
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W ADAMÓWCE 

ZA 2019 ROK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adamówka, 30 marca 2020 r. 



2 

 

Spis treści 

 

WSTĘP ....................................................................................................................................... 3 

I. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE .................................................................................... 4 

II. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU  W 2019 ROKU .... 5 

III.    POMOC SPOŁECZNA ...................................................................................................... 8 

IV.    ŚWIADCZENIA RODZINNE ......................................................................................... 12 

V. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500+ .......................... 15 

VI.   WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM" ........................................ 16 

VII.   REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START" ............................... 17 

VIII.  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ..................................................................................... 17 

IX.    KARTA DUŻEJ RODZINY ............................................................................................ 20 

X. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZNIE ..................................................................................................... 20 

XI.   REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ................................ 22 

XII.   INNE DZIAŁANIA .......................................................................................................... 23 

XIII.  POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  I WSPIERANIA RODZINY . 26 

XIV. SPIS SCHEMATÓW ........................................................................................................ 27 

XV.  SPIS TABEL ..................................................................................................................... 27 



3 

 

WSTĘP 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) jest jednostką organizacyjną i budżetową 

Gminy Adamówka. Działa na podstawie: Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy  

w Adamówce z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamówce oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce nadanego 

uchwałą nr III/23/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Adamówce w roku 2019 realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1111), uchwały nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (M. P.  

z 2018 r., poz. 1007). Podstawą działania były również akty wykonawcze do ustawy o pomocy 

społecznej, a w szczególności: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. 

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej (Dz.U z 2018 r., poz. 1358), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 278), a także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 218), ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482), ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878). GOPS w Adamówce  

w okresie sprawozdawczym realizował także zadania wynikające z: ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111); ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.); 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 

r., poz. 2092 z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.); ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.); ustawy z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.); ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1373 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" (Dz. U. z 2019, poz. 

1343); uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. 
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I. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE 

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 

18 ustawy o pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Adamówce zatrudniał łącznie 20 osób, w tym 10 osób w ramach umowy o pracę 

oraz 10 osób w ramach umowy cywilno-prawnej. Do realizacji zadań wynikających z ustawy  

o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie 

z art. 110 ust. 11 ustawy OPS zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby 

ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak 

niż trzech pracowników lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną w stosunku 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 

czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Gminę Adamówka 

w 2019 r. zamieszkiwało 4 229 osób (stan na dzień: 31.12.2019 r.), natomiast 225 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących było w 2019 r. objętych pracą socjalną (sprawozdanie MRPiPS – 03 

za I-XII 2019 r.). W związku z powyższym w roku 2019 zatrudnionych było 3 pracowników 

socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady 

środowiskowe w miejscu zamieszkania. Poniżej schemat organizacyjny GOPS  

w Adamówce oraz tabela przedstawiająca stan zatrudnienia pracowników ośrodka w 2019 r.    

Schemat nr 1. Struktura organizacyjna GOPS w Adamówce w 2019 r. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela nr 1. Stan zatrudnienia pracowników Ośrodka w 2019 roku.  

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 

zatrudnionych 

Liczba osób  

w przeliczeniu  

na etaty  

 

 

1. Kierownik GOPS 1 1 

2. Główny księgowy 1 1 

3. Sekcja Pomocy Środowiskowej  

i Świadczeń  

 

3 

 

3 

4. Sekcja Świadczeń Rodzinnych  

i Funduszu Alimentacyjnego 

 

3 

 

3 

5. Sekcja świadczeń wychowawczych, 

świadczenia „Dobry Start” i Karty 

Dużej Rodziny 

 

1 

 

1 

6. Sekcja asysty rodzinnej 1 1 

7. Usługi opiekuńcze 

(umowa zlecenia) 

 

 

 

 

7 

 

- 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

(umowa zlecenia) 

 

2 

 

- 

9 Inspektor danych osobowych  

GOPS w Adamówce oraz  

obsługa informatyczno-serwisowa 

(umowa zlecenia) 

 

1 

 

- 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

II. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU  

W 2019 ROKU 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce w roku budżetowym 2019 

wydatkował łączną kwotę na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości: 7 240 082,35 

zł (8,948604146 % więcej niż w roku budżetowym 2018) z czego: ze środków budżetu gminy 

wydatkowano: 595 317,62 zł (96 096,15 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego), 

natomiast ze środków budżetu państwa: 6 644 764,73 zł (o 498 575,36 zł więcej od 2018 r.). 

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań, wraz  

z zwiększeniami bądź zmniejszeniami wydatkowania zgodnymi z klasyfikacją budżetową  

w porównaniu do roku 2018 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 2. Struktura wydatków GOPS w 2019 roku w podziale na zadania. 

 

 

Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową 

Wydatki 

pokryte 

ze środków 

własnych 

gminy (W) 

w zł 

Wydatki 

pokryte  

z dotacji 

zewnętrznych 

(Z) w zł 

Różnica  

w porównaniu do 

2018 r.  

(+ , -)* w zł 

85195 Pozostała działalność. Ochrona Zdrowia 0,00 0,00 - 80,00 (Z) 

85202 Domy Pomocy Społecznej 98 635,06 0,00 + 10 775,83 (W) 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

0,00 2 173,59 - 55,17 (Z) 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  

w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe 

10 000,00 74 923,71 + 47 550,71 (Z) 

85216 Zasiłki stałe 0,00 54 999,19 + 3 221,12 (Z) 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 319 296,76 85 877,00  + 29 955,49 (W) 

    - 23 930,00 (Z) 

 

 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

44 358,00 20 165,27  + 15 391,57 (W) 

+ 19 773,27 (Z) 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.  

Pomoc społeczna 

67 752,52 242 760,00  + 14 160,07 (W) 

+ 41 704,00 (Z) 

85295 Pozostała działalność 9 800,00 0,00 + 9 235,50 (W) 

85501 Świadczenia wychowawcze. Rodzina(500+) 0,00 3 895 074,99 + 364 229,47 (Z) 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego. Rodzina 

6 772,11 2 008 412,91 - 6 413,15 (W) 

 – 8 389,18 (Z) 

 

85503 Karta Dużej Rodziny. Rodzina 0,00 639,30 + 357,95 (Z) 

85504 Wspieranie rodziny. Rodzina - (300+). 

Asystent rodziny. 

20 604,04 181 760,82   + 12 793,71 (W) 

  + 11 235,80 (Z) 

85415 Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym 

18 099,13

  

          72 396,51

  

  + 10 497,13 (W) 

   + 42 018,51 (Z) 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (…) 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (…) 

0,00 5 581,44         + 929,88 (Z) 

 

RAZEM 595 317,62     6 644 764,73  

 

 

Źródło: Opracowanie własne.6 646 770,73  6 644 770,61 

* - (+) wydatki poniesione w większej wysokości, (-) wydatki poniesione w mniejszej wysokości. 
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Analiza struktury wydatków GOPS w Adamówce w roku sprawozdawczym,  

w porównaniu do roku 2018 przedstawia zauważalne – ponieważ, aż o 173,71% zwiększenie 

wydatków w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne. Poniesione z nadwyżką do roku poprzedniego wydatki w ww. 

rozdziale, stanowiące łączną kwotę: 84 923,71 zł to w 88,22% środki otrzymane z budżetu 

państwa na realizację ww. zadania. Widoczny wzrost wydatków OPS - o 119% zauważalny 

jest także w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Wskazać należy jednak, iż w ramach tego zadania pozyskano o 4 944,20% więcej  

w porównaniu do roku ubiegłego środków zewnętrznych. Stanowią one środki  

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji 

Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 w wysokości: 

9 602,77 zł oraz środki z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości: 10 562,50 zł. 

Otrzymano ponadto o 41 704,00 zł więcej w porównaniu do 2018 roku środków 

zewnętrznych na realizację pomocy w zakresie dożywiania – rozdział 85230  

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 ustanowionego 15 października 2018 r. W 2018 r. pomoc w zakresie dożywiania 

realizowana była w ramach Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania - 2014-2020. 

Ze względu za zmianę sposobu weryfikacji naliczania dotacji do realnego zapotrzebowania 

na środki na stypendia i zasiłki szkolne wzrosły także wydatki rozdziale 85415 - pomoc 

materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wzrost o 138,27%, w tym o 138,32% 

wzrost środków zewnętrznych - dotacja).  

Największy jednak wzrost wydatków odnotowano w rozdziale 85501 - Świadczenia 

wychowawcze. Rodzina (500+) – wzrost o 364 229,47 zł – stanowiący w stosunku do całości 

wydatkowanej kwoty wzrost o 10,21%. Wskazane zwiększenie wydatków w tym rozdziale 

wynika z wprowadzonych od 1 lipca 2019 r. zmian w zakresie przysługiwania świadczenia 

wychowawczego na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody 

uzyskiwane przez rodzinę. 
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III. POMOC SPOŁECZNA 

Podstawowym celem działania Ośrodka zgodnie z obowiązującym statutem jest 

rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnymi 

uprawnieniami, zasobami i możliwościami nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 

umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

udzielana jest ze wzglądu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie 

konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Pomocy 

udziela się 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; 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach;  

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 alkoholizmu lub narkomanii;  

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji 306 rodzin (1 044 osób  

w rodzinie – 24,69% osób zamieszkałych na terenie gminy Adamówka) objętych w 2019 r. 

pomocą społeczną było: ubóstwo (132 rodziny), długotrwała choroba (126 rodzin), 

niepełnosprawność (72 rodziny), bezrobocie (55 rodziny), wielodzietność (53 rodziny), 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

(29 rodzin) - w tym rodziny niepełnie (14 rodzin), alkoholizm (7 rodzin). Pozostałe 

okoliczności wystąpiły pojedynczo.  
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W związku z tym, iż pomoc społeczna polega w szczególności na pracy socjalnej do 

głównych zadań zatrudnionych w OPS pracowników socjalnych należało jej świadczenie.  

W 2019 r. pomocy w formie pracy socjalnej udzielono łącznie 225 rodzinom, w których 

zamieszkiwało 801 osób. Świadczona praca socjalna zmierzała głównie do przywrócenia 

zdolności do samodzielnego życia osób i rodzin, poprzez wzmacnianie oraz zwiększanie 

umiejętności rozwiązywania problemów. Prowadzona była m.in.: w oparciu o kontrakt 

socjalny, mający na celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla trudnych sytuacji życiowych 

klienta; poradnictwo rodzinne i zawodowe; pomoc w załatwianiu spraw w innych instytucjach 

i organizacjach; motywowanie do podjęcia terapii np. uzależnień, czy podjęcia pracy.  

 Pomoc społeczna polega nadto na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń. Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej 

wynosiły 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; oraz 528,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Ponadto do 150% zostały podwyższone kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole  

i w domu" na lata 2019 - 2023. 

Osób, którym w 2019 r. przyznano decyzją świadczenie w ramach zadań zleconych  

i zadań własnych było łącznie 460, w 291 rodzinach (1 012 osób w rodzinie). Z pomocy  

w formie zakupu posiłku dla dzieci i osób starszych w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w 2019 r. skorzystało łącznie 336 

osób z terenu Gminy Adamówka. Ponadto pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach ww. programu otrzymało łącznie 258 osób (w tym 168 

dzieci), natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) 106 

osób. Najczęstszymi w 2019 r. formami pomocy poza pomocą w formie posiłku w ramach ww. 

programu było świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 7 rodzin – 3 123 

świadczenia. W ramach świadczonych usług opiekuńczych 1 306,50 godz. dofinansowanych 

zostało z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach 

programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019. Udzielono także 

pomocy w formie: zasiłków okresowych – 38 osób, którym decyzją przyznano świadczenie 

(118 osób w rodzinie), zasiłku stałego – 15 świadczeniobiorców (32 osoby w rodzenie), jednej 

osobie zapewniono schronie, 62 świadczeniobiorcom (138 osób w rodzinie) przyznano zasiłki 

celowe, 3 osobom pokryto odpłatność w domach pomocy społecznej. Ponadto 3 osobom 

wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki oraz jednej (3 osoby w rodzinie) 

zapewniono świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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Reasumując powyższe wskazać należy, iż z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 

8 osób samotnych oraz 7 osób w rodzinie. Zasiłki okresowe przyznano natomiast  

z powodu: bezrobocia – 10 rodzin (27 osób w rodzinie), długotrwałej choroby – 20 rodzin (54 

osoby w rodzinie) oraz niepełnosprawności – 8 rodzin ( 31 os. w rodzinie). Ponadto 5 rodzinom 

(24 os. w rodzinie) przyznano zasiek okresowy z innej przyczyny. W 2019 r. wydano 44 810 

posiłków, w tym 42 481 dla dzieci. Zrealizowano 3 123 godz. usług opiekuńczych oraz 423 

godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wypłacono 57 świadczeń należnych opiekunom z tytułu sprawowania opieki nad całkowicie 

ubezwłasnowolnionymi członkami rodzin. Ponadto zapewniono przez 365 dni schronienie 

osobie bezdomnej. Gmina Adamówka poniosła także odpłatność za pobyt 3 osób w domach 

pomocy społecznej. 

W 2019 roku wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej obrazuje tabela nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabela nr 3. Struktura wydatków GOPS w 2019 roku w podziale na zadania. 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

 

 

Zadania własne i zlecone 

1. Zasiłki stałe (dotacje) 15 55 000,00 

2. Zasiłki okresowe (dotacje) 38 74 924,00 

3. Dożywianie ogółem 

• dotacja 

• własne 

 

- posiłek w szkole i w domu 

(w tym dla osób starszych) 

 

- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 

(zasiłek celowy) w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu" 

 

- świadczenia rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych w ramach ww. programu  

 

493 

 

 

 

336 

 

106 

 

 

 

258 

307 292,00 

242 760,00 

64 532,00 

 

245 924,00 

 

40 800,00  

 

 

 

 20 568,00  

 

 

 

 

4. Zasiłki celowe i specjalne celowe (własne), zakup 

odzieży, obuwia, opału, żywności, artykułów 

szkolnych, drobne remonty, leki, świadczenia 

medyczne itp. 

 

24 10 000,00 

6. Zapewnienie schronienia (własne) 1 9 600,00 

7. Pobyt w domu pomocy społecznej (własne) 3 98 636,00 

9. Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w 

miejscu zamieszkania (własne) 

7 45 901,00 

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 4         2 173,59  

 11. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd 

3 16 567,00 

12. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja) 

1 10 563,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Jak wynika z analizy struktury wydatków GOPS w Adamówce największy udział 

wydatków stanowią środki przeznaczone na realizację wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020, w dalszej kolejności pobyt w domach pomocy 

społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania. Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby otrzymujące pomoc  

w formie posiłku w szkole. 

 

IV. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jest kolejnym zadaniem 

zleconym OPS do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego ustawą  

o świadczeniach rodzinnych jest zarówno częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie 

dziecka jak i  częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki 

i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Podstawowym 

świadczeniem rodzinnym jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego 

przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne – niezależne od dochodu, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz 

świadczenie rodzicielskie. Do zakresu świadczeń rodzinnych należy także ustalenia i wypłata 

zasiłku dla opiekuna.  

Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych to: 

 na jedną osobę w rodzinie - maksymalnie 674,00 zł; 

 na jedną osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - maksymalnie 

764,00 zł. 

Rozszerzono pomoc dla rodzin dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania dla rodzin 

przekraczających powyższe kryteria poprzez rozliczanie zasiłków rodzinnych metodą 

„złotówka za złotówkę". Od 1 stycznia 2016 roku rodzic, który nie ma uprawnienia do zasiłku 

macierzyńskiego z ZUS i KRUS może ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. 

Świadczenie to przysługuje: matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku 

objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia; 

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która 

przysposobiła dziecko. 

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000,00 zł miesięcznie i przysługuje 52 tygodnie od dnia 

porodu. Jego przyznanie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. 

Strukturę wydatków na świadczenia rodzinne przedstawia poniższa tabela:  
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Tabela nr 4. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2019. 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 5 709 679 437,00 

2 Dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka 

22 22 000,00 

3. Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

25 9 910,00 

4. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

115 22 195,00 

5. Dodatek z tytułu kształcenia  

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

199 21 110,00 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

 

359 

35 900,00 

7. Dodatek z tytułu wychowania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 

1 162 

110 390,00 

8. Podjęcia przez dziecko nauki  

w szkole poza miejscem 

zamieszkania, w tym: 

- zamieszkiwaniem  

w miejscowości, w której znajduje 

się szkoła, 

- dojazdem do miejscowości, 

 w której znajduje się szkoła 

 

 

1 021 

 

346 

 

 

675 

85 328,00 

 

 

38 753,00 

 

 

46 575,00 

Świadczenia opiekuńcze 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 957 181 014,00 
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10. Świadczenie pielęgnacyjne 216 341 822,00 

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy 219 131 509,00 

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

12. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka (z dotacji) 

40 40 000,00 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka (ze środków 

własnych) 

0 0 

Świadczenie rodzicielskie 

14. Świadczenie rodzicielskie 92 74 889,00 

Zasiłek dla opiekuna 

15. Zasiłek dla opiekuna 68 42 160,00 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

16. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

151 44 894,00 

17. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

212 27 295,00 

18. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna 

27 4 607,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Na podstawie analizy powyższej tabeli określającej strukturę wydatków na świadczenia 

rodzinne realizowane przez GOPS Adamówka w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 uzyskano 

następujące informacje: w roku sprawozdawczym zmniejszeniu uległa ilość wypłaconych 

zasiłków rodzinnych o 521 świadczenia (8,36276%), tym samym zmniejszyła się kwota 

wydatków na ten cel o 44 629,30 zł. W roku sprawozdawczym wyraźnie natomiast zwiększyła 

się ilość wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – wzrost o 473 świadczenia (97,7272%) oraz  

o 46 934,00 zł. Ponadto o 56,4285% zwiększyła się ilość wypłaconych specjalnych zasiłków 

opiekuńczych. Wydatki z tytułu wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych w roku 2019 

wzrosły o 58 239,00 zł. 

Wskazać należy także na wzrost niektórych świadczeń rodzinnych:  

 Zasiłek pielęgnacyjny od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wynosił - 184,42 zł, natomiast 

od 01.11.2019 r. wynosi - 215,84 zł, wzrost o około 16,80% 

 Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 roku wynosiło 1 477,00 zł, a od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. – 1 583,00 zł – wzrost o 7,1767%, 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2018 roku wynosił 520,00 zł, a od 1.01.2019 wynosi 

620,00 zł – wzrost o około 19,23%. 

 

V. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500+ 

Od 2016 r. w tutejszym Ośrodku realizowany jest Program Rodzina 500+, który 

gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Do 30 czerwca 2019 r. 

wsparcie na drugie i kolejne dziecko było przyznawane bez względu na wysokość dochodów 

rodziny. Otrzymywali je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, 

niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymywali 

wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko jeśli spełnili kryteria dochodowe - nie więcej niż 

800,00 zł na osobę w rodzinie lub nie więcej niż 1 200,00 zł gdy w rodzinie wychowywane 

było dziecko niepełnosprawne. Dzięki wprowadzonym zmianom od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na 

dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto wprowadzone zmiany gwarantują przyznanie 

prawa do świadczenia wychowawczego bez ustalenia alimentów na dziecko od drugiego 

rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

W 2019 r. do OPS w Adamówce wypłynęło 349 wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego, w tym 60 w formie elektronicznej. Wydając 334 decyzje, 

przyznano łącznie 7 686 świadczeń. Wypłacono kwotę 3 844 844,24 zł. Szczegółowe kwestie 

związane z tym zadaniem przedstawione zostały w poniższej tabeli.  
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Tabela nr 5. Liczba złożonych wniosków i przyznanych świadczeń wychowawczych w roku 2019. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie 

świadczenia: 

 

349 

z tego w formie elektronicznej: 60 

Liczba przyznanych świadczeń: 7 686 

Liczba wydanych decyzji: 334 

Kwota wypłaconych świadczeń w złotych: 3 844 844,24 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że liczba przyznanych w 2019 r. świadczeń 

wychowawczych w porównaniu do roku 2018 uległa zwiększeniu o 729 świadczenia – około 

121 jedynych lub pierwszych dzieci otrzymało świadczenie poprzez wprowadzone od 1 lipca 

2019 r. zmiany. Wskazać należy, iż w 2020 r. ilość wypłaconych świadczeń wychowawczych 

ulegnie ponownemu zwiększeniu, poprzez wypłatę uzyskanych w 2019 r. roku świadczeń przez 

okres 12 miesięcy. Istotnym jest, także to, że w sprawach z wniosków o świadczenie 

wychowawcze składanych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalane 

zostało na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez 

konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r. Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować 

docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego 

roku. 

 

VI. WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM" 

Od 1 stycznia 2017 roku z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł przyznanego na podstawie ustawy z dnia  

4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Świadczenie przysługuje 

bez względu na osiągane dochody. W Gminie Adamówka w 2019 r. nie wypłacono 

świadczenia, o którym mowa w art. 10 ww. ustawy.  
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VII. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START" 

Świadczenie „Dobry start" przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom 

faktycznym na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. 

Pierwszym rokiem realizacji programu był rok 2018 i obejmował uczniów rozpoczynających 

rok szkolny 2018/2019. Szczegółowe zagadnienia związane z tym zadaniem przedstawione 

zostały w poniższej tabeli.  

Tabela nr 6. Liczba złożonych wniosków i przyznanych świadczeń z programu „Dobry start”. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie 

świadczenia  

326 

z tego w formie elektronicznej  45 

Liczba przyznanych świadczeń  529 

Kwota wypłaconych świadczeń w złotych 158 700,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

 Na podstawie analizy powyższych, jak i ubiegłorocznych danych, wynika iż ilość 

wypłacanych świadczeń „Dobry start” utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku 

sprawozdawczym wypłacono jedynie o 9 świadczeń mniej, niż w 2018 r. 

 

VIII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, skierowany 

do rodzin, których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich 

pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo 

zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej  

z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. 

Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia do 30 

września 2019 r. wynosiła 725,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast od 1 października 2019 r. 

– 800,00 zł. 

W 2019 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 7 rodzin, w tym 11 

dzieci. Wysokość świadczeń alimentacyjnych dla 3 dzieci wynosiła od 300,00 zł do 400,00 zł, 

natomiast dla 8 dzieci mieściła się w przedziale: od 400,00 zł do 500,00 zł. Szczegółowe dane 

na temat wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela nr 7. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2019 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

Fundusz alimentacyjny 

1. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, z tego na 

osobę uprawnioną w wieku: 

- 0-17 lat 

-18-24 lata 

 

 

 

113 

 

 

96 

17 

52 900 

 

 

44 400 

8 500 

Źródło: Opracowanie własne 

Z powyższych danych wynika, iż w roku sprawozdawczym wypłacono o 16 świadczeń 

mniej, niż w roku 2018. Jednocześnie kwota wypłaconych świadczeń zmniejszyła się  

o 6 670,00 zł.   

Działania wobec dłużników alimentacyjnych 

Postępowanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza się jedynie do 

przyjęcia wniosku i wydania decyzji wierzycielowi, ale polega również na przeprowadzeniu 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do 

zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych  

z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.  

Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 22 630,10 zł (6,63% więcej niż w roku 

2018). W Gminie Adamówka podjęto działania wobec 7 dłużników alimentacyjnych.  

Szczegółowe działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej wobec dłużników 

alimentacyjnych przedstawia tabela nr 8. 
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Tabela nr 8. Zestawienie działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych roku 2019.                                                              

Rodzaj podjętych działań Liczba odjętych 

działań 

 

 

Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski  

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 

 

6 

Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne 

oraz odebrane oświadczenia majątkowe 

 

2 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  

z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 

 

2 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

 

1 

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się  

w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 

 

0 

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego 

 

0 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych 

 

0 

 

0 

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone  

w art. 209 § Kodeksu Karnego 

 

0 

Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego 

 

0 

Przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub 

zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających  

z tytułów, o których mowa w art. 28ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku 

powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 

 

0 

Źródło: Opracowanie własne. 
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IX. KARTA DUŻEJ RODZINY 

Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014 r. Karta 

Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno  

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, 

transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz 

ułatwia dostęp do dóbr i usług. Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową 

formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający 

członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek 

ustawowych. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje również 

tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez 

względu na ich wiek w chwili składania wniosku. 

W 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce wpłynęło 100 

wniosków o przyznanie KDR (zarówno w formie tradycyjnej jak i za pośrednictwem Platformy 

Informacyjno-Usługowej Emp@tia). Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny to: 

199 Kart Dużej Rodziny dla rodziców/małżonków, natomiast 46 dla dzieci. Łącznie wydano 

245 Karty Dużej Rodziny.  

 

X. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZNIE   

W Gminie Adamówka realizowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Adamówka na lata 2016-2020, 

powołany uchwałą nr V/19/2016 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 października 2016 r.  

Głównym założeniem wskazanego programu jest funkcjonowanie na terenie gminy 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który powołany 

został zarządzeniem nr 70/2011 Wójta Gminy Adamówka z dnia 18 października 2011 r.  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Szkoły Podstawowej w Adamówce, Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce, Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamówce, Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce, 

Komendy Policji w Sieniawie, zespołu kuratorskiego jak również instytucji pozarządowych.  
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W 2019 r. odbyło się - 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz utworzono 4 grupy robocze. Rodzin, w których w 2019 r. wystąpiło 

zjawisko przemocy w rodzinie było 15. Natomiast osób dotkniętych przemocą w rodzinie 54, 

 w tym 37 kobiet (w tym 1 powyżej 65 roku życia), jeden mężczyzna i 16 dzieci (w tym 1 

niepełnosprawne). Osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie  

było 15, w tym 14 mężczyzn.     

 W 2019 r. ogółem sporządzono 24 formularze „Niebieska Karta – A”, w tym 2 przez 

JOPS. Ponadto zespół interdyscyplinarny lub grupa robacza wypełniła 16 formularzy 

„Niebieska Karta – C” oraz 10 „Niebieska Karta – D”.  

 W roku sprawozdawczym podjęto ponadto działania wobec 54 osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. Do wskazanych działań zaliczyć można: udzielenie pomocy finansowej 

i rzeczowej przez OPS, objęcie rodzin pomocą asystenta rodziny, konsultacje pedagogiczne 

dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, monitoring rodzin, przekazanie spraw do 

sądu, systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą,  

w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę 

roboczą. Osobom doświadczającym przemocy w rodzinie udzielono ponadto kompleksowych 

informacji o możliwości uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej, pedagogicznej oraz 

wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  

Działania podejmowano również wobec sprawców przemocy. Były nimi m.in.: 

kierowanie spraw na policję oraz kierowanie sprawców przemocy do uczestnictwa  

w programach korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez PCPR.  

Na terenie gminy Adamówka prowadzone były również kampanie informacyjne mające 

na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie.  
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Mając na względzie współpracę OPS z Komisariatem Policji w Sieniawie w zakresie 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy  

w rodzinie, funkcjonariusze ww. komisariatu na terenie gminy Adamówka w 2019 r. 

przeprowadzili 52 interwencje domowe, a w 13 rodzinach ustalenia na miejscu interwencji 

wymagały wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Na podstawie informacji pozyskanych ze 

sprawozdania KP w Sieniawie z realizacji ww. programu przemocy wobec osób najbliższych 

dopuszczali się przede wszystkim mężczyźni, tylko w jednym przypadku była to kobieta.  

W analizowanym okresie niemal wszystkie osoby, wobec których istniało uzasadnione 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie znajdowały się pod działaniem alkoholu (10 osób). 

Spośród wszystkich sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu do wytrzeźwienia 

zostało doprowadzonych łącznie 6 osób. (PDoZ i Izba Wytrzeźwień).      

  W ramach wszczętych procedur w 2019 r. nie wystąpiła konieczność udzielenia 

schronienia osób dotkniętych przemocą w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY  

 W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, uchwałą nr II/8/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 marca 2019 r. 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. W ramach realizacji 

programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce zatrudniał 1 asystenta rodziny, który  

w roku 2019 świadczył wsparcie dla 9 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym w okresie powyżej 3 do 12 miesięcy – 6 rodzin, powyżej  

1 roku - 2 rodziny. W trakcie okresu sprawozdawczego zakończono współpracę z 1 rodziną ze 

względu na osiągnięcie celów. W objętych wsparciem rodzinach było 56 dzieci. Wysokość 

wynagrodzenia brutto asystenta rodziny (środki własne + dotacja Wojewody) w 2019 r. 

wynosiła 29 601,42 zł, w tym 17 760,82 zł stanowiło wydatkowaną kwotę środków wojewody.  

Ponadto pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS wraz z asystentem rodziny dokonywali 

bieżącej diagnozy sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo. W zakresie rozwiązania 

trudnej sytuacji życiowej z 3 rodzinami (6 osób w rodzinie) zawarto kontrakt socjalny – część 

A. OPS poprzez współpracę z Gminnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz PCPR rozwijał interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów rodzin. 

Rodzinom z terenu gminy Adamówka, wychowującym dzieci i przeżywającym różnego 

rodzaju trudności, których same nie mogą pokonać udzielono także pomocy materialnej  

w formie: zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub 
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żywności, zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach (326 dzieci objętych pomocą), 

stypendiów szkolnych (129 przyznanych stypendiów w roku szklonym 2018/2019 oraz 103  

w roku szkolnym 2019/2020), oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych (108 rodzin objętych wsparciem, w tym 258 osób w rodzinach), a także pomocy 

w formie artkułów spożywczych (801 rodzin objętych wsparciem) w ramach PO PŻ 2014-

2020. Rodzinom zapewniono dostęp do wyjścia na rynek pracy poprzez organizację 35 staży 

zawodowych. W okresie letnim przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dwójce 

dzieci najbardziej potrzebujących zorganizowano wypoczynek letni. W 2019 r. na terenie 

Gminy Adamówka w ramach przygotowanego i realizowanego przez GOPS w Adamówce 

projektu pt.: „Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”, Działanie: 9.1, w ramach RPO 

WP 2014-2020 utworzono pięć Ośrodków Wsparcia Przedszkolnego dla 89 dzieci w wieku od 

2,5 do 5 lat, w tym dwa 10-cio godz. OWP przy Szkole Podstawowej w Adamówce oraz trzy 

5-cio godz. OWP przy SP w Adamówce, w miejscowości Krasne; SP w Majdanie Sieniawski 

oraz SP w Cieplicach.  

Reasumując powyższe, OPS w Adamówce poprzez realizację Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dąży do stworzenia warunków umożliwiających 

poprawę sytuacji społecznej rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wspiera 

je w prawidłowym funkcjonowaniu.  

 

XII. INNE DZIAŁANIA 

1. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 

 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału 

w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na 

realizacji programów osłonowych. W roku sprawozdawczym Gmina Adamówka – 

przygotowanie oraz realizacja projektu GOPS Adamówka - rozpoczęła realizację projektu pt.: 

„Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej, na łączną kwotę 1 333 484,02 zł, który skierowany do 89 dzieci – swoim 

wsparciem objął 99 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W ramach wskazanego projektu 

zatrudnionych zostało 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 7 pomocy nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, sfinansowano ponadto wynagrodzenie 2 nauczycielom 

wychowania przedszkolnego i jednemu robotnikowi gospodarczemu. Jeden z nauczycieli 

rozpoczął studia podyplomowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej aplikował ponadto  
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o dofinansowanie projektu pt.: „Integracja przez Aktywizację w Gminie Adamówka”, 

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

- projekty konkursowe, na łączną kwotę 1 074 902,28 zł. Planowano, iż wsparciem w ramach 

projektu zostanie objętych 45 osób korzystających/lub kwalifikujących się do korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej.  Niestety projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania 

na etapie oceny kryterium ogólnego merytorycznego.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce realizował ponadto:  

1. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, na łączną 

kwotę 19 205,55 zł. Wsparciem w ramach programu objęto 4 osoby niepełnosprawne w wieku 

do 75 lat.  

2. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, na łączną kwotę: 307 

291,15 zł. Wsparciem w ramach programu objęto łącznie 493 osoby, w tym 336 osób 

skorzystało z pomocy w formie posiłku, 258 ze świadczenia rzeczowego oraz 106 osób  

z zasiłku celowego.  

 GOPS Adamówka w 2019 r. ponadto poprzez współpracę z Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej uzyskał finansowanie - 17 - 6-cio miesięcznych staży zawodowych oraz  

1 zatrudnienia subsydiowanego. Wskazane zatrudnienie realizowane było w ramach projektu 

pt.: „Integracja przez Aktywizację”, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe. Ponadto dzięki współpracy  

z Centrum Promocji Biznesu - Paweł Zając oraz Fundacją Centrum Poradnictwa Prawnego 

Prawnikon w ramach projektu pt.: „Aktywni od zaraz!”, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy sfinansowano kurs komputerowy oraz 6-cio miesięczne staże 

zawodowe dla 18 osób z terenu gminy Adamówka. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy  

i wsparcia. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce przy współpracy z Bankiem 

Żywności w Rzeszowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 

2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej 

oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 

– czerwiec 2019.  

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:  

 warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 

buraczki wiórki, powidła śliwkowe),  
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 skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 

gryczana, herbatniki maślane),  

 mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),  

 mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy 

wieprzowe, filet z makreli w oleju),  

 cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),  

 tłuszcze (olej rzepakowy),  

 dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).  

Pomoc żywnościowa trafiła do 801 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  

z terenu gminy Adamówka. Osobom potrzebującym wydano: 32,505 tony żywności - 4 520 

paczek żywnościowych o łącznej wartości 162 254,56 zł.  

W ramach PO PŻ 2014-2020 dla 102 osób korzystających z pomocy żywnościowej 

przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:  

 Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 17 uczestników,  

 Żywieniowe - 1 spotkanie dla 42 uczestników,  

 Kulinarne - 2 spotkania dla 43 uczestników.  

Ponadto pozyskano i rozdystrybuowano mieszkańcom gminy Adamówka:  

 Jabłka – 36 720 kg - o wartości: 37 821,60 zł,  

 Lody mrożone „Zielona budka” - 1 993 kg - 31 180,00 zł, 

 Inne dania mrożone – zupy krem „Poltino” - 4 080kg - 38 755,98 zł,  

 Kaszka 1000 - 27,60 kg - 767,72 zł,  

 Mleko modyfikowane 1000 - 42,00 l – 1 168,25 zł, 

 Sok 3 600 - 226,80 l – 2 291,44 zł,  

 Przyprawy - 60,20 kg - 2 166,20 zł, o łącznej wartości 114 151,19 zł.  

Łączna wartość pozyskanych w ramach współpracy z PBŻ artykułów spożywczych  

w ramach omawianego podprogramu wyniosła: 276 405,75 zł. 

3. Inne działania. 

GOPS w Adamówce 20 grudnia 2019 r. zorganizował dla samotnych mieszkańców 

gminy Spotkanie Wigilijne, na którym nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem oraz 

śpiewu kolęd. Wigilijny stół zapełnił się tradycyjnymi potrawami. Każdy też mógł liczyć na 

słodki upominek. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób samotnych z terenu gminy 

Adamówka.  
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XIII. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  

I WSPIERANIA RODZINY 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Społecznej w Adamówce za 2019 rok, 

umożliwiło przeprowadzenie pogłębionej analizy oraz monitorowania występujących na 

terenie gminy problemów społecznych oraz pozwoliło zaplanować działania aktywizujące 

jednostkę samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w nim informacje 

są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji 

związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej 

i wspierania rodziny w kolejnym roku oraz stały się podstawą do sformułowania poniższych 

wniosków i rekomendacji:  

1. JST powinna dążyć do rozwoju usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, jednocześnie zapewniając kompleksowy i spersonalizowany dostęp do usług 

społecznych, konkretnie określonych na podstawie prowadzonych diagnoz i konsultacji 

społecznych. Priorytetem powinno być zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej  

w zakresie dostępu do zintegrowanych usług społecznych oraz koordynacji tych usług  

w Gminie Adamówka.  

2. W związku zauważalnym wydłużeniem się życia osób starszych oraz zmianami  

w tradycyjnym modelu rodziny wskazana grupa społeczna wymaga różnorodnych usług 

społecznych m.in.: o charakterze aktywizującym i wspomagająco-opiekuńczym (miejsca  

w klubach seniora ze współtowarzyszącymi usługami, asystenci osoby starszej oraz 

współorganizacja Gminnego Dnia Seniora – propozycja na rok 2020, w terminie 

przypadającym na Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – 1 października – organizacja 

uwarunkowana sytuacją epidemiologiczną w kraju). 

3. Mając na względzie wzrost dzietności, tym samym liczby rodzin z dziećmi, a także 

zapewnianiu tym rodzinom zaplecza finansowego w formie świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych, pomocy materialnej dla uczących się dzieci należy zwrócić uwagę na dbałość 

o funkcjonowanie tej grupy społecznej w sferze: zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego, prowadzenia trzeźwego stylu życia, utrzymanie 

stanu zdrowia na optymalnym poziomie, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkim 

członkom rodziny, wzmocnienia i nabycia umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia 

codziennego. Jest to możliwe poprzez zapewnienie rodzinom usług społecznych w zakresie 

poradnictwa specjalistycznego, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc w placówkach wsparcia 

dziennego – świetlice środowiskowe. Ważnym jest również trwałość miejsc w utworzonych  

w 2019 r. ośrodkach wychowania przedszkolnego zapewniających dzieciom w wielu 2,5-5 lat 
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wychowanie przedszkolne.  
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