
                                                                                                          Przystajń dnia 29.04.2014 r.

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni za 2013 rok.

            GOPS Przystajń realizując powierzone  zadania w 2013 r. poniósł wydatki  w wysokości
2 418 456,85 zł. co stanowi realizację planu rocznego w  wysokości  97,06%.
w tego na:  zadania  zlecone                      1.645.404,33       -   68,04  %  wydatków  w 2013 r. 
                   zadania własne                          454.718,00 -   18,80 %   wydatków  w 2013 r.          
                   dotacja  do zadań własnych        318.334,52      -   13,16  %   wydatków  w 2013 r.              
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.
           W rozdziale tym  wydano 47.501,24 zł. opłata za popyt w DPS dwóch osób, co stanowiło
99,99% planu rocznego. 
           Obecnie 3 osoby są umieszczone w DPS, a 1 osoba oczekuje na miejsce w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
            W rozdziale tym wydano 2.694,00 zł  na ulotki, materiały i znaczki pocztowe szkolenia,
delegacje dla potrzeb zespołu interdyscyplinarnego co stanowiło 99,78 % planu rocznego

Rozdział   85212  - Świadczenia rodzinne.
Na zadania zrealizowane w tym rozdziale  wydatkowano łącznie kwotę 1.663.303,16 zł.,  tj.

96,39 % planu rocznego. Wydatki w kwocie  1.601138,28 zł  pochodziły z dotacji do zadań zleconych,
pozostała kwota  62.164,88 zł, to środki  własne gminy.

W roku 2013 r. wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  463 wnioski w sprawie
ustalenia  prawa do zasiłków rodzinnych  wraz  z  dodatkami,  zasiłków pielęgnacyjnych  i  świadczeń
pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a wydano 566 decyzji.
W  2013  r  wydano 32 decyzje  odmowne  w sprawie  świadczeń  rodzinnych,  było  6  odwołanie  do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Decyzje nasze  utrzymano w mocy, lecz
3 osoba skorzystały z możliwości i odwołała się do sadu administracyjnego, do chwili obecnej nie ma
wyroku. 

Na podstawie wydanych decyzji wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.398,663,90 zł.,
co stanowi 10.286 świadczeń, w tym na:

 zasiłki rodzinne na kwotę 582.714 zł, liczba świadczeń 5.804, liczba rodzin 363, liczba osób w
rodzinie 1.423 
 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 301.836,60 zł, liczba świadczeń 2.786, liczba rodzin
452, liczba osób w rodzinie 1.963 
 zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 174.573 zł , liczba świadczeń 1.141, liczba rodzin 146
 świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 211.079 zł, liczba świadczeń 382, liczba rodzin 64
 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę  11.600 zł., liczba świadczeń  116, liczba

rodzin 22
 specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2.600 zł., liczba świadczeń 5, liczba rodzin 1
   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 52 000 zł, liczba  świadczeń 52,
liczba rodzin 49
 składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i  od specjalnego zasiłku opiekuńczego na
kwotę 54.761,30 zł., liczba  świadczeń 381, liczba osób 25
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 7.500 zł.
liczba  świadczeń 5, liczba rodzin 2

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2013 rok wyniósł 1.882 zł., a za poprzednie
lata 2.255 zł.
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W sprawie funduszu alimentacyjnego wpłynęły 41 wnioski i wydano 90 decyzji w tym  34 decyzji w
sprawie  zwrotu  przez  dłużnika  alimentacyjnego  należności  z  tytułu  otrzymanych  przez  osobę
uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

Ściągalność funduszu alimentacyjnego przez komorników od dłużników alimentacyjnych w 2013
roku wyniosła łącznie 46.612,68 zł. która została przekazana z następującym podziałem: 9.780,32 zł
do budżetu gminy Przystajń jako organu właściwego wierzyciela. – 6.308,42 zł. do budżetu innych
jednostek samorządu terytorialnego jako organu właściwego dłużnika i  – 30.523,94 zł  do budżetu
państwa.

 Inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zamieszkiwania na naszym terenie dłużników
alimentacyjnych, od których zostało ściągnięte zadłużenie, przekazały kwotę 3.313,10 zł. 

Na podstawie wydanych decyzji  wypłacono  fundusz alimentacyjny na kwotę  165 221 zł, liczba
świadczeń 485, liczba rodzin 31

Rozdział   85213  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła  7 618,32 zł co stanowi  97,35% planu rocznego.

Składki były opłacane za 11 osób, które pobierały zasiłki stałe tj. 108 świadczeń oraz za 11 osób które
pobierały  świadczenia  pielęgnacyjne  tj.  64  świadczenia.  Prowadzona  jest  dokumentacja
ubezpieczeniowa   ZUS  i  osoby  te  co  miesiąc  otrzymują   z  GOPS  miesięczny  raport  osoby
ubezpieczonej .

Rozdział   85214  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
W rozdziale tym  wydatkowano łącznie kwotę  140 560,83 zł  czyli  96,94% planu rocznego

wydatki kształtowały się w następujący sposób:
-   zasiłki okresowe ( dotacja do zadań własnych) 74 991,68 zł - wykonanie 99,99 % planu rocznego, - 
zasiłki celowe i pomoc w naturze ( zadania własne) 65 569,15 – 93,67 % planu rocznego 
w tym:
- zasiłki celowe (finansowe) – 52 190,00 zł.
- zasiłki celowe rzeczowe – 10 704,15 zł. 
- schronisko – 2 675,00 zł

Rozdział   85215  -Dodatki mieszkaniowe.
      Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie  2 870,04 zł           
99,97 % planu rocznego, z tych świadczeń  korzystała 1 rodzina, liczba świadczeń – 12.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 
          W rozdziale tym wydatkowano kwotę 52 642,57 zł co stanowi 98,03% planu rocznego. Z zasiłku
stałego skorzystało 11 osób, liczba świadczeń 118, liczba osób w rodzinie 13.

Rozdział   85219  - Ośrodki pomocy społecznej.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę  344 539,14 zł. – co stanowi  98,54 % planu

rocznego.  Wydatki w kwocie  126 060,00 zł  pochodziły z dotacji do zadań własnych, pozostała kwota
218479,14 zł, to środki z zadań własnych gminy.

Rozdział   85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W tym rozdziale  wykonanie wydatków było 0 % . Nie zrealizowano  wydatków ponieważ nie

zachodziła konieczność zatrudnienia opiekunki. W stosunku do osób, które zgłosiły chęć  korzystania
z usług opiekuńczych  wykonano tylko pracę socjalną ,w wyniku której osobami tymi zajęła się rodzina
i nie zachodziła konieczność przyznania usług opiekuńczych.

Rozdział   85295 Pozostała działalność.
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W ramach tego rozdziału  wydatkowano łączną kwotę  156 727,55 zł – co stanowiło  100% planu
rocznego. Z tego wydatki w kwocie 41 288,00 zł. pochodziły z dotacji do zadań zleconych, 60 000,00
zł to dotacja do zadań własnych , a pozostała kwota   55 439,55 zł. to środki własne gminy.
Wydatki w tym rozdziale kształtowały się w sposób następujący:
■   Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach   -    31 543,66 zł.  Liczba  dożywianych dzieci  - 97,
■   doposażenie do istniejących stołówek  (przedszkole Przystajń i  szkoły w Przystajni  i  w Borze
Zajacińskim ) – 12.000,00 zł  
■   Zasiłki  celowe  z  przeznaczeniem  na  zakup  posiłku  lub  żywności  Rządowy  Program  „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” – 68 456,34 zł  
■   Program PEAD 2013  –  3 439,55 zł  ( opłata z tytułu obsługi europejskiego programu pomocy
żywnościowej )
■     pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  – 41 288,00zł.

Obiady z listy dyrektora  - Dyrektorzy Szkół w Przystajni i w Borze Zajacińskim wytypowali łącznie w
ciągu roku  21  dzieci z 17 rodzin do posiłków finansowanych przez tut. GOPS na podstawie art. 6a
ustawy  o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  to jest bez
przeprowadzania  wywiadu środowiskowego w tych rodzinach.  
             
         Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki  i  Przeciwdziałania Alkoholizmowi pracownicy
GOPS zakupili paczki żywnościowe dla 23 rodzin na kwotę 3 274,25 zł i oraz zgłosili  10 dzieci do
obiadów w szkole.

                                                                                
       W 2013 roku w koloniach letnich uczestniczyło  2 dzieci klientów tut. GOPS, były to kolonie
organizowane  przez  Kuratorium Oświaty  w  Katowicach  .  Pracownicy  ośrodka  przygotowali   listę
dzieci oraz całą dokumentację związaną z wyjazdem dzieci na kolonie, udzielono rodzinom pomocy
finansowej na wyposażenie dzieci na kolonie oraz  zorganizowano dowóz dzieci na miejsce zbiórki do
Częstochowy i przywóz po koloniach z Częstochowy do Przystajni.

        W 2013 roku GOPS Przystajń w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie

otrzymał 14 242,84 żywności w następującym asortymencie i ilościach: 

Mąka pszenna 700 Klopsy w s. pomidorowym 1499,40
Makaron świderki 1760 Olej rzepakowy 720
Ryż biały 1400 Kasza gryczana 1580
Marchewka z groszkiem 980 Płatki kukurydzane 360
Koncentrat pomidorowy 280,80 Mleko UHT 2112
Dżem 552,24 Herbatniki 352,80
Cukier 700 Ser żółty podpuszczkowy 280
Mielonka wieprzowa 705,60 Ser topiony 260
                                                                
          Żywność wydawana była na podstawie kart zaopatrzenia które wydano dla 114 rodzin z terenu
naszej gminy. Towar wydawany był za pokwitowaniem odbioru. Skorzystało z tej formy pomocy 368
osób, na  1 osobę przypadło  średnio około 38.70 kg żywności.

          W 2013 r. wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni  580 wniosków o
udzielenie pomocy finansowej. Wydano 583  decyzji  administracyjnych, w tym 6 decyzje odmowne. W
2013 roku przyszła decyzja z SKO w Częstochowie, dotycząca sprawy z 2012 roku, SKO utrzymało
nasza decyzję w mocy, lecz osoba skorzystała z możliwości i odwołała się do sadu administracyjnego,
który również oddalił skargę.
 
Rzeczywista liczba  rodzin objętych pomocą finansową z ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku  -
114 rodzin  o łącznej liczbie osób  360

W 2013 roku GOPS wydał  132 zaświadczenia.
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           Głównymi powodami na podstawie których przyznawano świadczenia z pomocy społecznej w
formie  finansowej  było  :  ubóstwo   -  83  rodzin,  bezdomność  –  2  rodziny,  potrzeba  ochrony
macierzyństwa – 33 rodzin, bezrobocie - 72 rodzin, niepełnosprawność - 28 rodzin, długotrwała lub
ciężka choroba – 15 rodzin,   bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu
gospodarstwa domowego – 24 rodziny, z powodu alkoholizmu - 3 rodziny, trudności w przystosowaniu
po zwolnieniu z zakładu karnego - 4, przemoc 2, zdarzenie losowe - 2.

       Osoby  bądź  rodziny, które  z uwagi na brak lub niedostateczną współpracę z tut. ośrodkiem
albo ze względu na nadużywanie alkoholu marnotrawią własne środki,  mają ograniczoną pomoc do
niezbędnego minimum. Pomoc finansowa  jest  im przyznawana w formie rzeczowej  tj.  np.  odbiór
żywności w sklepie, zakup opału ,zakup leków w aptece itp. Na bieżąco także wielu naszych klientów
rozlicza  się  z  przyznanych  świadczeń okazując  rachunki.  Dokonuje  się  też  wyrywkowych  kontroli
wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem przez klientów GOPS.
         Każda wydana decyzja poprzedzona jest sprawdzeniem sytuacji materialno-bytowo- rodzinnej
klienta, poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i zgromadzeniu
niezbędnych  dokumentów  na  podstawie  których  można  podjąć  stosowną  decyzję  co  do  formy  i
wielkości pomocy dla danej rodziny.
          
              Tutejszy GOPS  koordynuje także realizację Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Przystajń  na lata 2006 -2016, 7 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie zespołu
wdrażającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów  Społecznych Gminy Przystajń na lata 
2006 -2016 w celu przedłożenia sprawozdania za 2013 rok z realizacji kierunków działań zapisanych 
odpowiednio w celach strategii dla każdej jednostki. O rezultatach tego spotkania zostaliście Państwo 
poinformowani na ostatniej sesji Rady Gminy Przystajń. 

Przy tutejszym Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Przystajń. Do jego zadań należy m.in. budowanie lokalnego systemu wsparcia
instytucji i służb przy współpracy różnych grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. W 2013 roku na terenie Gminy Przystajń zostało założone przez Policję 14 Niebieskich
Kart, z czego 3 sprawy trafiły na posiedzenie zespołu.

Aneta Maj-Desperak
Dyrektor GOPS w Przystajni
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