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1. Zakres działania ośrodka 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 
1. pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j.: Dz. U. 2017r., poz. 1769, z późn. zm.) z uwzględnieniem podziału na następujące 
typy zadań: 
a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
b) zadania własne gminy, 
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

 
2. dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. 2017 r., poz.180 z późn. zm.), które są realizowane, jako 
zadanie własne gminy; 

3. świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1952  z późn. zm.), które są wykonywane, jako 
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 

4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 489, z późn. 
zm.), które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 

5. zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 162 z późn. zm.), które 
są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 

6. dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.); 

7. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z późn. zm.); 

8. wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.); 

9. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 487, z późn. zm.), należących do zadań własnych gminy; 

10. przeciwdziałania narkomanii zgodnie, z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 224, z późn. zm.). 

 
Ponadto  Ośrodek  realizuje zadania w oparciu o: 

• ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1875, z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 

2077 z późn. zm.); 
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• ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 

1828 z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 682, z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2017 

r., poz. 882, z późn. zm.); 

• ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w  wychowywaniu  dzieci 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.); 

• innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, regulujących kwestie 

związane z działalnością Ośrodka. 

 

2. Struktura organizacyjna OPS w Głuchołazach oraz zatrudnienie w ośrodku 
 

Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny. 
W skład Ośrodka wchodzą: 

1. Wydział Pracy Socjalnej 

2. Wydział Spraw Społecznych 

3. Wydział ds. osób starszych i niepełnosprawnych 

4. Wydział Finansowo-Administracyjny. 

 
W siedzibie Ośrodka działa Zespół Interdyscyplinarny, któremu ośrodek zapewnia 

obsługę administracyjno-techniczną zgodnie z zapisami ustawy z dnia o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Głuchołazach dysponował następującymi 
etatami: 

I. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat 

II. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat 

III. Wydział Finansowo-Administracyjny: 

• Główny księgowy - 1 etat 

• Inspektor. ds. księgowości  - 1 etat 

• Inspektor ds. świadczeń - 2 etaty 

• Informatyk - 0,5 etatu 

• Samodzielny referent ds. świadczeń - 1 etat 

• Inspektor ds. kadr i płac - 1 etat  

 

IV. Wydział Spraw Społecznych: 

• Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - 1 etat 
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• Inspektor ds. świadczeń - 4 etaty 

• Podinspektor ds. świadczeń - 1 etat 

• Referent ds. świadczeń - 1 etat 

 

V. Wydział pracy socjalnej 

• Specjalista pracy socjalnej - 6 etatów 

• Starszy specjalista pracy socjalnej - 3 etaty 

• Pracownik socjalny - 1 etat 

• Asystent rodziny - 2 etaty (w tym 1 os. z programu resortowego od 03.07.2017 r. 

do 31.12.2017 r.) 

 

VI. Wydział ds. osób starszych i niepełnosprawnych 

• Opiekunka - 6 etatów 

 

VII. Umowy zlecenia 

• Usługi opiekuńcze - 8 os. 

• Usługi prawnicze - 1 os. 

 
Ośrodek w ramach współpracy z Powiatowym Urzędzie Pracy przy realizacji 

programu specjalnego  pn. „Postaw na działanie” od czerwca do września 2017 r. zatrudniał 
na umowę o pracę  dwie opiekunki.  

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej nie spełniał wymogu ustawy o pomocy 
społecznej, dotyczącego  zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych. 
Od stycznia 2018 r. spełniony jest powyższy warunek. W ramach pozyskanych  środków 
z projektu pt. „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach” w ramach konkursu nr 
POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” 
na umowę o pracę  od stycznia 2018 r. zatrudnionych zostało dwóch pracowników 
socjalnych. 
 

3. Wykonanie planu finansowego 
 

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach na rok 2017 roku 
obejmował następujące kwoty: 

• dochody - 41.560 zł 

• wydatki - 25.776.938 zł 

 
Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia sie następująco: 

• dochody - 95.726,17 zł (230,33 % planu) 
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• wydatki - 25.155.377,88 zł (97,59 % planu) 

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok 

Dział - rozdział - paragraf - nazwa 
Plan po zmianach 
na 31.12.2017 r.  

Dochody 
wykonane 
31.12.2017 r. 

% wyk. 

1 2 3   

Dochody budżetowe - ogółem 41 560,00 95 726,17 230,33% 

Dział 852 Pomoc społeczna 41 560,00 49 295,25 118,61% 

Rozdz. 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

16 560,00 14 230,00 85,93% 

0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

16 560,00 14 230,00 85,93% 

Rozdz. 85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

25 000,00 35 065,25 140,26% 

0830 Wpływy z usług 25 000,00 34 908,65 139,63% 

2360 

Dochód jest związany z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

  156,60 0,00% 

Dział 855 Rodzina  0,00 46 430,92 0,00% 

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne 0,00 46 430,92 0,00% 

2360 

Dochód jest związany z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

  46 430,92 0,00% 

 
Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco: 
 
Rozdział 85214 

• Wpływy dochodów w kwocie 14.230,00 zł:  

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ustalone na 

podstawie art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. W 2017 r. 

do ponoszenia odpłatności za DPS zgodnie z zawartymi umowami, zobowiązanych 

było 6 osób. 
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Rozdział 85228 

• Wpływy dochodów w kwocie 35.065,25 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: 

W 2017 r. zrealizowano 15.789 godzin usług opiekuńczych w środowiskach osób 

wymagających stałej opieki. Usługami opiekuńczymi objętych było 91 osób. 

Odpłatność za usługi jest naliczana i pobierana na podstawie Uchwały Nr V/41/11 

Rady Miejskiej w Głuchołazach, w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

 
Rozdział 85502 

• Wpływy dochodów w kwocie 46.430,92 zł:   

Dochody związane z wykonywaniem spłat zobowiązań dłużników alimentacyjnych.  

 

Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków za 2017 r. przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głuchołazach 

Dział - rozdział - paragraf - nazwa 
Plan po zmianach 
na 31.12.2017 r. 

Wydatki 
wykonane na 
31.12.2017 r. 

% wyk. 

1 2 3 4 

Wydatki budżetowe ogółem 25 776 938,00 25 155 377,88 97,59% 

w tym: 
środki własne z budżetu 
gminy na zadania własne 

3 578 043,00 3 276 779,36 91,58% 

  
dotacja z budżetu państwa 
na zadania zlecone 

19 394 604,00 19 151 541,81 98,75% 

  
dotacja z budżetu państwa 
na zadania własne 

2 804 291,00 2 727 056,71 97,25% 

Dział 851 Ochrona zdrowia 5 829,00 5 025,00 86,21% 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 5 829,00 5 025,00 86,21% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

5 829,00 5 025,00 86,21% 

Dział 852 Pomoc społeczna 6 269 709,00 5 929 083,43 94,57% 

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 787 100,00 785 368,04 99,78% 

4330 
zakup usług przez jst od 
innych jst 

787 100,00 785 368,04 99,78% 

Rozdz. 85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

5 000,00 4 951,69 99,03% 
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4210 
zakup materiałów i 
wyposażenia 

2 909,00 2 860,69 98,34% 

4300 zakup usług pozostałych 2 091,00 2 091,00 100,00% 

Rozdz. 85213 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne  

198 250,00 195 365,71 98,55% 

4130 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  

198 250,00 195 365,71 98,55% 

Rozdz. 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe 

1 274 819,00 1 221 387,86 95,81% 

3110 świadczenia społeczne 1 270 819,00 1 217 957,80 95,84% 

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 430,06 85,75% 

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 606 337,00 578 030,72 95,33% 

3110 świadczenia społeczne 605 865,00 577 581,72 95,33% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

472,00 449,00 95,13% 

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 848 411,00 830 945,06 97,94% 

3110 świadczenia społeczne 848 411,00 830 945,06 97,94% 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 535 399,00 1 367 224,50 89,05% 

3020 
nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

7 800,00 6 350,00 81,41% 

3110 świadczenia społeczne 5 367,00 5 366,67 99,99% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

936 294,00 860 433,63 91,90% 

4040 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

87 655,00 87 654,07 100,00% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

165 370,00 155 321,33 93,92% 

4120 składki na Fundusz Pracy 25 414,00 16 428,84 64,64% 

4140 
Wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

3 000,00 256,00 8,53% 

4170 
wynagrodzenie 
bezosobowe 

4 160,00 4 160,00 100,00% 

4210 
zakup materiałów i 
wyposażenia 

37 500,00 35 663,44 95,10% 
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4260 zakup energii 34 000,00 30 188,66 88,79% 

4270 zakup usług remontowych 45 000,00 43 145,30 95,88% 

4280 zakup usług zdrowotnych 1 800,00 1 170,00 65,00% 

4300 zakup usług pozostałych 111 800,00 73 462,89 65,71% 

4360 
opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych  

7 176,00 5 594,58 77,96% 

4410 podróże służbowe krajowe 16 220,00 11 396,27 70,26% 

4430 różne opłaty i składki 850,00 808,00 95,06% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

36 457,00 22 827,91 62,62% 

4520 
opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 536,00 1 536,00 100,00% 

4610 
koszty postępowania 
sądowego i 
prokuratorskiego 

1 000,00 223,37 22,34% 

4700 
szkolenia pracowników 
niebędącymi członkami 
korpusu służby cywilnej 

7 000,00 5 237,54 74,82% 

Rozdz. 85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

475 653,00 457 800,60 96,25% 

3020 
nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

3 600,00 3 600,00 100,00% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

230 202,00 225 267,73 97,86% 

4040 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

15 637,00 15 636,98 100,00% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

53 880,00 48 997,20 90,94% 

4120 składki na Fundusz Pracy 2 734,00 2 167,60 79,28% 

4170 
wynagrodzenie 
bezosobowe 

122 837,00 119 642,50 97,40% 

4280 zakup usług zdrowotnych 660,00 520,00 78,79% 

4300 zakup usług pozostałych 35 400,00 31 560,00 89,15% 

4410 podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 306,58 88,71% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

8 103,00 8 102,01 99,99% 

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie 522 780,00 475 775,45 91,01% 



10 
 

dożywiania 

3110 świadczenia społeczne 522 780,00 475 775,45 91,01% 

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 15 960,00 12 233,80 76,65% 

3110 świadczenia społeczne 7 760,00 4 033,80 51,98% 

4300 zakup usług pozostałych 8 200,00 8 200,00 100,00% 

Dział 855 Rodzina 19 501 400,00 19 221 269,45 98,56% 

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 11 424 000,00 11 317 937,52 99,07% 

3110 świadczenia społeczne 11 255 172,00 11 150 760,14 99,07% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

116 447,00 116 440,00 99,99% 

4040 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

2 132,00 2 131,74 99,99% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

20 754,00 20 702,60 99,75% 

4120 składki na Fundusz Pracy 2 832,00 2 587,99 91,38% 

4210 
zakup materiałów i 
wyposażenia 

23 271,00 21 924,58 94,21% 

4410 podróże służbowe krajowe 208,00 207,01 99,52% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 186,00 1 185,66 99,97% 

4700 
szkolenia pracowników 
niebędącymi członkami 
korpusu służby cywilnej 

1 998,00 1 997,80 99,99% 

Rozdz. 85502 

Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

7 757 760,00 7 628 268,89 98,33% 

3110 świadczenia społeczne 7 160 260,00 7 045 258,58 98,39% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

175 871,00 167 107,91 95,02% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

411 500,00 407 033,56 98,91% 

4120 składki na Fundusz Pracy 3 800,00 2 637,05 69,40% 

4300 zakup usług pozostałych 400,00 303,49 75,87% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

5 929,00 5 928,30 99,99% 

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 57 240,00 39 321,46 68,70% 
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3020 
nagrody i wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

900,00 900,00 100,00% 

3110 świadczenia społeczne 3 210,00 0,00 0,00% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

38 535,00 24 922,15 64,67% 

4040 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

1 944,00 1 907,40 98,12% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

8 200,00 7 515,56 91,65% 

4120 składki na Fundusz Pracy 1 171,00 1 054,62 90,06% 

4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 60,00 60,00% 

4410 podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 183,24 84,52% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 780,00 1 778,49 99,92% 

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 107 000,00 84 728,47 79,19% 

4430 zakup usług pozostałych 107 000,00 84 728,47 79,19% 

Rozdz. 85510 
Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

155 400,00 151 013,11 97,18% 

4430 zakup usług pozostałych 155 400,00 151 013,11 97,18% 

w tym: dotacja z budżetu państwa na 
zadania zlecone 

19 394 604,00 19 151 541,81 98,75% 

Dział 851 Ochrona zdrowia 5 829,00 5 025,00 86,21% 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 5 829,00 5 025,00 86,21% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

5 829,00 5 025,00 86,21% 

Dział 852 Pomoc społeczna 207 015,00 200 310,40 96,76% 

Rozdz. 85213 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

124 550,00 122 605,38 98,44% 

4130 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

124 550,00 122 605,38 98,44% 

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 23 817,00 22 897,85 96,14% 

3110 świadczenia społeczne 23 345,00 22 448,85 96,16% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

472,00 449,00 95,13% 

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy 5 448,00 5 447,17 99,98% 



12 
 

Społecznej 

3110 świadczenia społeczne 5 367,00 5 366,67 99,99% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

81,00 80,50 99,38% 

Rozdz. 85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

53 200,00 49 360,00 92,78% 

4170 
wynagrodzenie 
bezosobowe 

17 800,00 17 800,00 100,00% 

4300 zakup usług pozostałych 35 400,00 31 560,00 89,15% 

Dział 855 Rodzina 19 181 760,00 18 946 206,41 98,77% 

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 11 424 000,00 11 317 937,52 99,07% 

3110 świadczenia społeczne 11 255 172,00 11 150 760,14 99,07% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

116 447,00 116 440,00 99,99% 

4040 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

2 132,00 2 131,74 99,99% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

20 754,00 20 702,60 99,75% 

4120 składki na Fundusz Pracy 2 832,00 2 587,99 91,38% 

4210 
zakup materiałów i 
wyposażenia 

23 271,00 21 924,58 94,21% 

4410 podróże służbowe krajowe 208,00 207,01 99,52% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 186,00 1 185,66 99,97% 

4700 
szkolenia pracowników 
niebędącymi członkami 
korpusu służby cywilnej 

1 998,00 1 997,80 99,99% 

Rozdz. 85502 

Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

7 757 760,00 7 628 268,89 98,33% 

3110 świadczenia społeczne 7 160 260,00 7 045 258,58 98,39% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

175 871,00 167 107,91 95,02% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

411 500,00 407 033,56 98,91% 

4120 składki na Fundusz Pracy 3 800,00 2 637,05 69,40% 

4300 zakup usług pozostałych 400,00 303,49 75,87% 



13 
 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

5 929,00 5 928,30 99,99% 

w tym: dotacja z budżetu państwa na 
zadania własne 

2 804 291,00 2 727 056,71 97,25% 

Dział 852 Pomoc społeczna 2 795 556,00 2 718 770,73 97,25% 

Rozdz. 85213 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne  

73 700,00 72 760,33 98,73% 

4130 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  

73 700,00 72 760,33 98,73% 

Rozdz. 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe 

1 130 319,00 1 090 572,54 96,48% 

3110 świadczenia społeczne 1 130 319,00 1 090 572,54 96,48% 

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 848 411,00 830 945,06 97,94% 

3110 świadczenia społeczne 848 411,00 830 945,06 97,94% 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 400 346,00 400 346,00 100,00% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

318 346,00 318 346,00 100,00% 

4040 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

4110 
składki na ubezpieczenia 
społeczne 

40 000,00 40 000,00 100,00% 

4120 składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 100,00% 

4210 
zakup materiałów i 
wyposażenia 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

4260 zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,00% 

4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00% 

4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 100,00% 

4440 
odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

4700 
szkolenia pracowników 
niebędącymi członkami 
korpusu służby cywilnej 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

Rozdz. 85230 
Pomoc w zakresie 
dożywiania 

342 780,00 324 146,80 94,56% 
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3110 świadczenia społeczne 342 780,00 324 146,80 94,56% 

Dział 855 Rodzina 8 735,00 8 285,98 94,86% 

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 8 735,00 8 285,98 94,86% 

4010 
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

8 735,00 8 285,98 94,86% 

 
 
 
Realizacja wydatków za 2017 r. przedstawia się następująco: 
 

W 2017 r. Ośrodek dysponował planem finansowym na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej w kwocie 25.776.938 zł. Plan został zrealizowany  w 97,59%.  
Wydatki Ośrodka w w/w okresie wyniosły 25.155.378 zł. w  tym: 

• 3.276.779 zł - wydatki na zadania własne finansowane ze środków własnych budżetu 

gminy, 

• 2.727.057 zł - wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa,  

• 19.151.542 zł - wydatki na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa. 

 
Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdział 85195 - pozostała działalność 

W ramach zadania zleconego w 2017 r. wydano 76 decyzji potwierdzających prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom 
spełniającym kryteria dochodowe pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel wydano kwotę 
5.025 zł. 
 
Dział 852 Pomoc społeczna 
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 

W 2017 r. Ośrodek wydał ze środków budżetu gminy kwotę 785.368 zł na opłatę 
za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objętych jest 
aktualnie 34 osoby, przebywające w Domach Pomocy Społecznej o różnych profilach 
głównie na terenie naszego województwa. 
 
Rozdział 85205 - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Ze środków budżetu gminy wydano kwotę 4.952 zł na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę: 

• 72.760 zł, z dotacji budżetu państwa - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za 151  podopiecznych pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, 



15 
 

• 122.605 zł z dotacji z budżetu państwa - opłacono składki na ubezpieczenie 

zdrowotne dla 154 osób pobierających niektóre świadczenia ze świadczeń 

rodzinnych. 

 
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota 1.221.380 zł, 
z tego z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.090.573 zł. 
Na udzielone świadczenia złożyły się następujące wydatki: 

• 1.090.573 zł - zasiłki okresowe sfinansowane z budżetu państwa. Z tej formy pomocy 

w 2017 r. skorzystało 448 rodzin, w których żyło łącznie 817 osób, 

• 127.385 zł - zasiłki celowe i specjalne celowe oraz udzielenie schronienia ze środków 

własnych gminy (przyznane osobom między innymi na pokrycie kosztów zakupu 

żywności, odzieży, opału, środków czystości, leków), 

• 2.927 zł na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków własnych gminy dla 2 

podopiecznych, 

• 503 zł na pokrycie kosztów opłaty pocztowej od zasiłków celowych, ze środków 

własnych gminy. 

 
Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 
 W 2017 r. wydano 505 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na kwotę  
555.133 zł, oraz 252 decyzji przyznających dodatek energetyczny na kwotę 22.898 zł 
(w kwocie dodatku energetycznego mieszczą się koszty obsługi). 
 
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 830.945 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki 
stałe dla 162 osób z czego 84%  stanowią świadczenia dla osób samotnie gospodarujących. 
 
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 

Na utrzymanie Ośrodka, jako zadania własnego gminy, wydano środki w wysokości 
1.367.225 zł (w tym z przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 400.346 zł, czyli 
29,3%). Na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
wydano kwotę 1.119.838 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku (energii, gazu, 
wody), koszty administracyjne, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 
kwotę  457.801 zł, w tym: 

• 49.360 zł w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa na świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11 osób z zaburzeniami psychicznymi,  
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• ze środków własnych gminy 408.441 zł na pokrycie kosztów związanych 

ze świadczeniem usług opiekuńczych (usługami objęto 91 osób i zrealizowano 15.789 

godzin). 

 
Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania 

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 475.775 zł na realizację wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym ze środków własnych gminy 
kwotę 151.629 zł na opłacenie posiłków i zakup żywności. W 2017 r. pomocą  w formie 
gorącego posiłku objęto 496 osób,  a zasiłek na żywność otrzymało 331 osób, 
 
Rozdział 85295 - pozostała działalność 

• ze środków własnych gminy 4.034 zł na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, 

• ze środków własnych gminy 8.200 zł na zorganizowanie śniadania Wielkanocnego, 

kolacji Wigilijnej oraz Dnia Seniora. 

 
Dział 855 Rodzina 
Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze 

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 11.150.760 zł, w tym 
na pokrycie kosztów  obsługi 167.177 zł. 
 
Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
 Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 
7.045.259 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających 
niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 377.876 zł, a na obsługę świadczeń 
rodzinnych wydatkowano kwotę 205.134 zł. 
 
Rozdział 85504 - wspieranie rodziny 

W 2017 roku Ośrodek zatrudniał 2 asystentów rodziny, w ramach środków własnych 
oraz w ramach „Resortowego Programu wspierania i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 
- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatki na ten cel wyniosły 
w ramach dotacji oraz ze środków Funduszu Pracy 25.109 zł oraz ze środków własnych 
31.035 zł. 
 
Rozdział 85508 - rodziny zastępcze 
 Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez 
państwo i samorządy. 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 



17 
 

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 

Wydatki gminy za pobyt dzieci w  pieczy zastępczej wyniosły 84.728 zł. 
 
Rozdział 85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Wydatki gminy za pobyt dzieci  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 
151.013 zł. 
 

4. Realizacja zadań 
 

4.1. Pomoc społeczna  
4.1.1. Podstawy udzielania pomocy 
 
Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej, narzędziem umożliwiającym 

realizację jej zadań. Skierowana jest do wszystkich grup społecznych i ma na celu 
zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb niematerialnych i materialnych. 
Wspiera osoby i rodziny  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przed pomocą 
społeczną stawia się wiele zadań, m.in. to Ośrodek jest miejscem, w którym powinno się 
uzyskać informację, poradę i najniezbędniejsze wsparcie wtedy, gdy jest ono konieczne 
z powodu utraty pracy, długotrwałej choroby, niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. 
Jest to też instytucja, która ma za zadanie ułatwić zmianę trudnej sytuacji, wskazać drogę 
wyjścia, ochronić przed złymi skutkami, wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty 
bezpieczeństwa socjalnego i społecznego. 

Na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcia udziela   się   osobom  
i rodzinom,  w szczególności z powodu: 

• ubóstwa; 

• sieroctwa; 

• bezdomności; 

• bezrobocia; 

• niepełnosprawności; 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

• przemocy w rodzinie; 

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
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• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizmu lub narkomani; 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

4.1.2. Kryteria dochodowe 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe wynosi: 

a) 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

b) 514 zł dla osoby w rodzinie. 

 
Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego mogą korzystać z programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci 
uczęszczające do przedszkoli i szkół na wniosek dyrektora placówki mogą doraźnie korzystać 
z posiłku, bez wydania decyzji administracyjnej. 
 

4.1.3. Dane statystyczne 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizując zadania ustawy o pomocy 
społecznej w 2017 r. udzielił pomocy 731 rodzinom, w tym 490 osobom samotnym. W skład 
rodzin wchodziło  łącznie 1.236 osób. 
 

4.1.4. Powody przyznania pomocy przez OPS 
 

Powody przyznania pomocy przedstawiają się następująco: 

• ubóstwo -  597 rodzin; 

• bezrobocie - 386 rodzin; 

• długotrwała lub ciężka choroba - 525 rodzin; 

• niepełnosprawność - 310 rodzin; 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego - 363 rodzin; 

• alkoholizm - 153 rodzin; 

• narkomania - 11 rodzin; 

• potrzeba ochrony macierzyństwa - 51 rodziny; 

• bezdomność - 15 rodzin; 

• przemoc w rodzinie - 20 rodzin; 
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• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego -  13 rodzin; 

• zdarzenia losowe - 2 rodziny. 

 
Jak można zauważyć, do najczęstszych powodów przyznania pomocy w 2017 r. 

należały: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba i bezrobocie. Na wykresie poniżej 
przedstawiamy najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy społecznej. 

 

 
 
Źródło: OPS Głuchołazy  

 
Należy zaznaczyć, że w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było 

równocześnie kilka przesłanek. Zauważyć można, że od 2015 r. coraz mniej osób korzysta 
z pomocy z powodu bezrobocia, co związane jest z większą liczbą ofert pracy na rynku, a co 
za tym idzie, zatrudnianiem osób długotrwale bezrobotnych.  W latach 2015-2016 
obserwuje się także znaczny spadek osób korzystających z powodu ubóstwa. Przyczyną 
prawdopodobnie była poprawa sytuacji finansowej ze względu na wprowadzenie w 2016 r. 
nowych świadczeń w obszarze świadczeń rodzinnych, tj. świadczenia rodzicielskiego 
i wychowawczego. Z powyższego wykresu widoczne jest także zwiększenie ilości osób 
korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 
2016-2017 r., co przekłada się na zwiększoną liczbę osób korzystających z pomocy w formie 
usług opiekuńczych, a także pomocy w formie umieszczenia w całodobowej placówce, jaką 
jest dom pomocy społecznej. 
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4.1.5. Świadczenia pieniężne 
 
W ramach zadań własnych w 2017 r. Ośrodek: 

a) przyznał zasiłek okresowy 448 osobom (w ich rodzinach żyło łącznie 817 osób), 

w tym z powodu: 

• bezrobocia - 344osobom; 

• długotrwałej choroby - 100 osobom; 

• niepełnosprawności - 42 osobom; 

 

b) przyznał zasiłek celowy 598 osobom (w ich rodzinach było 1005 osób). 

Zasiłki przeznaczane były między innymi na dofinansowanie kosztów zakupu odzieży, 

opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  remonty; 

c) przyznał posiłek 496 osobom, w tym 175 dzieciom; 

d) przyznał usługi opiekuńcze 91 osobom; 

e) sprawił pogrzeb 2 osobom; 

f) pokrył częściowe koszty pobytu dla  34 osób w domach pomocy społecznej; 

g) wypłacał zasiłek stały dla 162 osób; 

h) współfinansował pobyt w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych dla 38 dzieci. 

 
W 2017 r. Ośrodek wydał 21 decyzji  odmawiających przyznania pomocy w związku 

z brakiem współdziałania klienta z pracownikiem socjalnym, w związku z przekroczeniem 
kryterium dochodowego oraz w związku z niespełnieniem warunków do otrzymania zasiłku 
stałego. 
 

Forma pomocy 
Liczba osób, którym 
przyznano świadczenie 
decyzją administracyjną 

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń 

Posiłek i obiady w szkole 496 68.269 459.082 zł 

Zasiłek okresowy 448 3.302 1.090.573 zł 

Opłata za DPS 34 261 785.368 zł 

Usługi opiekuńcze 91 15.789 408.441 zł 

Sprawienie pogrzebu 2 2 2.927 zł 

Zasiłki celowe i w naturze w 
tym:  
zasiłki celowe specjalne 

598 
 

57 

2.769 
 

72 

199.374 zł 
 

7.850 zł 
 
Tabela nr 1. Zadania własne 
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4.1.6. Zadania zlecone 
 

Usługi specjalistyczne 
Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób 
je świadczących, warunki i tryb pobierania opłat określa Rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 
(Dz. U. 2005, nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). W 2017 r. specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi objętych było 11 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na usługi wydatkowano 
kwotę 49.360 zł. Od lipca 2017 r. powyższe usługi świadczone były przez firmę zewnętrzną 
„Promyk Nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna”. 
 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
Do zadań zleconych gminy na podst. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy wydanie 
decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych 
niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej. 

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, 
przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym 
w przepisach o pomocy społecznej.  W 2017 r., w oparciu o wywiad środowiskowy 
wydanych zostało 76 decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 
 

4.1.7. Zasiłki i pomoc w naturze 
 

Pomoc w formie zasiłków celowych, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczona 
była głównie na zakup żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty 
za energię elektryczną, gaz  i czynsz. 
 

4.1.8. Program  dożywiania 
 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w latach 2014-
2020 w oparciu o Uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych 
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego pomocy społecznej. Na realizację powyższego Programu 
przeznaczono w 2017 r. ogółem 539.992 zł, z czego środki własne gminy wyniosły 216.072 zł 
(w tym koszt utrzymania stołówki w SP w Bodzanowie, stanowiący wkład własny Gminy 
Głuchołazy w dożywianie, wyniósł 64.520 zł), a dotacja z budżetu państwa 323.920 zł. 
W ramach Programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 496 osób (w tym 175 
dzieci), a zasiłek na żywność otrzymało 331 osób. Koszt posiłków wyniósł 456.082 zł, w tym 
w szkołach 162.643 zł. Z posiłku skorzystały również dzieci, którym przyznano pomoc 
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na wniosek dyrektora szkoły. Wartość tych posiłków wyniosła 304 zł. Posiłki dla osób 
dorosłych wydawane były w PKPS oraz dowożone przez Catering Charbielin. 
Posiłki realizowane były w następujących szkołach: Szkoła Bodzanów, Szkoła Podstawowa 
Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2,  Szkoła Nowy Świętów, Szkoła Gierałcice, Szkoła Burgrabice, 
Szkoła Biskupów, Szkoła Polski Świętów, Szkoła Jarnołtówek, Szkoła Charbielin, Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 2, Szkoła Stary Las. Ośrodek opłacał także posiłki dzieciom, 
uczęszczającym do szkół poza Gminą Głuchołazy. 
 

4.1.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
 

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, 
wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić  opieki. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc 
przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny 
opisuje sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej. 

W 2017 r. usługami opiekuńczymi objętych było 91 osób (w tym 3 osoby objęte 
usługami specjalistycznymi). Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych wyniosły 
408.441 zł. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 34.908,65zł. 

 
Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych 

 

 
 
Źródło: OPS Głuchołazy  
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Jak wynika z powyższego wykresu, od 2015r. wzrasta liczba osób objętych pomocą 
w formie usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych. Wydatki Gminy z tego tytułu 
są także coraz większe. 
 

4.1.10. Domy Pomocy Społecznej 
 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

W 2017 r. na miejsce w DPS oczekiwało 20 osób. Na dzień 31.12.2017 r. na miejsce 
w domu pomocy oczekiwało 10 osób. 

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt 
w Domach Pomocy Społecznej  34 osobom. Wydatki na ten cel wyniosły 785.368 zł. 

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustalone 
na podstawie art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyniosły 
w 2017 r. 14.230 zł (w przypadku osób w rodzinie, opłatę za pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej zobowiązani są wnosić: mieszkaniec - 70% dochodu własnego; małżonek, zstępni 
przed wstępnymi - jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie). 
 

Poniżej wykres przedstawiający wydatki gminy z tytułu ponoszenia odpłatności 
za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej 
 

 
 
Źródło: OPS Głuchołazy  
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Z wykresu powyżej wynika, że Gmina ponosi  coraz większe wydatki z tytułu 
odpłatności                   za pobyt osób w placówkach całodobowych. Jedną z przyczyn jest 
ciągły wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, określany co roku 
zarządzeniami starostów właściwych. 
 

4.1.11. Piecza zastępcza 
 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która porządkuje  i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie, przez 
państwo i samorządy. Regulacje te mają za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej 
rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. 

W 2017 r. 6 dzieci z terenu Gminy trafiło do rodzin zastępczych, natomiast 
2 do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę wsparcia tych rodzin już 
na etapie, gdy problemy się rozpoczynają. Pozwoli to zapobiec kryzysowi w rodzinie, który 
może skończyć się odebraniem dzieci ich biologicznym rodzicom. 

Z obserwacji rodzin, którym odbierano dzieci wynika, iż rodzice biologiczni często nie 
posiadają umiejętności sprawowania opieki i wychowywania. Dzieci te nie mają też 
prawidłowych wzorców do naśladowania. 

Wydatki Gminy Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych w 2017 r. wyniosły 151.013 zł, a za pobyt dzieci umieszczanych 
w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego wyniosły 84.728 zł. 
 

4.1.12. Głuchołaskie Centrum Wolontariatu 
 

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Głuchołazach, w 2017 r. zrzeszało 45 aktywnych wolontariuszy. 
Wolontariusze wykonywali pracę: 

• na rzecz osób indywidualnych - 20 osób (min. noszenie opału, wykonywanie 

drobnych prac w gospodarstwach domowych podopiecznych tut. Ośrodka, pomoc 

w nauce), 

• na rzecz pozostałych działań - 19 osób (organizowanie i udział w imprezach oraz 

w planowanych przedsięwzięciach takich jak: spotkania przedświąteczne (ZOL) oraz 

w działaniach na rzecz Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu), 

• na rzecz wsi Biskupów - 13 osób (grupa dorosłych mieszkańców Biskupowa, założona 

w ramach pracy socjalnej, poświęcająca swój czas na pomoc innym: sąsiadom, 

osobom starszym schorowanym, samotnym). 
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Ponadto wolontariusze wzięli udział w realizacji: 

• „Świątecznej Paczki”, 

• projektu socjalnego pt. „Druga Głuchołaska Senioriada”. 

 
4.1.13.  Prace społecznie użyteczne 

 
W 2017 r. na terenie Gminy realizowany był Program Aktywizacja i Integracja. W celu 

zwiększenia aktywizacji społecznej i zawodowej, prowadzone były różnorodne działania. 
W ramach zajęć integracyjnych dla każdego uczestnika stosowano indywidualne wsparcie. 
Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej uznać należy, że realizacja PAI w 2017 r. 
zakończyła się sukcesem. W ramach prac społecznie użytecznych klienci Ośrodka pracowali 
40 godz. Miesięcznie, głównie uczestnicząc w pracach porządkowych na terenie gminy.  
W 2017 r. do prac społecznie użytecznych przystąpiło 10 osób,  które przepracowały łącznie 
1.225 godzin. Z tego tytułu otrzymały świadczenia w wysokości 9.922,50 zł. 
 
 

4.1.14. Praca socjalna 
 

W roku ubiegłym praca socjalna realizowana była przez 10 pracowników socjalnych. 
Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania klienta pomocy społecznej, ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób 
i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości 
tkwiących w ludziach i zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna może byś prowadzona 
w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W 2017 r. zawarto 106 kontraktów 
socjalnych dotyczących m.in.: leczenia odwykowego, pozostania w abstynencji, 
uporządkowania mieszkania. Pracownicy tutejszego Ośrodka w ramach projektu socjalnego 
zorganizowali II Głuchołaską Senioriadę. Celem projektu była aktywizacja osób starszych 
poprzez integracje międzypokoleniową. 

Praca socjalna bezpośrednio związana jest z potrzebującym człowiekiem, opiera się 
na zasadzie akceptacji klienta, indywidualizacji i podmiotowym podejściu. Praca socjalna 
umożliwia potrzebującym przezwyciężenie trudności poprzez działania wspierające, 
zabezpieczające lub korygujące. Niezależnie od tego, jaki przybiera charakter, 
ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub rodzinom. W Ośrodku praca 
socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych obejmuje następujące działania: 

• praca socjalna na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych, 

• praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, 

• praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia, 

• praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia, 

• praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 

• praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, 

• praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci   

i młodzieży, 
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• praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie, 

• praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin, 

• praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin. 

 
Inne działania: 

• sprawienie pogrzebu, 

• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 

• działania interwencyjne w środowisku (np. w przypadku przemocy lub zaniedbań 

w rodzinie). 

 
W okresie zimowym organizowane były wspólne patrole z udziałem Straży Miejskiej 

i pracownika socjalnego, pracującego z osobami bezdomnymi, w celu monitorowania 
miejsc, w których przebywają osoby oraz informowania osób bezdomnych o możliwych 
formach pomocy. 

 W 2017 r.  w Ośrodku swoje zadania realizowali asystenci rodziny. Asystenci rodziny 
zatrudnieni byli w ramach zadaniowego trybu pracy, co pozwala na pracę z rodzinami 
w różnych godzinach, także poza godzinami pracy Ośrodka. Podejmowane na rzecz rodziny 
działania były liczne i wielokierunkowe. Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, 
został stworzony indywidualny plan pracy, który był  realizowany w oparciu o odpowiednio 
dobrane działania. W okresie od stycznia  do grudnia 2017 r. asystenturą rodzinną objęte 
były 32 rodziny. 

 
4.1.15. Przemoc w rodzinie 

 
W ramach procedury „Niebieskie Karty” pracownik socjalny jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej: 
1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie; 

2. udziela kompleksowej informacji o: 

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

b) formach pomocy dzieciom, doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach 

i podmiotach świadczących tę pomoc, 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 
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3. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie; 

4. zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce 

świadczącej pomoc, w tym, w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie; 

5. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale 

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 
Od stycznia do grudnia 2017 r. na terenie Gminy Głuchołazy założonych zostało 

67 Niebieskich Kart w 49 rodzinach, w tym 8 założyli pracownicy socjalni tut. Ośrodka. 
Pracownicy socjalni pracowali we wszystkich powołanych grupach roboczych zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”. 

W 2017 r. kontynuowano  działalność  Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy, 
w którym prowadzono regularne poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne 
i informacyjne. 
 

4.1.16.  Pomoc rzeczowa 
 

Pracownik socjalny odpowiedzialny za udzielanie pomocy rzeczowej prowadzi 
w siedzibie Ośrodka „magazyn”. Formą udzielanej pomocy są rzeczy darowane, używane 
lecz w dobrym stanie min. meble, sprzęty AGD, odzież, obuwie itp. W magazynie 
gromadzone są: odzież, obuwie, pościel, kołdry, małe sprzęty codziennego użytku (wózki 
dziecięce, wanienki dla niemowlaków, zabawki itd.). Ze względu na ograniczone warunki 
lokalowe nie magazynuje się przedmiotów o dużych gabarytach. 

Na podstawie zgłoszeń osób potrzebujących tworzona jest lista z zapotrzebowaniem. 
Pracownik  odpowiedzialny za udzielanie pomocy rzeczowej pośredniczy w przekazywaniu 
osobom potrzebującym przedmiotów od  darczyńców. W przypadku  pojawienia się 
potencjalnego darczyńcy  z oferowanym przedmiotem, spełniającym wymagania 
potrzebującego, pracownik Ośrodka telefonicznie ustala termin spotkania osoby 
potrzebującej z darczyńcą oraz ogólnie omawia sposób przekazania przedmiotu. Warunek, 
jaki musi spełnić osoba potrzebująca, to samodzielny odbiór (zapewnienie własnego  
transportu). 

W 2017 r. pomocy rzeczowej udzielono ok. 39 rodzinom z Gminy Głuchołazy. 
W okresie jesienno-zimowym odnotowano zwiększone zapotrzebowanie na ciepłe obuwie 
i odzież tj. kurtki, kozaki. Ponadto należy zaznaczyć, że punkt wydawania odzieży znajduje 
się bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, a rzeczy wydawane są bezpośrednio 
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zainteresowanym osobom potrzebującym (głównie osoby samotne, bezdomne i znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej). 
 

4.2. Świadczenia rodzinne  
 

Świadczenia rodzinne 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki 

nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. 
Świadczenia rodzinne obejmują: 

• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia 

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły 

lub zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły), 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

• świadczenie rodzicielskie, 

 
W 2017 r., zasiłek rodziny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty 674 zł lub 764 zł 
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku 
życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku 
rodzinnego. 

Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres od 1 listopada do 31 października 
następnego roku. 
 
Kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 
 

Wyszczególnienie Kwota w 2017r. 

na dziecko do ukończenia 5 roku życia 95,00 

na dziecko powyżej 5 toku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 

na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 
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W 2017 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 098 rodzin  (2016 r. - 1 085rodzin), w tym: 

• rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami: 

• na jedno dziecko - 284 

• na dwoje dzieci - 250 

• na troje dzieci - 74 

• na czworo dzieci i więcej - 26 

 

 Wyszczególnienie Kwota w 2017 r. Okres pobierania 

1. 
Dodatki do zasiłku rodzinnego z 
tytułu: 

  

 Urodzenia dziecka 1000,00 Jednorazowo 

 
Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

400,00 Miesięcznie 

 

Samotnego wychowywania dziecka: 
- na dziecko nie więcej niż 386zł na 
wszystkie dzieci 
- na dziecko niepełnosprawne więcej 
niż 546zł na wszystkie dzieci  

 
 

193,00 
 

273,00 

 
 

Miesięcznie 
 

j. w. 

 
Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

95,00 Miesięcznie 

 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 
- na dziecko do 5 lat 
- na dziecko od 5 lat do 24 lat  

 
 

90,00 
110,00 

 
 
 

Miesięcznie 
j. w. 

 Rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 Jednorazowo 

 

Podjęcia przez dziecka nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:  
z tytułu dojazdów  
z tytułu zamieszkiwania na stancji, 
internacie itp. 

 
 
 

69 
113 

 
 
 

Przez 10 miesięcy 
j. w. 

2. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

1000,00 Jednorazowo 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 Miesięcznie 

4. Świadczenie pielęgnacyjne 1406,00 Miesięcznie 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 Miesięcznie 

6. Zasiłek dla opiekuna  520,00 Miesięcznie 

7. Świadczenie rodzicielskie 1000,00 Miesięcznie 

 
Świadczenia opiekuńcze 
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• Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat (i nie ma 

prawa do dodatku pielęgnacyjnego), osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 

21. roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od kryterium dochodowego; 

• świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu (dotyczy opieki nad 

dzieckiem), jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje bez względu na 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie; 

• specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje pozostałym członkom rodziny, na których 

ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością 

samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny 

osoby sprawującej opiekę, oraz rodziny wymagającej opieki, nie przekracza 764,00 zł 

miesięcznie na osobę w rodzinie. 

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługiwała w 2017 r. 

matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 
1.000 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy 
od dnia narodzin dziecka. Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga uzależniona jest od 
kryterium dochodowego w wysokości 1.922 złotych na osobę w rodzinie. 
 

Świadczenie rodzicielskie 
 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi 
faktycznemu dziecka rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej osobie, 
która przysposobiła dziecko, a która nie nabyła prawa do otrzymywania zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego 
świadczenia mogą więc być: bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), 
studenci, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Również osoby 
zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie nabędą prawa 
do zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest 
uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie 
nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom). Wsparcie finansowe w postaci 
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świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, 
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 
71 tygodni. 
 

Wydatki poniesione w 2017 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość 
wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela 
 

Wyszczególnienie 
2016 2017 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
Liczba 
świadczeń 

Kwota 

Zasiłki rodzinne 13.460 1.475 401 12.956 1.489.910 

Ogółem dodatki do zasiłków 
rodzinnych, w tym: 

6.237 742.526 6.119 721.330 

Urodzenie dziecka 63 57.315 78 65.455 

Opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

377 138.139 288 112.591 

Samotnego wychowywania 
dziecka 

744 138.715 709 135.634 

Wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

1.414 125.780 1.504 139.701 

Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

1.240 120.401 1.103 116.014 

Rozpoczęcia roku szkolnego 1.098 77.476 1286 73.893 

Podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

1.301 84.700 1.151 78.042 

Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka 

136 136.000 159 159.000 

Zasiłek pielęgnacyjny 6.632 1.014 696 6.351 971.703 

Świadczenie pielęgnacyjne 1.049 1.358.513 975 1.368.008 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 453 234.988 437 224.647 

Zasiłek dla opiekuna 405 210.600 332 171.992 

Świadczenie rodzicielskie 456 420.185 699  651.427 

RAZEM 
 

6.335.435 
  

 
W sprawie świadczeń rodzinnych w 2017 r. wydano 1506 decyzji administracyjnych. 
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Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są 
osobom, którym decyzją przyznano prawo do świadczeń pielęgnacyjnych. 
 

Wyszczególnienie 
2016 21017 

Kwota 
Liczba 
świadczeń 

Kwota 
Liczba 
świadczeń 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 

378.382 1.417 377.876 1.726 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 124.607 1.496 122.605 1.339 

Razem 502.989 x 500.481 x 

 
4.3. Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów łączy elementy funduszu 

alimentacyjnego sprzed 2004 r. oraz obowiązującego do września 2008 r. systemu zaliczek 
alimentacyjnych. 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów 
na podstawie tytułu wykonawczego, środkami finansowymi z budżetu państwa. 

Warunki i tryb otrzymania świadczeń: 

• bezskuteczna egzekucja alimentów przez co najmniej dwa miesiące, 

• dochody rodziny nieprzekraczające 725 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie, 

• osoba uprawniona nie ma ukończonych 18 lat lub 25 lat, jeżeli uczy się w szkole lub 

szkole wyższej albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - bezterminowo, 

• świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej jednak niż 

500 zł na osobę uprawnioną (dziecko), 

• świadczenia przyznawane są na okres od 01 października do 30 września następnego 

roku. 

 
W sprawie funduszu alimentacyjnego w 2017 r. wydano 203 decyzje administracyjne. 
Wypłacono 2 911 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 1.298 060,00zł. 
 
 

Zestawienie ilości przyznanych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w latach 
 

Wyszczególnienie 2016 2017 

Ilość rodzin, którym przyznano świadczenie 162 158 

Ilość osób uprawnionych, na które przyznano świadczenie 256 256 
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Wydatki i dochody Funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone w latach 
 

Opis zadania Wydatki / dochody 
Kwota 

2016 2017 

 
Przyznawanie i wypłacanie 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 
 

Wydatki 1.425.981,00 1.298.060,00 

Dochody 238.192,86 265.163,48 

W tym:   

Budżet państwa 202.233,26 222.460,03 

Gmina Głuchołazy 35.959,60 42.703,43 

 
Działania podejmowane przez OPS wobec dłużników alimentacyjnych 

 

Wyszczególnienie 2016 2017 

Przeprowadzone wywiady alimentacyjne i odebrane 
oświadczenia majątkowe 

66 42 

Wystąpienie z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji 
zawodowej  
Dłużnika 

36 12 

Ściganie za przestępstwo nie alimentacji (art.209 KK) - w tym 
prokurator 

1 131 

Wystąpienia do starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy 1 8 

Ilość zgłoszonych dłużników do Krajowego Rejestru Długów 662 81 

 
Realizowane działania, opisane w powyższej tabeli, doprowadzały do zwiększenia 

ściągalności zadłużenia od dłużników alimentacyjnych wobec wierzycieli, jak również wobec 
OPS, który wypłacał wierzycielom świadczenia alimentacyjne, a do których zwrotu, zgodnie 
z ustawą, zobowiązani są dłużnicy alimentacyjni. Dodać należy, że dłużnicy alimentacyjni to 
w głównej mierze osoby długotrwale bezrobotne, osoby świadomie uchylające się 
od zatrudnienia lub też osoby o niskich dochodach. Wszystkie te czynniki mają bardzo duży 
wpływ na wysokość egzekucji komorniczej. 

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wynosił 10.661.662 zł. W 2017 r. dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 265.163,48 zł .Dochód własny gminy 
stanowi kwota 42.703,43 zł. Ponadto w 2017 r. dokonano zwrotu zadłużenia zaliczki 
alimentacyjnej na łączną kwotę 7.454,86 zł z czego 50% stanowi dochód gminy, 
tj. 3.727,49 zł. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucję alimentów prowadzi 
komornik sądowy. 
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4.4. Świadczenie wychowawcze 
 

Zasady przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego reguluje ustawa 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia 
przez dziecko 18 roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł 
miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy świadczenie 
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. 
 

Realizacja świadczenia wychowawczego  w 2017 r. 
 

 
 

Wyszczególnienie 2016 2017 

1. 
 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego, z tego: 
 

1.492 1.505 

1.2 - złożonych w formie papierowej 1.265 1.181 

1.2 - złożonych droga elektroniczną 227 221 

2. 
Liczba rodzin mających ustalone prawo do 
świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci  

1.260 1.453 

2.1 

- w tym liczba rodzin z ustalonym prawem do 
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w 
sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności 

101 
 

91 

2.2 
 

-w tym liczba rodzin z ustalonym prawem do 
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w 
sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem 

374 
 
 
 

417 

3 
Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczenia 
wychowawczego 

1.419 1.503 

3.1 
- w tym  liczba wydanych decyzji przyznających 
prawo do świadczenia wychowawczego 

1.332 1.335 

 
Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego 

w 2017 r. wynosiły 11.150.760,14 ,w tym na pokrycie kosztów  obsługi 167.177 zł. 
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4.5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 
Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 
Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Stanowią one 

formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem 
mieszkania. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano 
dodatek musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza 
dodatkiem mieszkaniowym, część opłat związanych z utrzymaniem lokalu. W przypadku nie 
wnoszenia opłat przez okres 2 miesięcy, dodatek jest wstrzymywany, a po uregulowaniu 
tych zaległości, wypłata dodatku jest wznawiana. 

Przyznanie dodatku uzależnione jest od średniego miesięcznego dochodu na jednego 
członka gospodarstwa domowego, uzyskanego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę 
złożenia wniosku (do 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 
i 125% w gospodarstwie wieloosobowym; najniższa emerytura, obowiązująca od marca 
2017 r., to kwota 1.000,00 zł), powierzchni zajmowanego lokalu oraz od wysokości 
miesięcznych wydatków na lokal. 

Decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy wydawane są na okres 6 miesięcy. 
Ewentualne zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez 
wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku 
mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość przyznanego i wypłacanego dodatku 
mieszkaniowego. 

 
Informacja na temat rozliczenia wypłat dodatków mieszkaniowych 

Wyszczególnienie  
rodzajów lokali  

Liczba  
gospodarstw 

Liczba 
świadczeń 

Średnia 
wysokość 
dodatków 

Kwota 

Komunalne  128 1.127 190,72 214.941,31 

Socjalne 47 401 157,25 63.057,16 

Spółdzielcze 9 95 307,45 29.207,53 

Spółdzielcze 
własnościowe 

45 541 160,82 87.000,00 

Wykupione/hipoteczne 82 797 193,29 154.050,12 

Prywatne 4 36 191,02 6.876,69 

TBS ----- ------ -------- --------- 

Inne/zakładowe -------- -------- --------- ---------- 

Ogółem  315 2.997 185,23 555.132,87 
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W 2017 r. dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały na kwotę 555.132,87 zł. 
W sprawie dodatków mieszkaniowych wydano 505 decyzji, w tym 23 odmowne 

z powodu: 

• przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej lokalu - 6 

• przekroczenia dochodu - 15 

• za wczesnego złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - 1 

• mniej osób zamieszkuje w lokalu niż podano we wniosku - 1 

 
4.6. Dodatki energetyczne 

 
Przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dodatki energetyczne wypłacane są ze środków 
z budżetu państwa. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii 
elektrycznej, jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2017 r. wydano 
252 decyzje dla 181 gospodarstw domowych, w których zamieszkiwało 420 osób. Dodatki 
energetyczne wypłacone zostały na kwotę 22.448,85 zł. 
 

4.7. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, realizacja projektów. 
 

OPS współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowano 
m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie, Komisariatem Policji w Głuchołazach, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym 
w Prudniku, Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Prudniku, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, służbą zdrowia,  zakładami  opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy 
społecznej, szkołami, sołtysami, Strażą Miejską, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, 
Parafialnym Zespołem Caritas. 

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy przy realizacji programu specjalnego  
pn. „Postaw na działanie” zatrudnił na umowę o pracę  dwie opiekunki. Od czerwca do 
września 2017 r. zatrudnione osoby wykonywały pracę opiekunek środowiskowych 
w miejscu zamieszkania podopiecznych. Wspólna realizacja programu pozwoliła 
na zatrudnienie osób w wieku 50+, w tym jednej, posiadającej orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 

W grudniu 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął działania w ramach 
projektu „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach”. Na ten cel Ośrodek pozyskał w drodze 
konkursu środki Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w sumie 
379.455,45 zł. W ramach działań projektowych w grudniu przeprowadzono remont 
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niezagospodarowanego dotychczas pomieszczenia na parterze budynku, które już wkrótce 
będzie służyło pracownikom socjalnym, jako kolejny pokój do przyjmowania beneficjentów 
Ośrodka. 

W 2017 r. pracownicy tutejszego Ośrodka włączyli się do Ogólnopolskiej akcji 
„Czysty Aniołek” realizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły pod Honorowym 
Patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana 
Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka. Akcja polegała na przeprowadzeniu na terenie 
gminy zbiórki środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów higienicznych (mydła, 
szampony, pasty i szczoteczki do zębów, ręczniki, papier toaletowy, itp.) i dostarczenie ich 
do Ośrodka, który przekazał paczki najbardziej potrzebującym rodzinom w Gminie 
Głuchołazy. 

W ramach pomocy żywnościowej Podprogram 2017 zorganizowano wsparcie dla 700 
mieszkańców gminy Głuchołazy. Przy współpracy z PKPS w Głuchołazach wydano żywność 
o łącznej masie  31 ton 337kg. 

Po raz szósty tutejszy Ośrodek zorganizował akcję „Świąteczna Paczka”. Podobnie jak 
w minionym roku, jako beneficjentów akcji wytypowano grupę 32 seniorów oraz kilka 
rodzin z dziećmi. Dzięki hojności darczyńców udało się obdarować 45 osób. Pracownicy 
socjalni wybrali spośród swoich podopiecznych również dwie rodziny, którym zakupiono 
niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego oraz opał. Pomoc tę sfinansowano ze środków 
zebranych przez Radnych Gminy Głuchołazy. 

 

5. Potrzeby i wnioski 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizuje działania wynikające 
z obowiązujących uregulowań prawnych oraz podejmuje różne inicjatywy w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych. Pracownicy tutejszego Ośrodka dbają o tworzenie 
coraz lepszego wizerunku  pomocy społecznej, jako instytucji efektywnej, nowoczesnej 
i skutecznej. Zawsze starają się, aby wsparcie do potrzebujących kierowane było sprawnie 
i w taki sposób, by osoby w trudnej życiowej sytuacji, pozostawały w systemie pomocy jak 
najkrócej . Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi przypadkami, 
wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące, osób starszych, bezdomnych,  
chorych psychicznie, ofiar przemocy). Z roku na przybywa osób, wymagających pomocy 
w formie usług opiekuńczych oraz w formie umieszczenia w placówce całodobowej, 
co powoduje znaczny wzrost wydatków na zadania własne gminy, związane z kwestią 
ponoszenia odpłatności. 

Podsumowując działalność Ośrodka w roku 2017 ustalono również potrzeby, których 
właściwe zabezpieczenie będzie miało niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój funkcjonującego 
w Gminie systemu pomocy społecznej: 

a) zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej, zwiększenie ilości i podniesienie 

jakości świadczonej pracy socjalnej z klientami OPS w środowisku; 

b) zmianę systemu organizacyjnego jednostki, polegającą na rozdzieleniu zadań 

administracyjnych  ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych; 
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c) poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych, poprzez utworzenia dziennego domu pobytu, środowiskowego 

domu samopomocy oraz mieszkań chronionych. Wspomniane wsparcie 

umożliwiłoby  osobom zależnym i tracącym samodzielność pozostanie jak najdłużej 

w środowisku. Z rozeznania pracowników socjalnych wynika, że w najbliższych latach 

będzie wzrastało zapotrzebowanie na te formy  pomocy; 

d) zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni 

z rozwiniętą częścią sanitarną (toaleta, umywalka, prysznic); 

e) podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

f) podnoszenie w dalszym ciągu bezpieczeństwa wszystkich pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej; 

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry Ośrodka (w tym m.in. szkolenia 

z zakresu wypalenia zawodowego oraz regularna superwizja pracy socjalnej); 

h) dalszy rozwój działań interdyscyplinarnych - dzięki współpracy interdyscyplinarnej 

tworzy się platforma współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne 

zaufanie do kompetencji instytucji pomagających; 

i) promowanie idei rodzin wspierających.  

 

 

 

 

Wyk .Katarzyna Łojko 
 
 


