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WSTĘP 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce zwane w dalszej części 

sprawozdania jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Adamówka zostało 

utworzone 1 lipca 2021 r. na mocy uchwały nr III/18/2021 Rady Gminy Adamówka  

z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług 

Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Adamówce.  Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz innych przepisów prawa,  

a w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), 

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876  

z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), 

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 111), 

5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), 

6. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), 

7. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), 

8. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), 

9. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1744). 

10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2133 z późn. zm.), 

11. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 

z późn. zm.), 

12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1092), 

13. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915  

z późn. zm.), 

14. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 
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poz. 1973 z późn. zm.), 

15. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1249.),  

16. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 690), 

17. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 685), 

18. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

z późn. zm.), 

19. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 530), 

20. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn .zm.), 

21. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), 

22. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305), 

23. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.). 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce od 1 lipca 2021 r. realizuje wszystkie 

zadania, realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Adamówce oraz zadania nierealizowane przez OPS do dnia utworzenia Centrum  

z zakresu: 

a. opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej  

w zakresie usług społecznych; 

b. realizowania programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób 

zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie 

usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych 

planów usług społecznych;  

c. organizowania społeczności lokalnej. 

I. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE 

Utworzenie i prowadzenie centrum usług społecznych należy do zadań 

własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy natomiast utrzymywanie i zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników zespołu do spraw realizacji zadań  

z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych. Zgodnie z art. 23 ustawy 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych w ramach 

struktury organizacyjnej centrum wyodrębnia się w szczególności: stanowisko 
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dyrektora centrum; zespół do spraw organizowania usług społecznych; zespół do 

spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz stanowisko organizatora 

społeczności lokalnej. Ustawa wskazuje, iż w centrum mogą zostać wyodrębnione 

także zespoły lub stanowiska inne niż ww., jeżeli potrzeba ich wyodrębnienia wynika 

z uwarunkowań lokalnych lub rodzaju usług społecznych lub innych zadań 

realizowanych przez centrum. Mając natomiast na uwadze art. 110 ust. 11 oraz ust. 12 

ustawy o pomocy społecznej centrum zatrudnia pracowników socjalnych 

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 

proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą 

socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, przy wskazaniu, 

iż centrum usług społecznych, zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej 

niż 3 pracowników socjalnych. 

W roku sprawozdawczym w omawianej jednostce organizacyjnej w ramach 

umowy o pracę zatrudnionych było łącznie 13 osób - szczegółowy stan zatrudnienia 

pracowników w GOPS w Adamówce / CUS Adamówka przedstawia tabela  

nr 1. W związku z przekształceniem OPS w CUS wskazania wymaga również zmiana 

struktury organizacyjnej jednostki, przedstawiona w dwóch poniższych schematach.  

Schemat nr 1. Struktura organizacyjna GOPS w Adamówce. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Schemat nr 2. Struktura organizacyjna CUS Adamówka do 31.05.2022 r. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela nr 1. Stan zatrudnienia pracowników GOPS w Adamówce / CUS Adamówka w 2021 roku.  

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 

zatrudnionych 

Liczba osób  

w przeliczeniu  

na etaty  

 

 
1. Dyrektor Centrum Usług 

Społecznych w Adamówce 

1 1/2 

2. Główny Księgowy Centrum 1 1 

3.  Zespół ds. organizowania usług 

społecznych 

3 2 i 1/2 

3. Zespół ds. realizacji zadań  

z zakresu pomocy społecznej  

4 4 

3.  Organizator Społeczności Lokalnej 1 1 

 Zespół ds. asysty rodzinnej 1 1 

4. Zespół ds. świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych, wychowawczych 

i Karty Dużej Rodziny 

 

3 

 

3 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Jak wskazują przedstawione wyżej schematy obrazujące strukturę zatrudnienia 

w jednostce organizacyjnej - od 1 lipca 2021 r. w związku z przekształceniem OPS  

w CUS poza zmianą nazewnictwa komórek organizacyjnych utworzono nowy zespół 

ds. organizowania usług społecznych - w ramach którego zatrudniono dwóch 

koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, w tym jeden z nich został 

przeniesiony ze wcześniejszej sekcji pomocy środowiskowej i świadczeń. Wskazanym 

zespołem kieruje organizator usług społecznych - te obowiązki w ramach ½ etatu 

wykonuje dyrektor Centrum. Od 1 lipca 2021 r. utworzono również samodzielne 

stanowisko pracy - organizatora społeczności lokalnej, w ramach którego zatrudniono 

1 osobę - dotychczas zatrudnioną na zastępstwo na stanowisku asystenta rodziny  

w GOPS w Adamówce. Od 1 lipca 2021 r. w związku ze stopniowym wygaszaniem 

wypłaty niektórych ze świadczeń dla rodziny - od 2021 r. - świadczenia „Dobry Start”, 

a od 2022 r. - świadczenia wychowawczego scalono sekcje świadczeń rodzinnych  

i funduszu alimentacyjnego z sekcją świadczeń wychowawczych, świadczenia 

„Dobry Start” i KDR tworząc zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych, 

Wychowawczych i Karty Dużej Rodziny”. Pracownik scalonej sekcji świadczeń 

wychowawczych, świadczenia „Dobry Start” i KDR od 1 lipca 2021 r. pełni funkcję 

pracownika socjalnego w zespole ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Wynagrodzenia dwóch koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych 

(1/1 etatu), organizatora usług społecznych (1/2 etatu) oraz organizatora społeczności 

lokalnej (1/1 etatu) finansowane są w ramach kosztów bezpośrednich projektu  

pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” realizowanego w ramach 

PO WER 2014-2020, Działania 2.8. 

II. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU W 2021 

ROKU 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w roku budżetowym 2021 

wydatkowało łączną kwotę na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości: 

8 299 084,20 zł (o 544 218,19 zł (7,02%) więcej niż w roku budżetowym 2020), z czego 

w rozdziale 85295 - pozostała działalność POMOCY SPOŁECZNEJ poniesiono 

wydatki na kwotę 828 905,74 zł (o 812 073,06 zł  więcej niż w 2020 r.), w tym 818 661,74 

zł stanowią środki zewnętrzne na realizację projektów współfinansowanych z EFS 

oraz programów MRiPS. 

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych 

zadań, wraz z zwiększeniami bądź zmniejszeniami wydatkowania zgodnymi  

z klasyfikacją budżetową w porównaniu do roku 2020 przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela nr 2. Struktura wydatków CUS Adamówka w 2021 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 

2020 r.  

(+ , -)* w zł 

85202 Domy Pomocy Społecznej 142 252,18 0,00 + 31 755,41 (W) 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

0,00 1 843,70 

 

+ 313,85 (Z) 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  

w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe 

14 977,29 

 

44 081,00 

 

+ 4 977,29 (W) 

- 11 805,00 (Z) 

85216 Zasiłki stałe 0,00 43 539,61 

42 103,40 

+ 1 436,21 (Z)  

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 342 619,57 

 

119 845,75 

 

   + 13 355,10 (W) 

 + 20 220,23 (Z) 

 

 

 

 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

11 134,53 

 

0,00 

 

   - 48 790,32 (W)  

– 9 243,00 (Z) 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.  

Pomoc społeczna 

69 551,56 

 

259 200,00     

 

 - 13 215,04 (W)  

- 57 306,00 (Z) 

85295 Pozostała działalność 0 

 

 

828 905,74 

 

- 6 588,68 (W) 

+ 818 661,74 (Z) 

85415 Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym 

13 416,70 

  

120 750,30 

 

 

+ 827,60 (W) 

+ 7 448,40 (Z)   

85501 Świadczenia wychowawcze. Rodzina (500+) 28 873,34 

 

4 185 156,95 

 

 

+ 10 614,53 (W) 

- 85 657,49 (Z)  

 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

Rodzina 

38 194,91 

 

 

1 981 489,64 

 

- 1 998,06 (W) 

+ 29 833,86 (Z) 

85503 Karta Dużej Rodziny. Rodzina 0,00 230,79 - 21,65 (Z) 

85504 Wspieranie rodziny.  40 298,05 

 

1 475,92 

 

  - 2 468,87 (W) 

  - 162 984,08 (Z) 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

(…) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

(…) 

0,00 11 246,67 

 

+ 4 912,16 (Z) 

 

RAZEM 701 318,13 

 

7 597 766,07 

 

- 11 531,04 (W)  

+ 555 749,23 (Z) 

Źródło: Opracowanie własne. 

* - (+) wydatki poniesione w większej wysokości, (-) wydatki poniesione w mniejszej wysokości. 
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Analiza struktury wydatków Centrum Usług Społecznych w Adamówce 

pozwala zauważyć rosnące potrzeby mieszkańców Gminy Adamówka w zakresie 

świadczenia usług zdrowotnych i opiekuńczych wspierających osoby starsze / 

niepełnosprawne / potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 

w formie instytucjonalnej. W roku sprawozdawczym wydatki w rozdziale 85202  - 

Domy Pomocy Społecznej wzrosły w stosunku do roku 2020 o 28,74%. Ponadto 

zauważyć należy, iż dzięki realizacji projektów współfinansowanych z EFS 

diametralnie zmniejszyły się wydatki w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze o łączną kwotę 58 033,32 zł, w tym o 48 790,32 

zł zmniejszyły się wydatki ponoszone ze środków własnych. Na realizację zadań 

z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych  oraz 

opiekunów faktycznych wydatkowano natomiast kwotę 84 235,50 zł, która 

stanowiła środki pochodzące z EFS i budżetu państwa.  

W 2021 r. w związku z stanem zagrożenia epidemiologicznego  

i wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - nauki zdalnej dla dzieci  

i młodzieży odnotowano spadek wydatków w rozdziale 85230 - pomoc w zakresie 

dożywiania - pomoc społeczna. Wydatki we wskazanym rozdziale w stosunku do 

roku 2020 zmniejszy się o łączną kwotę 70 521,04 zł.  

Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego wskazane  

w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny wynika natomiast z wprowadzonych  

i zmian do rządowego programu "Dobry Start". Począwszy od roku szkolnego 

2021/2022, świadczenie dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.   

Reasumując zaznaczenia wymaga, iż w strukturze wydatków w 2021 r.  

w stosunku do roku 2020 zmniejszeniu uległ udział środków własnych. 

Natomiast o 555 749,23 zł zwiększył się udział środków zewnętrznych,  

z uwzględniłem faktu, iż w 2021 r. CUS Adamówka nie realizował rządowego 

programu „Dobry Start” i w związku z tym w rozdziale 85504 - wspieranie 

rodziny - o 162 984,08 zł zmniejszył się udział środków zewnętrznych.  

III. POMOC SPOŁECZNA 

 Podstawowym celem działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce 

zgodnie z obowiązującym statutem jest: umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; podejmowanie działań 

wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka; pomoc w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w miarę możliwości Centrum a także 

wypracowanie partycypacyjnego modelu usług społecznych, w którym działania 

instytucjonalne wspierane są przez organizacje samorządowe, podmioty ekonomii 

społecznej i osoby fizyczne.  
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 Podstawową zaś przesłanką udzielenia osobom i rodzinom wsparcia, w ramach 

pomocy społecznej jest trudna sytuacja życiowa, której osoba/rodzina nie można 

przezwyciężyć mimo wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. 

Trudna sytuacja życiowa to, w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności 

wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej przy uwzględnieniu kryterium 

dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy. Kryterium dochodowe uprawniające do 

korzystania z pomocy społecznych w 2021 r.  wynosiło 528,00 zł na osobę w rodzinie 

oraz 701,00 zł u osoby samotnie gospodarującej. 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.  Kolejno do 220% podwyższono kwoty kryterium dochodowego 

dla osób / rodzin korzystających z paczek żywnościowych w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Za realizację powyższego 

wsparcia od 1 lipca 2021 r. odpowiada zespół ds. zadań z zakresu pomocy społecznej 

- kierowany przez Organizatora Pomocy Społecznej - do 30 czerwca 2021 r. - sekcja 

pomocy środowiskowej i świadczeń.  

 Ważnym jest, iż od 1 lipca 2021 r. uzupełniłem pomocy realizowanej w ramach 

ustawy o pomocy społecznej są usługi społeczne świadczone na podstawie 

uchwalonego Programu Usług Społecznych w Gminie Adamówka. Do usług 

społecznych mieszkańcy gminy kwalifikowani są przez zespół ds. organizowania 

usług społecznych - kierowany przez Organizatora Usług Społecznych.   

 W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 182 rodziny (128 rodzin 

mniej niż w 2020 r.), zamieszkiwane łącznie przez 648 mieszkańców gminy, co stanowi 

15,54% osób zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. Najczęstszymi powodami 

pozostawania w trudnej sytuacji 182 rodzin objętych w 2021 r. pomocą społeczną było: 

ubóstwo (87 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (84 rodziny), niepełnosprawność 

(51 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (42 rodziny) oraz bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

(21 rodzin).  

 W związku z tym, iż pomoc społeczna polega w szczególności na pracy 

socjalnej do głównych zadań zatrudnionych w CUS pracowników socjalnych należało 

jej świadczenie. W 2021 r. pomocy w formie pracy socjalnej udzielono łącznie 134 

rodzinom, w których zamieszkiwało 559 osób. Mając na uwadze ogłoszony od 14 

marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rodzaj świadczonej 

pracy socjalnej został dostosowany do panującej sytuacji. W pierwszej kolejności pracą 

socjalną polegającą przede wszystkim na dowozie produktów pierwszej potrzeby 

objęte zostały osoby i rodziny przebywające na kwarantannie bądź w izolacji. 

Wskazanym osobom organizowano także pomoc psychologiczną oraz udzielano 

pomocy socjalnej.  

Osób, którym w 2021 r. przyznano decyzją świadczenie w ramach zadań 

zleconych i zadań własnych było łącznie 521 (o 214 osób mniej niż w 2020 r.), w 182 
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rodzinach (648 osób w tych rodzinach). Z pomocy w formie posiłku w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

w 2021 r. skorzystało łącznie 295 osób z terenu Gminy Adamówka (w tym: 51 dzieci 

do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 229 uczniów do czasu ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz 15 osób 

otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W 2021 r. 

wydano łącznie 25 041 posiłków, w tym 24 758 posiłków dwudaniowych. 

Od marca 2020 r. w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa - SARS-CoV-2 i stopniowym  przechodzeniem kolejnych klas szkół 

podstawowych na tryb nauki zdalnej  na telefoniczny wniosek rodzica / opiekuna 

prawnego wsparcie w formie dożywania dzieci w szkołach i oddziałach 

przedszkolnych zamieniano na świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych wraz z dowozem do miejsca zamieszkania ucznia. W związku  

z powyższym w 2021 r. 104 dzieciom i młodzieży dowieziono produkty 

żywnościowe do miejsca zamieszkania na kwotę 72 018,00 zł. Na podobnym 

poziomie jak w roku 2020, w roku 2021 utrzymała się pomoc w formie dowozu posiłku 

osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym 

(w 2020 r. wskazaną pomocą objętych było 10 osób – wydano 2 900 posiłków, a w 2021 

r. - 15 osób - wydano 2 7 61 posiłków dwudaniowych).  

Warto wskazać, iż w 2021 r. zmniejszeniu w porównaniu do roku 2020 uległa 

pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania -  

przyznanych osobie decyzją na podstawie art. 36 pkt. 2 lit. l. W 2021 r. ze wskazanej 

pomocy skorzystało 6 osób - zrealizowano 518 godz. świadczonych usług, a w 2020 

r. – 11 osób – zrealizowano 3 528 godzin świadczonych usług.  

Osoby wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych skorzystały 

natomiast ze wsparcia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania w ramach realizacji projektu pn.: Wsparcie opiekuńcze w Gminie 

Adamówka i DDP w Zboiskach, dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych. Wskazanym wsparciem objęto łącznie 12 osób,  

u których zrealizowano 4 052 godzin usług opiekuńczych.  

Ponadto 10 osób niepełnosprawnych, w tym 7 z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności skorzystało z usługi asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej - zrealizowano 1058 godz. usług w ramach realizacji Programu 

MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.  

 Ważnym uzupełnieniem wyżej wymienionych usług - szczegółowo opisanych  

w rozdziale IV, były usługi realizowane w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY  

I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

+ w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Adamówka”, w ramach PO WER 2014-2020, Działania 2.8. W ramach wskazanego 
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PAKIETU w 2021 r. dla 15 osób zrealizowano 1 376,50 godz. usług asystenta osoby 

starszej, kolejno dla 15 osób zrealizowano 1 557,00 godz. usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej, natomiast dla 2 osób zrealizowano 440,50 godz. usług opieki 

wytchnieniowej.  

 Reasumując - w 2021 r. wsparciem w ramach: usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej , usług asystenta 

osoby starszej / niepełnosprawnej  oraz usługi opieki wytchnieniowej objęto łącznie 

60 osób starszych, niepełnosprawnych - w porównaniu do 2020 r. o 49 osób więcej; 

wskazane osoby skorzystały łącznie z 9 002 godz. specjalistycznego wsparcia -  

o 5 474 godz. więcej niż w 2020 r.  

 Istotnym jest, iż w ramach działu 852 - Pomoc społeczna w 2021 r. wysokość 

wydatków zwiększyła się w stosunku do roku 2020 o 1 743 771,79 zł (ok. 154%). 

Wskazany wzrost nie wynika jednak z zapotrzebowania na świadczenia pieniężne  

z pomocy społecznej, a z zapotrzebowania na usługi społeczne dla ogółu 

mieszkańców m.in. w ramach realizowanego od 1 lipca 2021 r. Programu Usług 

Społecznych w Gminie Adamówka w ramach realizacji projektu pt.: Centrum Usług 

Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz rządowego programu „Wspieraj Seniora”.   

 Rządowy program „Wspieraj Seniora” w Gminie Adamówka w 2021 r. 

realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce / od 1 lipca 

2021 r. Centrum Usług Społecznych w Adamówce, poprzez przyznanie dodatków 

zadaniowych 10 pracownikom OPS / CUS - na podstawie: załącznika nr 3 do Zasad 

bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów w ramach rządowego programu 

„Wspieraj Seniora” na rok 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce (pkt. 

I.2) - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Adamówce z dnia 22 stycznia 2021 r. oraz załącznika nr 1 do 

Zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Adamówce z dnia 1 lipca 

2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznik nr 3 do Zasad bezpieczeństwa realizacji 

usługi wsparcia dla Seniorów w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce oraz zatrudnienie 1 pracownika  

w okresie: 18 - 31 sierpnia 2021 r.  Z Programu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. skorzystało łącznie 158 osób, w tym 132 osoby w wieku 70 lat i więcej 

oraz 26 osób poniżej 70 roku życia. Osobami przed 70 rokiem życia, były osoby 

doświadczające szczególnej sytuacji związanej ze stanem zdrowia (osoby długotrwale 

chore, niepełnosprawne) oraz sytuacją rodzinną i społeczną (osoby samotne, 

wykluczone społecznie), poprzez którą nie miały możliwości zapewnienia sobie 

niezbędnych potrzeb. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej 

należała do decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce / Centrum 

Usług Społecznych w Adamówce. 

 Strategicznym celem realizowanego Programu było zapewnienie usługi 

wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na 
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pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów 

podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz 

środków higieny osobistej. Usługa wsparcia w Gminie Adamówka polegała  

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej a także dodatkowego 

wsparcia pozyskanego z Agencji Rezerw Materiałowych, Podkarpackiego Banku 

Żywności. Wskazać należy, iż poprzez realizację Programu uwidoczniła się 

najistotniejsza potrzeba osób starszych – rozmowa oraz kontakt z drugim człowiekiem 

– która to bardzo często powodowała wzruszenie, ale i wielką radość zarówno 

odbiorców jak i realizatorów Programu.  

Pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Adamówce realizują także 

zdania w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka wynikające z zapisów art. 90 f 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W okresie: styczeń – czerwiec 

2021 r. stypendia szkolne wypłacono 89 uczniom (w tym 59 uczniom szkół 

podstawowych i 30 uczniom szkół ponadpodstawowych) na łączną kwotę 84 630,00 

zł, natomiast w okresie wrzesień-grudzień 2021 r. stypendia szkolne wypłacono 91 

uczniom (w tym 59 uczniom szkół podstawowych i 32 uczniom szkół 

ponadpodstawowych) na łączną kwotę 49 537,00 zł.  

W 2021 roku wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej obrazuje tabela 

nr 3. 

Tabela nr 3. Struktura wydatków OPS / CUS w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku  

w podziale.  

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

 

 

Zadania własne i zlecone 

1. Zasiłki stałe (dotacje) 10 43 540,00 

2. Zasiłki okresowe (dotacje) 31 44 081,00 

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  

 

651 

 

 

295 

 

70 

 

286 

324 225,16 

259 200,00 

65 025,16 

232 103,24 

 

20 104,00 

 

72 017,92 
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4. Zasiłki celowe i specjalne celowe (własne), zakup 

odzieży, obuwia, opału, żywności, artykułów 

szkolnych, drobne remonty, leki, świadczenia 

medyczne itp. 

 

26 14 977,29 

6. Zapewnienie schronienia (własne) 0 0,00 

7. Pobyt w domu pomocy społecznej (własne) 4 142 252,00 

9. Pomoc w formie usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania 

6 11 134,53 

 
10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

podopiecznych 

3         2758,88  

 
11. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd 

3 18 350,00 

12. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja) 
0 0,00 

13. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

(zasiłki szkolne) 

105 134 167,00 

    

Źródło: Opracowanie własne. 

IV. ORGANIZOWANIE USŁUG SPOŁECZNYCH 

 Z dniem 1 lipca 2021 r. na mocy uchwały nr III/18/2021 Rady Gminy Adamówka 

z dnia 17 maja 2021 r. w Gminie Adamówka utworzona została poprzez 

przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce nowa jednostka 

budżetowa pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Centra usług 

społecznych to działanie fakultatywne gminy, co oznacza, że władze gminy mogą ale 

nie muszą podjąć decyzji o ich utworzeniu. Tym bardziej należy docenić decyzję 

władz Gminy Adamówka, które w trosce o jakość życia mieszkańców i szeroko 

rozumiany dobrobyt społeczny podjęły decyzję o utworzeniu CUS – innowacyjnego 

przedsięwzięcia w skali naszego kraju. W danym  kontekście ważnym jest,  iż Uchwała 

Rady Gminy nie nadaje jedynie nowej nazwy istniejącej jednostce organizacyjnej, ale 

oznacza głęboką transformację systemu świadczenia usług społecznych w Gminie 

Adamówka. Jest nade wszystko kamieniem milowym w zakresie powstania 

nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego w Gminie Adamówka,  

w ramach którego publiczne wsparcie usługowe dostępne jest nie tylko dla osób  

i rodzin słabszych czy środowisk defaworyzowanych, lecz dla ogółu mieszkańców. 

Istotnym jest także, iż podjęta Uchwała o utworzeniu CUS w Adamówce, chociaż ma 

charakter decyzyjny i inicjujący proces zmiany społecznej, sama w sobie nie przesądza 

o konkretnych rozwiązaniach, które wdrożone są w lokalnym systemie usług 

społecznych. Również ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019r., poz. 1818) nie narzuca gotowych 

rozwiązań, zakłada jedynie ramy funkcjonowania CUS i kierunki zmian, ale sposób 

ich wdrożenia na poziomie merytorycznym i instytucjonalnym pozostawia w gestii 
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samorządów. Centrum Usług Społecznych w Adamówce stoi zatem przed ogromnym 

wyzwaniem, jakim jest praktyczne wprowadzenie w życie założeń ustawy o CUS jak 

i wywiązanie się z zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 21 września 2020 r. 

umowy o dofinansowanie projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Adamówka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020.  

 W związku z powyższym od 1 lipca 2021 r. Centrum Usług Społecznych  

w Adamówce realizuje przyjęty uchwałą  nr IV/27/2021 Rady Gminy Adamówka  

z dnia 29 czerwca 2021 r. Program Usług Społecznych w Gminie Adamówka na okres 

od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług 

Społecznych „Społeczna Adamówka”. W ramach uchwalonego Programu Centrum 

dla mieszkańców Gminy Adamówka świadczy usługi w ramach dwóch pakietów 

usług społecznych: PAKIET USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA 

OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH+ oraz PAKIET USŁUG POMOCY 

I INTEGRACJI SPOŁECZNYCH DLA RODZIN Z DZIEĆMI.  

 W ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA 

OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH + w 2021 r. Centrum zrealizowało 

usługi z zakresu  wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób  

w kryzysie bezdomności, reintegracji społeczno‐zawodowej, usług zdrowotnych, 

opiekuńczych oraz wsparcia opiekunów faktycznych poprzez realizację:  

1. Usługi asystenta osoby starszej - we wrześniu 2021 r. zrealizowano 88 godz. dla 

4 osób, w X. 2021 r. - 252 godz. dla 5 os., w XI. 2021 r. - 269 godz. dla 7 osób oraz 

w XII. 2021 r. - 767,5 godz. dla 15 osób. Łącznie zrealizowano - 1 376,50 godz. 

dla 15 osób. 

2. Asystenta osoby niepełnosprawnej - we wrześniu 2021 r. zrealizowano 44 godz. 

dla 2 osób, w X. 2021 r. 288,5 godz. dla 7 osób, w XI. 2021 r. - 609 godz. dla 15 

osób oraz w XII. 2021 r. - 615,5 godz. dla 15 os. Łącznie w 2021 r. zrealizowano 

- 1 557 godz. dla 15 osób. 

3. Opieki wytchnieniowej - we wrześniu 2021 r. zrealizowano 33 godz. dla 2 osób, 

w X. 2021 r. 151,5 godz. dla 2 osób, w XI. 2021 r. - 128 godz. dla 2 osób oraz w 

XII.2021 r. - 128 godz. dla 2 osób. Łącznie w 2021 r. zrealizowano 440,5 godz. 

dla 2 osób. 

4. Prowadzenie trzech Klubów Seniora -  we wrześniu 2021 r. ze wsparcia  

w ramach działalności Klubów Seniora skorzystało 41 osób, w X. 2021 r. 41 

osób, w XI. 2021 r. - 41 osób, oraz w XII. 2021 r. - 41 osób. Łącznie w 2021 r. 

wsparciem w ramach dzielności Klubów Seniora objęto 41 osoby.  

W ramach omawianej działalności Klubów Seniora prowadzone były: 

warsztaty teatralne - w X. 2021 r. - 20 godz., w XI. 2021 r. - 31 godz. oraz w XII. 

2021 r. - 42 godz.; warsztaty promocji zdrowia w X. 2021 r. - 18 godz. oraz w XI. 

2021 r. - 36 godz.; zajęcia gimnastyczne - w X. 2021 r. - 10 godz., XI. 2021 r. - 12 

godz. oraz XII. 2021 r. - 14 godz.; zajęcia psychologiczne - w XII. 2021 r. - 26 
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godz. oraz warsztaty plastyczne - w XII. 2021 r. - 26 godz. 

 W ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA 

RODZIN Z DZIEĆMI świadczono usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego  

o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym - we wrześniu ze wsparcia w ramach 

działalności PWD skorzystało 40 dzieci i młodzieży, w X. 2021 r. wsparciem objęto 48 

osób, w tym 4 osoby wyłącznie wsparciem specjalistycznym, w XI. 2021 r. - 50 osób  

w tym 5 wyłącznie wsparciem specjalistycznym oraz w XII. 2021 r. - 50 os., w tym 

również 5 wyłącznie wsparciem specjalistycznym. Łącznie w 2021 r. ze wsparcia PWD 

skorzystało 54 dzieci i młodzieży z terenu gminy Adamówka. 

 W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego prowadzone były zajęcia: 

socjoterapeutyczne - X. 2021 r. - 60 godz., XI. 2021r. - 61 godz. oraz w XII. 2021 r. - 64 

godz.; logopedyczne - X. 2021r. - 36 godz., XI. 2021r. - 22 godz. oraz - XII. 2021 r. - 18 

godz.,  kompensacyjne - X. 2021r. - 16 godz.; terapia pedagogiczna - X. 2021 r. - 28 

godz., XI. 2021 r. - 31 godz. oraz - XII. 2021r. - 46 godz. oraz terapia psychologiczna - 

X. 2021 r. - 44 godz., XI. 2021r. - 42 godz. oraz - XII. 2021r. - 31 godz.  

 Reasumując w 2021 r. rozpoczęto realizowanie uchwalonego programu usług 

społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług 

społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowano  

i monitorowano realizację 126 indywidualnych planów usług społecznych. Usługi 

społeczne udzielane w ramach indywidualnych planów usług społecznych 

koordynowane były przez 2 koordynatorów indywidualnych planów usług 

społecznych. Usługi społeczne realizowane przez Centrum organizowane były przez 

organizatora usług społecznych, który również na bieżąco prowadził rozeznanie 

potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 

podejmował działania w celu rozwijania oraz koordynacji lokalnego systemu usług 

społecznych. 

 W danym okresie prowadzone były również działania wspierające: 

samopomocowe / sąsiedzkie stanowiące uzupełnienie usług społecznych.  

Organizator społeczności lokalnej zorganizował społeczność lokalną jednego  

z sołectw; wspólne pieczenie pierniczków przez uczestników PWD oraz KGW oraz 

działanie pn.: „Rozwój lokalnej filantropii” poprzez organizację  konkursu na 

najpiękniejszy „Rodzinny stroik świąteczny”. Zorganizowanie konkursu przyczyniło 

się do pobudzenia działań filantropijnych, zacieśniania więzi rodzinnych, empatii 

oraz integracji międzypokoleniowej wśród rodzin z terenu gminy Adamówka. 

Ważnym w niniejszym przedsięwzięciu było włączenie lokalnie działających KGW, 

które przygotowały tradycyjne poprawy wigilijne. Przygotowane potrawy wraz ze 

świątecznymi stroikami zostały przed Świętami Bożego Narodzenia przekazane 

osobom starszym i samotnym z terenu gminy Adamówka.   

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jest zadaniem 

zleconym CUS do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego 
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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. Prócz 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 ustalenie i wypłata zasiłku dla 

opiekuna. 

Charakterystyka systemu – rodzaje świadczeń i ich wysokość wypłacanych  

w 2021r.: 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny w wysokości: 

 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

2) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z następujących tytułów: 

 urodzenia dziecka (1 000,00 zł na dziecko; świadczenie jednorazowe), 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł 

miesięcznie), 

 samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 

niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych 

kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł, nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie 

dzieci), 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na trzecie i kolejne dziecko  

w rodzinie (95,00 zł miesięcznie), 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie na 

dziecko do 5. roku życia, 110,00 zł – na dziecko od 5 do 24 roku życia), 

 rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł; świadczenie jednorazowe), 

 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113,00 zł miesięcznie 

na internat/stancję lub 69 zł na dojazd do szkoły); 

3) zapomoga związana z urodzeniem się dziecka:  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe (1 000,00 

zł na dziecko – świadczenie jednorazowe), 

4) świadczenie rodzicielskie (1 000,00 zł miesięcznie przez okres od 52 do 71 

tygodni (w przypadku ciąży mnogiej), tj. przez okres odpowiadający długości 

pobierania zasiłku macierzyńskiego); 
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5) świadczenia opiekuńcze:  

 zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł miesięcznie),  

 świadczenie pielęgnacyjne (1 971,00 zł miesięcznie),  

 specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł miesięcznie).  

 Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października 

roku kolejnego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego 

ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej  lub na stałe w przypadku orzeczenia 

bezterminowego. 

Warunki przyznania poszczególnych świadczeń w 2021 r.: 

Nabycie prawa do: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione 

jest od spełnienia kryterium dochodowego. Prawo do ww. świadczeń ustala się na 

podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy,  

z uwzględnieniem mechanizmu utraty i uzyskania dochodu. Kryterium dochodowe 

uprawniające do: 

 zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wynosi 674,00 zł netto na osobę  

w rodzinie lub 764,00 zł netto na osobę w rodzinie jeśli jej członkiem jest 

niepełnosprawne dziecko, 

 specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie, 

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1 922,00 zł netto 

na osobę w rodzinie. 

 Strukturę wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 r. przedstawia poniższa 

tabela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabela nr 4. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2021. 

 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 4 667 541 926,29 

2 Dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka 

13 13 000,00 

3. Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 

48 18 825,00 

4. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

137 27 296,14 

5. Dodatek z tytułu kształcenia  

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

 

152 16 460,00 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 

295 28 022,11 

7. Dodatek z tytułu wychowania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

889 81 511,37 

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 

 

1 092 

 

 

416 

 

676 

90 320,63 

 

 

45 986,29 

 

44 334,34 

Świadczenia opiekuńcze 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 798 172 240,00 
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Na podstawie analizy powyższej tabeli określającej strukturę wydatków na 

świadczenia rodzinne realizowane przez CUS Adamówka w 2021 r. w porównaniu do 

roku 2020 uzyskano następujące informacje: w roku sprawozdawczym zmniejszeniu 

uległa ilość wypłaconych zasiłków rodzinnych o 453 świadczenia, tym samym 

zmniejszyła się na ten cel kwota wydatków o 67 761,71 zł. Zwiększyła się natomiast 

ilość wypłaconych dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka ze 104  

w 2020 r. do 137 w 2021 r.   

Analizując wypłaty świadczeń opiekuńczych wskazać należy na widoczny 

10. Świadczenie pielęgnacyjne 277 543 217,00 

wzrost o 162 638,00 
 

11. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

174 

 

106 760,00 

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

12. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka (z dotacji) 

26 26 000,00 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka (ze środków 

własnych) 

0 0 

Świadczenie rodzicielskie 

14. Świadczenie rodzicielskie 111 98 083,00 

Zasiłek dla opiekuna 

15. Zasiłek dla opiekuna 26 15 665,00 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

16. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

215 70 567,00 

wzrost o 22 505,00  

17. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

168 21 223,00 

18. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna 

1 171,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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wzrost wypłat świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób 

niepełnosprawnych.  W 2021 roku wypłacono o 69 więcej świadczeń niż w roku 2020, 

jednocześnie zwiększyła się kwota wydatków na te cel o 162 638,00 zł, jednocześnie 

zwiększając o 22 503,00 zł kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 

VI. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500+ 

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. 

Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy 

sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.  

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy 

główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród 

najmłodszych, inwestycja w rodzinę. Program jest najbardziej znaczącą i realnie 

odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. 

W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 

świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia.  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”,  

od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 

ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich 

polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej 

polityki państwa wobec rodzin. Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane 

przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły również 

zmiany w okresie ustalania  prawa do świadczenia wychowawczego. Obecny okres 

świadczeniowy 2021/2022, na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego trwa od 1 lipca 2021 r. i zakończy się 31 maja 2022 r.  

W 2021 r. do tutejszego Centrum Usług Społecznych w Adamówce wypłynęło 

426 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 96 w formie 

elektronicznej. Wydano łącznie 398 informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego, w ramach których przyznano łącznie 8 302 świadczenia. W 2021 r. 

wypłacono 4 150 58,12 zł świadczeń społecznych. Szczegółowe dane nt. 

realizowanego programu „Rodzina 500+”  zostały zawarte w poniższej tabeli.  
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Tabela nr 5. Liczba złożonych wniosków i przyznanych świadczeń wychowawczych w roku 2021. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie 

świadczenia: 

 

426 

z tego w formie elektronicznej: 96 

Liczba przyznanych świadczeń: 8 302 

Liczba wydanych informacji o przyznaniu 

świadczenia: 

398 

Kwota wypłaconych świadczeń  

w złotych: 

4 150 583,12 

Źródło: Opracowanie własne. 

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

Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje 

prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł przyznanego na 

podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  

„Za życiem". Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. W Gminie 

Adamówka w 2021 r. nie wypłacono świadczenia, o którym mowa w art. 10 ww. 

ustawy.  

VIII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do 

alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują: osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do 

ukończenia przez nią 18 roku życia, osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz 

bezterminowo osobie uprawnionej do alimentów od rodzica posiadającej orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego można uzyskać na podstawie tytułu 

wykonawczego zatwierdzonego przez sąd w sytuacji, gdy egzekucja alimentów przez 

komornika okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji musi być 

potwierdzona zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji.  

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata 

następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej (dziecka) lub jej 

przedstawiciela ustawowego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 800 złotych oraz  

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres 
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świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku, 

gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.  

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 

października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 

listopada. Szczegółowe dane na temat wypłaconych w Gminie Adamówka w 2021 r. 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 7. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2021. 

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 

 

 

 

135 

 

 

110 

25 

62 700,00 

 

 

50 200,00 

9 000,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Istotnym jest, iż 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 59 994,77 zł. W Gminie 

Adamówka podjęto działania wobec 7 dłużników alimentacyjnych.  

Szczegółowe działania podjęte przez Centrum wobec dłużników 

alimentacyjnych przedstawia tabela nr 8. 
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Tabela nr 8. Zestawienie działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych roku 2021.                                                              

IX. KARTA DUŻEJ RODZINY 

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 czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych 

oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny 

przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na 

Rodzaj podjętych działań Liczba odjętych 

działań 

 

 
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski  

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 

 

9 

Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady 

alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe 

 

6 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających 

wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego 

 

7 

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 

 

2 

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 

 

2 

Źródło: Opracowanie własne. 



25 

 

utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica 

zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do KDR 

przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia –  

w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń 

wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili 

składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe 

warunki. 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje 

rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył 

władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie 

pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka  

w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje 

również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka,  

w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe 

sprawowanie pieczy zastępczej. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu  

w rodzinie.  

W 20210 roku do Centrum Usług Społecznych w Adamówce wpłynęło 123 

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

Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia). Liczba osób, którym wydano Kartę 

Dużej Rodziny to: 30 KDR dla rodziców/małżonków, 19 KDR dla dzieci. Łącznie 

wydano 49 Kart Dużej Rodziny – aż o 72 mniej niż w roku 2021. 

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 Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024  

w Gminie Adamówka, przyjęty uchwałą nr IX/58/2021 Rady Gminy Adamówka  

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Głównym założeniem Programu jest funkcjonowanie na terenie gminy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który aktualny 

skład powołany został zarządzeniem nr 65/2021 Wójta Gminy Adamówka z dnia 24 

sierpnia 2021 r. w sprawie powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Adamówka. W skład Zespołu 

wchodzą przedstawiciele: Urzędu Gminy Adamówka, Szkoły Podstawowej  

im. J. Pawła II w Adamówce, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Adamówce, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Adamówce, Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Komendy Policji  

w Sieniawie, zespołu kuratorskiego jak również instytucji pozarządowych.  

W 2021 r. odbyły się - 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz utworzono 4 grupy robocze. Rodzin,  
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w których w 2021 r. wystąpiło zjawisko przemocy w rodzinie było 9, natomiast osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 17, w tym 12 kobiety (w tym 2 powyżej 65 roku 

życia), 4 mężczyzn i 1 dziecko do 13 roku życia. Osób, co do których istniało 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie było 9, w tym 0 kobiet i 9 mężczyzn.     

 W 2021 r. ogółem sporządzono 11 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 11 

przez Policję. Ponadto zespół interdyscyplinarny lub grupa robacza wypełniła łącznie 

8 formularzy „Niebieska Karta – C” oraz 8 „Niebieska Karta – D”.  

 W ramach działań towarzyszących Centrum Usług Społecznych w Adamówce 

w 2021 roku 17 osób dotkniętych przemocą w rodzinie objęło pomocą  

w formie poradnictwa socjalnego, asysty rodzinnej, udzieliło pomocy finansowej  

i rzeczowej. Na bieżąco prowadzony był monitoring rodzin, w których występuje 

problem przemocy. 

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 w Przeworsku.  

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. Ponadto w związku ze stanem 

zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

Sars-CoV-2 prowadzono kampanię pn.: „Plan awaryjny dla osób doświadczających 

przemocy domowej w epidemii koronawirusa”. 

 W ramach wszczętych procedur w 2021 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce / 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w 2021 r. zatrudniło łącznie 2 asystentów 

rodziny, w tym jednego w ramach umowy o pracę na zastępstwo. W 2021 r. z usług 

asystentów rodziny skorzystało łącznie 10 rodzin, w tym 2 powyżej 3 do 12 miesięcy 

oraz 8 powyżej 1 roku. W 2021 r. usługę asystencką zakończono o 2 rodzin ze względu 

na osiągnięcie zamierzonych celów.  

W ramach realizacji ww. programu wskazań należy także na współpracę 

asystenta rodziny z pracownikami socjalnymi zatrudnieni w GOPS w Adamówce. 

Owa współpraca polegała na przede wszystkim na dokonywaniu bieżącej diagnozy 

sytuacji rodzin doświadczających problemu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych. Poprzez współpracę z Gminnym Zespołem ds. 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz PCPR w Przeworsku GOPS  

w Adamówce 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 żywności, zakupu posiłków dla dzieci  

i młodzieży w szkołach oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych a także pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ 

2014-2020 – Podprogram 2019. Dzieci ze wskazanych rodzin otrzymały także pomoc 

materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne). Rodzinom zapewniono 

dostęp do wyjścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych. Wskazane 

formy pomocy szczegółowo opisane zostały w: Rozdziale III. Pomoc społeczna  

i Rozdziale XII. Inne działania.  

 Wskazać należy także, iż wysokość wydatków poniesionych ze środków 

własnych gminy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny związana była ze 

zmianą Programu asystent rodzina na rok 2020. Program w 2020 r. zakładał wyłącznie 

dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny  

w wysokości jednorazowej 1 700,00 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny  

w gminie proporcjonalnie do wymiaru etatu, a nie tak jak dotychczas dofinasowanie 

kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.  

Reasumując powyższe GOPS 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  

i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych.  

 W roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce / 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce rozpoczęło realizację następujących 

projektów: 

1. Projekt pn.: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Adamówka" złożony  

w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020; Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania: 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest  

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2023 r. Łączna wysokość wydatków 
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kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 499 959,10 zł  i obejmuje: dofinansowanie 

w kwocie 2 499 959,10 zł, z następujących źródeł: ze środków europejskich  

w kwocie 2 106 965,52 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 392 993,58 zł. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych 

odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy 

Adamówka dzięki powołaniu Centrum, które w sposób skoordynowany  

i spersonalizowany oferować będzie usługi społeczne adresowane do ogółu 

mieszkańców, adekwatnie do ich potrzeb. 

2. Projekt pt.: Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka 

złożony w ramach naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Osi 

priorytetowej: VIII Integracja społeczna; Działania: 8.3 Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych. Łączna wysokość wydatków 

kwalifikowalnych projektu wynosi 2 106 227,02 zł i obejmuje: 1) 

dofinansowanie w kwocie 1 997 270,50 zł, z następujących źródeł: ze środków 

UE w kwocie 1 790 292,96 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 206 977,54 

zł oraz wkład własny w kwocie 108 956,52 zł, z następujących źródeł: wkład 

własny niepieniężny w wysokości 105 621,52 zł - stanowiący koszt 

wykorzystania pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w miejscowości Cieplice 

o pow. użytkowej 335,2 m2 do celów funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy 

„Ciepliczanka” w okresie 23 miesięcy a  także wkład własny pieniężny  

w wysokości 3 335,00 zł stanowiący częściową odpłatność za wszystkie 

realizowane w projekcie usługi dla uczestników projektu, których dochód 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Głównym cel projektu jest: 

„Poprawa jakości życia 30 osób starszych/ potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, zamieszkujących obszar Gminy Adamówka, poprzez zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i usług opiekuńczych w drodze utworzenia  

i funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy w okresie  

od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r.” W okresie sprawozdawczym 

ukończono adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Cieplicach pod 

działalność dziennego domu pomocy.  

3. Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez współpracę z Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej oraz partycypację w przygotowaniu wniosku  

o dofinansowanie od 1 kwietnia 2021 r. - w ramach projektu pt.: „Wsparcie 

opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach” realizowanego przez 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych zapewnia wsparcie w zakresie świadczenia 
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usług opiekuńczych dla 10 osób wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu oraz nie mających możliwości samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Realizacja ww. 

projektu zakłada także zatrudnienie w okresie: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 

września 2023 r. osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

klienta (3 etaty). Planowana wsparcie finansowe dla Gminy Adamówka  

w ramach projektu pt. Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP  

w Zboiskach opiewa na kwotę: 454 346,80 zł.   

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w 2021 r. realizowało ponadto:  

1. Program MRiPS "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021  

w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu było 

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia m.in. 

dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Dodatkowym założeniem było, aby minimum 70% uczestników Programu 

stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  

z mobilnością i komunikacją. Program realizowany był od 1 kwietnia 2021 r. do 

31 października 2021 r. Łącznie wydatkowano kwotę: 35 792,54 zł.  

2. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. 

Celem programu jest zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, 

niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się  

w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.  Program przewiduje wsparcie 

finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym 

elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 

zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Koszt 

realizacji programu w 2021 r. wyniósł  324 225,16 zł, w tym 259 200,00 zł 

stanowiły środki pochodzące z dotacji celowej.  

3. Program MRiPS „Wspieraj Seniora”. Program przygotowany przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierujące się troską   

o bezpieczeństwo osób starszych w związku z obowiązującym stanem epidemii 

oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Program miał 

na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz 

Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie 

w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, 

zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. 

W Gminie Adamówka Program realizowany był w okresie od 20 października 
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2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Całkowity koszt realizacji Programu, który w 100 % 

stanowił środki zewnętrze w 2021 r. wyniósł 18 738,00 zł. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania w obszarze pomocy  

i wsparcia. 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce przy współpracy  

z Podkarpackim Bankiem Żywności realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 współfinansowany 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 grudzień 2020 – wrzesień 

2021. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

 warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki 

wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku); 

 skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, 

herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna), 

 mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), 

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

z makreli w oleju), 

 cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 

 tłuszcze (olej rzepakowy). 

Pomoc żywnościowa trafiła do 794 osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej z terenu województwa podkarpackiego. 

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

  60 398,55 ton żywności; 

  3120 paczek żywnościowych. 

 W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 513 osób korzystających z pomocy 

żywnościowej przeprowadzono 25 warsztatów edukacyjnych w ramach działań 

towarzyszących: 

 edukacji finansowej – 8 spotkań w formie zdalnej dla 200 uczestników 

 żywieniowo dietetycznych – 10 spotkań w formie zdalnej dla 250 uczestników 

 kulinarnych – 2 spotkań dla 13 uczestników 

 innych działań aktywizujących – 5 spotkań dla 50 uczestników 

 Poprzez współpracę z Podkarpackim Bankiem Żywności Centrum Usług 

Społecznych w Adamówce dla wszystkich mieszkańców gminy Adamówka 

pozyskało: 
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 jabłka – 19 278 kg – wydano 914 rodzinom; 

 serki homogenizowane 8 640 szt. – 1 296 kg – wydano 246 rodzinom; 

 gumy do żucia – 10 opakowań – przekazano dzieciom z 5 oddziałów 

przedszkolnych 

z terenu Gminy Adamówka; 

 wafelki – 5 opakowań – przekazano dzieciom z 5 oddziałów przedszkolnych  

z terenu Gminy Adamówka; 

 cukierki – 4 opakowania – przekazano dzieciom z 5 oddziałów przedszkolnych 

z terenu Gminy Adamówka; 

 napój słodzony smakowy – 2 592 szt. – przekazano lokalnie działającym OSP 

oraz KGW; 

 maseczki ochronne jednorazowe – 100 szt. – przekazano 5 jednostkom OSP oraz 

pracownikom CUS Adamówka wydającym paczki żywnościowe; 

 płyn do dezynfekcji – 20 l – przekazano 5 jednostkom OSP oraz pracownikom 

CUS Adamówka wydającym paczki żywnościowe. 

Ogólna wartość wsparcia otrzymanego z Podkarpackiego Banku Żywności  

w Rzeszowie w 2021 r. wyniosła: 271 487,40 zł. 

3. Inne działania. 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce informacje na temat wszelkich 

realizowanych przez siebie działań zamieszcza na stronie internetowej Centrum 

Usług Społecznych w Adamówce: https://cus.adamowka.pl/ oraz na funpage CUS 

Adamówka: https://www.facebook.com/centrumuslugspolecznychadamowka. 

XIII. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ROZEZNANIA POTRZEB I POTENCJAŁU 

WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ 

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA RODZINY 

 Działalność utworzonego poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Adamówce w dniu 1 lipca 2021 r. Centrum Usług Społecznych  

w Adamówce, wyraźnie wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców gminy 

Adamówka poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, odpowiadających na 

ich zdiagnozowane potrzeby. Nowe usługi społeczne świadczone powszechnie na 

rzecz mieszkańców Gminy Adamówka w ramach powołanego centrum usług 

społecznych przyczyniły się ponadto do rozwoju lokalnej polityki społecznej, w której 

pomoc społeczna stała się elementem szerszego systemu wsparcia. Stąd też jasność, iż 

Gmina Adamówka poprzez działalność Centrum Usług Społecznych w Adamówce 

obrała kierunek deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz podejmuje trafione 

inwestycje w usługi społeczne i deinstytucjonalizację rozwiązań m.in. potrzeb  

z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny.  Ponadto powstałe Centrum,  

w związku ze zbadanymi na poziomie lokalnym potrzebami społecznymi na bieżąco 

podejmuje starania o rozwój  usług społecznych, jak również ponosi starania  
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i pozyskuje środki finansowe na realizację tych usług. Jednocześnie dąży do ciągłego 

rozwoju usług społecznych na poziomie rodziny i społeczności lokalnej, który 

umożliwi pozostawanie przez osoby potrzebujące pomocy jak najdłużej w swoim 

środowisku zamieszkania.  

 Ważnym dla funkcjonowania Centrum jest ponadto realizacja projektów  

i programów społecznych, w tym m.in.: 

1. Centrum Usług Społecznych "Społeczna Adamówka" w okresie od 1 stycznia 

2021 r. do 31 lipca 2023 r. 

2. Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka w okresie  

od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r.  

3. „Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach” w okresie od 

1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2023 r.   

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok   w okresie od 1 kwietnia 2022 

r. do 31 grudnia 2022 r.  

dzięki którym mieszkańcy mają szeroki dostęp do ogólnodostępnych usług 

społecznych będących miarą dobrobytu społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok
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