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1. Wstęp 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku jest jednostką budżetową gminy, funkcjonującą na 
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Resku Nr IX/42/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 
roku oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz.1507 ze zm.) 

 Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy, dotacji rządowych oraz 

środków Unii Europejskiej. 

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku na rok 2019 wynosił :  

7 005 666,39 zł  ( w tym: 839 669,62 zł GCAL). W 2019 roku wykonano budżet na 

kwotę:      6 536 521,02 zł 

W latach ubiegłych plan finansowy przedstawiał się następująco: 
2018 – 7 459 245,79 zł (w tym: 1 189 058,33 GCAL) wykonanie budżetu – 7 007 932,67 
zł 
2017 – 6 410 513,07 zł (w tym: 249 589,05 zł GCAL) wykonanie budżetu – 6 136 391,52 
zł 
2016 – 5 817 366,69 zł         wykonanie budżetu – 5 215 791,64 zł 

 
Ośrodek realizuje zadania w oparciu o następujące akty prawne: 

1) ustawę o pomocy społecznej, 
2) ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
3) ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
4) ustawę o świadczeniach rodzinnych, 
5) ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
6) ustawę o dodatkach mieszkaniowych, 
7) ustawę o prawie energetycznym, 
8) ustawę o systemie oświaty 
9) ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
10) ustawę o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
11) ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 
 

Sprawozdanie zawiera analizę budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku oraz 

opis realizowanych zadań.  

 

 

2. Analiza zadaniowa budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej 

2.1 Plan finansowy oraz jego wykonanie 

Tabela 1. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku i jego wykonanie z podziałem na 
zadania własne i zadania zlecone gminie w 2019r. 
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Zadania Plan Wydatki Stopień wykorzystania 
środków budżetowych w 

% 

Zadania własne gminy 2 781 153,00 2 652 056,18 95,36 

finansowane z budżetu 
gminy 

1 939 511,00 1 840 630,03 94,90 

dofinansowane dotacją 
z budżetu państwa 

841 642,00 811 426,15 96,41 

Dofinansowane ze środków 
UE (Projekt GCAL) 

839 669,62 608 547,46 72,47 

Zadania zlecone gminie 3 384 843,77 3 275 917,38 96,78 

Razem 7 005 666,39 6 536 521,02 93,30 
Opracowanie własne 
 
Procentowy udział wydatków na realizację zadań OPS z uwzględnieniem źródeł ich 
finansowania w 2019r.: 
➢ środki gminy – 28,16% 
➢ środki budżetu państwa – 62,53% 
➢ środki z UE – 9,31% 
 
2.2 Struktura wydatków z wyszczególnieniem rodzajów świadczeń oraz ich 

obsługi 

Tabela 2. Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację świadczeń 

Rozdział Rodzaj świadczenia Ogółem Zadania własne 
gminy 

Zadania zlecone 
gminie 

85202 Domy Pomocy Społecznej 394 620,55 394 620,55 - 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach CIS 

32 969,54 32 969,50 (z dotacji) - 

85214 Zasiłki okresowe,  
celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe 

 
261791,10 

196 207,31 (z 
dotacji) 

 
65 583,79 

- 

85215 Dodatki mieszkaniowe       
 
dodatek energetyczny   

 
112 104,68 

111 308,93  
 

795,75 

85216 Zasiłki stałe 171 823,30 171 823,30 (z 
dotacji) 

- 

85219 Wynagrodzenie  z tytułu 
sprawowania funkcji kuratora  
 
wynagrodzenie za sprawowanie 
opieki 

 
 

145 710,00 

12 300,00 
 
 
 

 
 
 

133 410,00 

85230 Realizacja programu wieloletniego 
„Posiłek w szkole i w domu” 

301332,83 94 332,83 
207 000,00 (z 

dotacji) 

- 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 82 788,84 16 562,84 - 



 

o charakterze socjalnym 66 226,00 (z dotacji) 

85502 Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 
 składki na ubezpieczenia społeczne 

 
3 017 547,17 

 
- 

 
2 919 533,86 

98 013,31 

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
od świadczeń pielęgnacyjnych 
(SZO,ZDO,ŚP) 

 
35 026,88 

 
- 

 
35 026,88 

Razem: 4 555 714,89 1 368 935,09 3 186 779,80 
Opracowanie własne 

                                                                 
Tabela 3. Wydatki poniesione w 2019 roku na utrzymanie ośrodka i obsługę świadczeń 

Rozdział Wyszczególnienie  Ogółem Zadania własne 
gminy 

Zadania zlecone 
gminie 

85205 Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

9 055,59 9 055,59 - 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 213 076,24 1 073 875,24 
137 200 (dotacja) 

2 001,00 

85228 Świadczenie usług opiekuńczych 31 133,72 31 133,72 - 

85295 GCAL 620 461,28 
 

11 913,82 
608 547,46  

- 
 

85502 Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny 

106 435,06 19 942,72 86 492,34 

85215 Dodatek energetyczny 15,92 - 15,92 

85503 Karta Dużej Rodziny 628,32 - 628,32 

Razem: 1 980 806,13 1 891 668,55 89 137,58 
Opracowanie własne 
 

Tabela 4. Struktura wydatków w 2019 roku 

4 555 714,89 Wydatki na udzielone świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz budżetu gminy 
stanowią  69,70  % ogółu wydatków 

1 980 806,13 Wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania OPS, koszty obsługi świadczeń 
stanowią 30,30 % ogółu wydatków 

6 536 521,02 100% ogółu wydatków 
Opracowanie własne 
 

Tabela 5. Wykonanie dochodów za 2019 rok 

Rozdział Opis Wykonanie 

85202 Wpływy z tyt. zwrotów oraz odpłatności za pobyt w 
domach pomocy społecznej 

37 628,80 

85219 Dochody z najmu  57 352,08 

Wypływy z usług opiekuńczych 10 600,14 

Odsetki od rachunków i nieterminowe wpłaty za najem 227,97 

Wynagrodzenie płatnika 322,27 

85295 Odsetki od rachunku 56,54 

85415 Koszty upomnienia - stypendia 23,20 

85502 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń 14,67 

Razem: 106 225,67 
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Opracowanie własne 

 
 
3. System pomocy społecznej 
 
 W 2019 roku świadczeniami z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań 
zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj i formę objęto łącznie 558 rodzin. Liczba 
osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 1 321, co stanowi 16,97% ogółu 
mieszkańców Gminy Resko (7 748). Widoczny jest spadek liczby mieszkańców gminy, 
korzystających z pomocy społecznej. 
W latach ubiegłych z pomocy społecznej skorzystało: 
17,72% mieszkańców gminy (7 831) – w 2018 roku 
20,20% mieszkańców gminy (7 925) – w 2017 roku        
24,30%  mieszkańców gminy (7 991) – w 2016 roku       
 
 W ramach systemu pomocy społecznej świadczenia przyznawane są w formie 
pieniężnej lub niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego, prowadzonego w przypadku pomocy społecznej w 
formie wywiadu środowiskowego. 
Kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 
wynosiło odpowiednio: 
➢ dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł 
➢ dla osoby w rodzinie                       –  528 zł 
 
Pomoc społeczna kierowana jest do osób lub rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. 
Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w roku 2019 były:  
− długotrwała lub ciężka choroba (159 rodzin/381 osób w rodzinach), 
− bezrobocie (144/449) będące silnie skorelowane z wyuczoną bezradnością,  
− ubóstwo (122/286),  
− niepełnosprawność (65/165) 
− wielodzietność ( 32/184) 
− alkoholizm (28/52) 
− bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (26/95) 
− bezdomność (20/20) 
 
 
3.1. Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 
 Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Resku w 2019r. należały: 
➢ zasiłek stały, 
➢ zasiłek okresowy 
➢ zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 
➢ wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane 
przez sąd. 
 



 

 
Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z 
powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium 
dochodowe. 
Kwota zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie 
gospodarującej lub osoby w rodzinie. 
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, a minimalna kwota to 30 zł. 
 
Tabela 6. Zasiłki stałe w 2019r. 

Forma pomocy Liczba osób 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenia  

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń Liczba rodzin Liczba osób  
w rodzinie 

Zasiłki stałe 
ogółem: 

38 372 171 823,00 36 76 

samotnie 
gospodarującej 

25 240 139 998,00 25 25 

Pozostającej 
w rodzinie 

13 132 31 825,00 13 51 

Opracowanie własne 
 
 

 Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względów na 
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub 
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
Przyznawany jest osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego. 
 
Tabela 7. Zasiłki okresowe w 2019r. 

Forma pomocy Liczba osób którym 
przyznano   decyzją 

świadczenia  

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń Liczba rodzin Liczba osób  
w rodzinie 

Zasiłki okresowe 
ogółem: 

146 593 196 207,00 146 393 

w tym przyznane z powodu: 

bezrobocia 92 381 143 478,00 86 267 

długotrwałej 
choroby 

39 124 27 346,00 37 99 

niepełnosprawności 14 56 16 296,00 13 38 

innej przyczyny 17 32 9 087,00 17 38 
Opracowanie własne 
 
 

 Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej 
potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 
Do otrzymania zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, które 
poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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W tego rodzaju przypadkach świadczenie może być przyznanie niezależnie od dochodu i 
może nie podlegać zwrotowi. 
Jeśli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub 
korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne zasoby 
finansowe, może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W 
przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia 
z pomocy społecznej uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu osoby 
ubiegającej się o pomoc lub korzystającej z pomocy (dobro dzieci). Ustawa o pomocy 
społecznej daje również możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia 
niepieniężnego. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy 
w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 
 
Tabela 8. Zasiłki celowe w 2019r. 

Forma pomocy Liczba osób 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba rodzin Liczba osób  
w rodzinie 

Zasiłki celowe ogółem: 188 - 294 564,00 180 546 

w tym: 
zasiłki celowe specjalne 

69 254 38 559,00 67 173 

Opracowanie własne 
 
 

Kwota świadczeń zasiłków celowych specjalnych wypłaconych w 2019 roku wzrosła 
o 2 238 zł w stosunku do 2018 roku. Wzrost liczby wypłaconych zasiłków celowych 
specjalnych wiąże się ze wsparciem osób starszych, których dochody nieznacznie 
przekraczają kryterium dochodowe. 
 
 
Tabela 9. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd  w 2019r. 

 Liczba osób 
objętych 
opieką 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

Liczba 
opiekunów 

35 41 446 133 410,00 

Liczba 
kuratorów 

4 4 39 12 300,00 

Opracowanie własne 
 
 
 

3.2. Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej 
 
Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: 
➢ praca socjalna, 
➢ interwencja kryzysowa, 



 

➢ poradnictwo specjalistyczne, 
➢ usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
➢ kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, 
➢ schronienie, 
➢ posiłek, 
➢ sprawienie pogrzebu, 
➢ składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
 
 
3.2.1 Praca socjalna 
 
 Ustawa o pomocy społecznej kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, która 
jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
społecznym. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe 
rozeznanie sytuacji osoby/rodziny oraz stworzenie wielopłaszczyznowej diagnozy, na 
podstawie której konstruowany jest plan pracy z rodziną. 
 Przez cały 2019 rok praca socjalna realizowana prze pracowników socjalnych 
obejmowała wiele działań pomocowych: 
⚫ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 
⚫ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 
dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomoc poprzez właściwe 
instytucje oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy. 
W tym czasie pracownicy udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 263 rodzinom, w 
których zamieszkiwały 642 osoby. 
Wykorzystywanym w tym celu narzędziem był kontrakt socjalny, oceniany i 
modyfikowany w określonych wcześniej odstępach czasowych. 
 
 
3.2.2. Interwencja kryzysowa 
 
 Interwencja kryzysowa to zespół działań zmierzających do szybkiego 
opanowania kryzysu, którego osoba nie jest w stanie zażegnać przy pomocy własnych 
środków i możliwości. Działania te obejmują pomoc emocjonalną, fizyczną, medyczną, 
bytową, poradnictwa specjalistycznego i mogą wiązać się z koniecznością udzielenia 
schronienia lub – w przypadku dzieci - niezwłocznego zapewnienia opieki. Mają służyć 
przywróceniu względnego stanu równowagi. Interwencja kryzysowa poprzedza dalsze 
działania o charakterze poradniczym lub terapeutycznym, których celem jest pomoc w 
rozwiązaniu problemów będących podłożem zaistniałego kryzysu. Cechą 
charakterystyczną interwencji jest jej reaktywność – jest podejmowana najczęściej, gdy 
pojawia się nagła potrzeba działania. Interwencja jest ze swej natury incydentalna i 
dynamiczna – wiąże się z dużą szybkością i intensywnością działania.  
 
W 2019 roku przeprowadzono rożnego rodzaju interwencje w 25 rodzinach,  
w których zamieszkiwały 54 osoby. 
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3.2.3 Poradnictwo specjalistyczne 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem polityki społecznej 
ukierunkowanej na tworzenie warunków do budowania zintegrowanego i efektywnego 
systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z elementów 
tego systemu jest stałe zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, z 
którego mogą korzystać osoby oraz całe rodziny wymagające takiego wsparcia.  
 Realizacja poradnictwa specjalistycznego wynika przede wszystkim z zapisu w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art.46: 
„1.Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w 
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 
2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących 
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, 
ochrony praw lokatorów . 
3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i 
terapii. 
4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w 
tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki 
nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.”. 
 
Poradnictwo specjalistyczne to specyficzna praca profesjonalistów ukierunkowana na 
pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć 
osoby zgłaszającej się po pomoc. Specjalista pracuje na rzecz osoby pomagając jejw 
zmianie zwyczajowego sposobu myślenia, postaw, sposobu podejmowania decyzji, 
rozwiązywania problemów, tak aby maksymalizować konstruktywne wykorzystanie 
własnego potencjału i minimalizować niesprzyjające warunki środowiskowe, co w 
efekcie ma prowadzić do wzrostu szansy na przezwyciężenie problemu.  
 
 
Zarówno poradnictwo psychologiczne jak i prawne  cechuje bardzo indywidualny 
charakter. Częstotliwość spotkań i ich ogólna liczba uzależniona była od potrzeb 
zgłaszanych przez klientów. 
 
W 2019 roku z poradnictwa specjalistycznego skorzystały 33 rodziny, liczące 102 
osoby. 
 
Poradnictwo psychologiczne 
 Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom 
przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach 
przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Może ono odbywać się w formie kilku 
spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie 
sposobów jego rozwiązania.  
 Ponadto, poradnictwo psychologiczne to także działania o charakterze 
profilaktycznym, zapobiegającym potencjalnym zagrożeniom w funkcjonowaniu 
osoby/grupy osób.  



 

 W ramach poradnictwa psychologicznego klient mógł skorzystać z następujących 
form wsparcia: 

• pomoc w trudnym momencie życiowym, 
• pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających z codziennych konfliktów, 
stresu, presji otoczenia, 
• wsparcie emocjonalne, 
• interwencja, prowadzenie w sytuacji kryzysu, 
• wsparcie osób cierpiących z powodu uzależnienia bliskiej osoby, 
• wsparcie osób doświadczających przemocy domowej, 
• wsparcie osób mających trudności w kontaktach z ludźmi, 
• wsparcie osób w trackie choroby osoby bliskiej, 
• pomoc w samoakceptacji, praca nad samooceną. 

Poradnictwo prawne   
 Poradnictwo prawne oznacza przekazanie klientowi informacji o powszechnie 
obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności 
poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism 
prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego. Poradnictwo prawne polega na 
wyszukiwaniu w zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, 
przedstawieniu ich klientowi wraz z ich konsekwencjami, wsparciu klienta w dokonaniu 
wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu 
decyzji oraz – w razie potrzeby – sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.  
 Poradnictwo obejmowało m.in. pomoc w sporządzaniu projektów pism 
procesowych w zakresie: 

• prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, separacje, ograniczenie władzy  
      rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, in.), 

• kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy ZUS, orzecznictwa ds.  
      niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), 

• kwestii ochrony praw lokatorów – udzielanie informacji o przysługujących 
prawach   

      i uprawnieniach, 
• wsparcia w toczących się postępowaniach, 
• prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu),  
• prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin.  

 
 
3.2.4. Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym, chorym 
 i niepełnosprawnym 
 
 Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, w tym zapewnienie kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę 
higieniczną, a także dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania. 
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom niepełnosprawnym, 
starszym, chorym lub z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te dostosowane są do 
szczególnych potrzeb klientów wynikających z rodzaju schorzenia lub 
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niepełnosprawności i obejmują m.in.: zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje 
psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne. 
 
Tabela 10. Podstawowe usługi opiekuńcze  w 2019r. 

Forma pomocy Liczba świadczeń Koszt 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Podstawowe usługi  opiekuńcze świadczone w 
miejscu zamieszkania 

12 000 359 409,00 36 36 

Opracowanie własne 
 

 
3.2.5. Kierowanie do domów pomocy społecznej i opłacanie kosztów pobytu 
mieszkańców gminy w tych domach 
 
 Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające 
i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów dla osób wymagających 
całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z 
indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
 W 2019r. do Ośrodka wypłynęły 2 wnioski o umieszczenie w domu pomocy 
społecznej oraz 3 Postanowienie Sądu Rejonowego  o umieszczeniu w DPS bez zgody. 
Na dzień 31.12.2019r. w domach pomocy społecznej umieszczonych było 16 osób. 
Wszystkim mieszkańcom DPS gmina dopłacała do kosztów pobytu. 
 
 
Tabela 11. Wydatki gminy poniesione na dopłaty do pobytu w DPS w latach 2016-2019 

Rok Liczba osób Koszt świadczeń 

2016 16 349 394,18 

2017 14 328 896,24 

2018 14 368 349,64 

2019 16 394 620,55 
Opracowanie własne 
 
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ponoszony przez gminę w 2019r. 
wynosił    2 055,32 zł. 
 
 
3.2.6. Schroniska dla bezdomnych 
 
 Schronisko dla bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały 
kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na 
wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 
życiowej. 
 W 2019 roku 7 mieszkańców Gminy Resko skorzystało z usług Stowarzyszenia 
MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych w Łagiewnikach i Stowarzyszenia 
„DIOGENES”  w Rynowie.  



 

 Gmina Resko  w 2019 r. wypłaciła 1 004 świadczenia na kwotę 24 845,00 zł  
za osoby bezdomne przebywające w schroniskach. 
 
3.2.7. Inne świadczenia niepieniężne  
 
Sprawienie pogrzebu 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek  jest zobowiązany do sprawienia 
pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, nie 
posiadającym osób zobowiązanych do ich pochowania lub gdy osoby zobowiązane nie 
mają możliwości do ich pochowania. W 2019r. zadnie to nie było realizowane. 
 
Opłacanie składek zdrowotnych  
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 
W 2019r. opłacano 324 składki dla 36 osób. 
Koszt świadczeń wyniósł 14 800 zł (średni koszt jednego świadczenia – 45,68 zł). 
Ośrodek płaca również składki zdrowotne  za osoby objęte indywidualnym programem 
zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. 
Z tego tytułu opłacono 312 składek dla 38 osób, na kwotę 18 170 zł (średni koszt 
jednego świadczenia wyniósł – 58,24 zł). 
 
Pomoc w formie posiłku 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego 
gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go 
sobie zapewnić. Pomoc dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole może być 
realizowana w formie zakupu posiłków. 
 
Tabela 12. Pomoc w formie posiłków finansowanych ze środków gminy w 2019r. 

Forma pomocy Liczba osób Kwota świadczeń 

Zapewnienie posiłku 97 46 423,00 

w tym dzieci 94 45 113,00 

osoby bezdomne w schroniskach 3 1 310,00 
Opracowanie własne 
 
 
 
 

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek 
świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy 
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu 
świadczenia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od 
dnia określonego w decyzji, którym jest: 
1) dzień złożenia wniosku, 
2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia – 
chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem 
zdrowotnym. 



Strona 14 z 41 

 

Sprawę załatwia się w postaci decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie 
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu rodzinnego 
wywiadu środowiskowego.  
Decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia 
wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
W 2019 r. w przedmiotowym zakresie przyjęto 8 wniosków i wydano 8 decyzji 
administracyjnych ( 4 potwierdzające prawo, 4 odmawiające prawa).  
 
4. Realizacja programów i projektów 
 
W niniejszym rozdziale zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące aktualnie 
realizowanych projektów i programów. 
 
 
4.1 Pomoc udzielana w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 
Od 1 stycznia 2019r. Uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie wieloletni rządowy 
program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program zapewnia pomoc 
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 udzielaniu pomocy w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
 
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 
1. moduł dla dzieci i młodzieży  
2. moduł dla osób dorosłych; 
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 
 
Wsparcie finansowe dla gmin w ramach modułu 1 i 2 realizowane jest na podstawie art. 
115 ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, natomiast modułu 3 na 
podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty. 
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o 
pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny 
dochód netto nie przekracza 150%  kryterium dochodowego dla osoby samotnie 
gospodarującej tj. 1 051 zł lub osoby w rodzinie tj. 792 zł.  
Dożywianie w ramach Programu w okresie sprawozdawczym prowadziło 7 placówek, w 
tym: 
• 4 szkoły, 
• 1 przedszkole, 
• 2 inne placówki (Bar Bartek” w Resku, OREW Radowo Wielkie) 
 
Tabela 13. Wydatki w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019r. 

Wyszczególnienie Kwota 

koszt programu ogółem 302 121,00 

 środki własne 96 769,00 



 

w tym  dotacja 205 352,00 

 
 
w tym  

koszt posiłków przyznanych decyzją administracyjną 46 423,00 

zasiłki celowe na zakup żywności 255 698,00 

Opracowanie własne 
 

Gmina Resko od 2014 roku realizowała program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, który od 1 stycznia 2019 roku został zmieniony na program „Posiłek w 
szkole i w domu” finansując m.in. posiłki dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym i 
szkolnym oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 
ustawy o pomoc społecznej w szczególności osobom: samotnym, w podeszłym wieku, 
chorym lub niepełnosprawnym. 
 
W 2019 r. koszt posiłków wyniósł ogółem 46 423, pomocą  zostało objętych 114 osób. 
 
Tabela 14. Pomoc w formie posiłku  udzielona w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 
2019r. 

Wyszczególnienie Dzieci do 7 
roku życia 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

Osoby 
dorosłe 

Ogółem 
 

Liczba osób korzystających z posiłku na 
podstawie decyzji 

30 80 4 114 

Liczba posiłków 2 060 6 808 165 9 033 

Koszt posiłków 12 763 32 350 1 310 46 423 
Opracowanie własne 
 
 
Tabela 15. Zasiłki celowe wypłacone w ramach Programu w 2019r. 

Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 
świadczenie 

176 167 161 

Liczba rodzin 170 161 154 

Liczba osób w rodzinach 497 447 450 

Liczba świadczeń 833 759 852 

Kwota świadczeń 222 078,00 226 790,00 255 698,00 
Opracowanie własne 
 

W 2019r. liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w 
ramach Programu utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku 2018, natomiast 
koszty tych świadczeń wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 28 908,00 zł. 
 

Rada Miejska w Resku 20 grudnia 2018r. uchwaliła wieloletni program osłonowy w 
zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Realizatorem Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku. Zadania Programu 
realizowane są we współpracy z placówkami oświatowymi prowadzącymi dożywianie, 
do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkająca na terenie gminy Resko. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia 
wymagań dotyczących kryterium dochodowego, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, 
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właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku. 
Przyznanie pomocy odbywa się  wówczas bez wydania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
W 2019 roku do Ośrodka nie wpłynęła żadna informacja od dyrektorów szkół czy 
przedszkola o wsparciu uczniów lub dzieci w powyższej formie. 
 
 

 
 
4.2. Realizacja  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program 
został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom 
doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy 
żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 
Pomoc mogły otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 
i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 
200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 
701 zł). 
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 
zł). 

Osoby potrzebujące otrzymywały artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, 
mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogły także skorzystać 
z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, 
dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, 
zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia 
społecznego. 
 Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2018 – 
od sierpnia 2018r. do maja 2019r., Podprogramu 2019 – od grudnia 2019 r. do czerwca 
2020r.  
 Zestaw Podprogramu 2018  obejmował artykuły spożywcze o łącznej ilości ok. 49 
kg, natomiast Podprogramu 2019 – ok. 48,58 kg dla jednego odbiorcy. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku w 2019r.  w ramach realizacji powyższego 
programu współpracował ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Orle i okolic „Żyj lepiej”. 
 Ośrodek wydał do w/w organizacji 50 skierowań, dla 107 osób w rodzinach, 
do pobrania żywości w ramach realizacji programu. 
 
 
4.3. Realizacja projektu „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej” 
 



 

 Pod pojęciem GCAL należy rozumieć określony sposób działania, którego celem 
jest przywrócenie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 
mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społeczny, a także 
wsparcie otoczenia tych osób. 
 Projekt  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII 
Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 
społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej. 
 
Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r.- 31.10.2020 r. 
Wartość projektu: 2 839 914, 65 zł 
Dofinansowanie:   2 409 914, 65 zł 
Koszty pośrednie: 370 423,65 zł 
 
Tabela 16 . Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań i obsługę GCAL  

Rozdział Wyszczególnienie Koszty 

85295 Wynagrodzenie osobowe pracowników  65 897,22 

Składki na ubezpieczenie społeczne  12 696,92 

Składki na Fundusz Pracy  1 539,42 

Wynagrodzeni bezosobowe – umowy zlecenia 92 283,12 

Zakup materiałów i wyposażenia 57 626,38 

Zakup energii, wody,gaz 19 370,91 

Zakup usług pozostałych 352 777,35 

Podróże służbowe 260,62 

Ubezpieczenie mienia 777,00 

Podatek od nieruchomości 3 689,00 

Opłaty na rzecz bud. JST 1 304,00 

Szkolenia pracowników 325,48 

Razem: 608 547,46 
Opracowanie własne 
 
5. System świadczeń rodzinnych 
 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
− zasiłek rodzinny, 
− dodatki do zasiłku rodzinnego,  
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  
oraz świadczenia opiekuńcze:  
− zasiłek pielęgnacyjny,  
− świadczenie pielęgnacyjne,  
− specjalny zasiłek opiekuńczy,  
− świadczenie rodzicielskie, 
− zasiłek dla opiekunów. 
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Świadczenia te wypłacane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku na 
podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku realizuje zadania w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jako zadania zlecone z  zakresu 
administracji rządowej. 
 
5.1.Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 
 
 W 2019r. wypłacono  11 674 świadczeń rodzinnych na kwotę 2 410 426 zł. 
Z powyższej kwoty, jako nienależnie pobrane świadczenie rodzinne klienci zwrócili 5 
221 zł., całość tej kwoty została zwrócona do budżetu państwa.  
 
 O przyznaniu zasiłku rodzinnego decyduje kryterium dochodowe. Zasiłek 
rodzinny  w 2019 roku przyznawano, gdy dochód nie przekraczał 

• 674 zł (na osobę w rodzinie),  

• 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 

stopniu niepełnosprawności.  

Minimalne przekroczenie kryterium dochodowego nie jest wskazaniem do odmowy 
świadczenia. Dzięki zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę”, rodzinne jest 
wypłacane w kwocie pomniejszonej o sumę, która przekracza wymagany dochód. 
 
Tabela 17.  Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone w 2019r. 

Rodzaje świadczeń Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Wysokość świadczenia  

Zasiłki rodzinne  5 575 652 658,00 95 zł na dziecko w wieku  do 5 r.ż. 
124 zł na dziecko w wieku powyżej 5-18 r.ż. 
135 zł na dziecko w wieku powyżej 18-24 
r.ż. 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 8 373 985 142,00  

Dodatki do zasiłków rodzinnych 2 798 332 484,00  

 
 
 
 
z 
tytułu 

urodzenia dziecka 26 26 000,00 1 000 zł 

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

91 35 210,00 400 zł 

samotnego wychowywania dziecka 255 49 215,00 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 
386 zł, 
273 zł w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego, nie więcej niż 546 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

297 31 970,00 90 zł na dziecko do 5 r.ż. 
110 zł na dziecko powyżej 5 r..ż. 

rozpoczęcia roku szkolnego 319 31 797,00 100 zł raz w roku 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 

593 42 677,00 113,00 zł – na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 
69 zł – na pokrycie wydatków związanych    
z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 



 

wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1 217 115 615,00 95 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 

49 49 000,00 1 000 zł 

Świadczenie rodzicielskie 365 328 042,00 Max 1 000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy 
Opracowanie własne 
 
 

 
5.2. Świadczenia opiekuńcze 

 
 

Tabela 18.  Świadczenia opiekuńcze wypłacone  w 2019r. 

Świadczenia 
opiekuńcze  

Liczba 
świadcze

ń 

Wysokość 
świadczeń 

Wypłacona 
kwota 

świadczeń 

Osoba uprawniona 

Zasiłek 
pielęgnacyjny 

2 415 184,42 zł 
od 01.11.2019r. - 

215,84 zł 

457 565,00 - niepełnosprawne dziecko, 
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 r.ż.,  
  jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu   
  niepełnosprawności, 
- osoba, która ukończyła 75 lat, 
- osoba niepełnosprawna w wieku  powyżej 16 r.ż.   
   legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym  
   stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność  
   powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż. 
 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

311 1 583,00 491 394,00 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej:   
- matce albo ojcu, 
- opiekunowi faktycznemu dziecka, 
- osobie będącej rodziną zastępczą 
  spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo)  
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami 
   kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży 
obowiązek  
   alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 
stopniu   
   niepełnosprawności,. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również 
osobom innym niż spokrewnione w stopniu 
pierwszym z osobą wymagającą opieki, w przypadku 
gdy spełnione są łącznie następujące warunki:  
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali 
pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub 
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 
- nie ma innych osób spokrewnionych w 
  pierwszym stopniu, są małoletnie lub   
  legitymują się orzeczeniem o znacznym  
  stopniu niepełnosprawności; 
- nie ma rodziców, opiekunów faktycznych 
  dziecka lub legitymują się orzeczeniem o       
  znacznym stopniu niepełnosprawności  
 
 

Specjalny zasiłek 95 620,00 zł 58 900,00 O specjalny zasiłek opiekuńczy  mogą ubiegać się 
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opiekuńczy osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a 
także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie 
podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą 
poważnie niepełnosprawną osobą. 
- Osoba wymagająca opieki powinna legitymować 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji.  
- przysługuje, jeżeli łączny dochód tych rodzin w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.  

Zasiłek dla 
opiekuna 

66 620,00 zł 40 383,00 Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z 
dniem 1 lipca 2013 r. na skutek zmiany przepisów 
utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w 
związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji 
przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.  
 

Opracowanie własne 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono 2 887 świadczenia opiekuńcze 
na kwotę 1 048 242,00 zł. 
 
Realizacja świadczeń – statystyka: 
➢ zarejestrowano 335 wniosków na wszystkie rodzaje wypłaconych świadczeń 
rodzinnych, 
➢ wydano łącznie 539 decyzji administracyjnych, 
 
Ponadto pracownicy realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych dokonali 
wymiany informacji pomiędzy Systemem Dziedzinowym (SD) podobszaru świadczeń 
rodzinnych a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia 
Społecznego(CSIZS) w liczbie –    13 525, z tego: 
➢ z zasobami zbioru PESEL – 688 
➢ z zasobami Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) – 13 
➢ z  zasobami Elektronicznego Krajowego Systemu Orzekania o Niepełnosprawności 

(EKSMOoN) – 7 
➢ z zasobami Ministerstwa Finansów – 589 
➢ z zasobami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2 207 
➢ z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie zasilania i udostępniania danych -  10 

021 
 
Tabela 19.  Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane  w 2019r. 

Rodzaje świadczeń  
Kwota świadczeń 

Zasiłki rodzinne  6 263,00 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 598,00 

 kształcenia i rehabilitacji 0,00 



 

rozpoczęcia roku szkolnego 400,00 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

138,00 

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 6 861,00 

Świadczenia rodzicielskie 1 000,00 

Zasiłki pielęgnacyjne 1 628,00 

Razem: zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze oraz 
rodzicielskie 

9 489,00 

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia podlegające zwrotowi 
do budżetu państwa  

7 448,00 

Opracowanie własne 
 
 

5.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
 
 Osobom, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 
czy zasiłek dla opiekunów Ośrodek Pomocy Społecznej w resku opłacał składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  
 
Tabela 20.  Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2019r. 

Składki społeczne i zdrowotne Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Składki na ubezpieczenia społeczne 291 98 014,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 307 35 027,00 

Razem 598,00 133 041,00 
Opracowanie własne 
 
 

5.4. Świadczenie „Za życiem” 
Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. 
Z 2016 poz.1860 ze zm.) wprowadziła wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu 
urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Wysokość jednego świadczenia wynosi 4 000 zł. 
W roku 2019 nie został złożony żaden wniosek o wypłatę w/w świadczenia. 
 
 
5.5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 
 W 2019 roku wypłacono należne świadczenia 56 rodzinom, w których 
uprawnionych było 89 osób.  
Średnia wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 410,97 zł.  
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata 
następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego  
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 

• do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.  
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• do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia           
o  znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.  

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymania alimentów od rodzica na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 725 zł, a od 1.10.2019 r. - 
800 zł 
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie więcej niż 500 zł. 
 
 
Tabela 21. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019r. 

Świadczenia alimentacyjne Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
z tego na osobę uprawnioną w wieku: 

1 094 449 600,00 

0-17 lat 1 048 430 600,00 

18-24 lat 46 19 000,00 
Opracowanie własne 
 

Realizacja świadczeń – statystyka: 

➢ zarejestrowano 62 wnioski na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
➢ wydano łącznie 99 decyzji administracyjnych, 
 
Ponadto pracownicy realizujący zadania z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego 
dokonali wymiany informacji pomiędzy Systemem Dziedzinowym (SD) podobszaru 
funduszu alimentacyjnego a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia 
Społecznego(CSIZS) w liczbie – 2 070, z tego: 
➢ z zasobami zbioru PESEL – 111 
➢ z zasobami Ministerstwa Finansów – 105 
➢ z zasobami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 384 
➢ z zasobami CEIDG – 2 
➢ z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie zasilania i udostępniania danych -  1 468 
 

5.5.1 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

Tabela 22. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych w 2019r. 

Wyszczególnienie Liczba podjętych działań 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję 
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu 
alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 

24 

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 
jako bezrobotny albo poszukujący pracy 

1 



 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego 

2 

Wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych  

13 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych 

9 

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

3 

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209 KK 68 

Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego 

2 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o 
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w przypadku 
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 

25 

Opracowanie własne 
 

Statystyka: 

Otrzymano od organu właściwego wierzyciela 41 wniosków o podjęcie działań wobec 
dłużnika alimentacyjnego. 
Przez organ właściwy dłużnika zostało przeprowadzonych 56 wywiadów 
alimentacyjnych oraz odebrano 56 oświadczeń majątkowych. Zebrane informacje 
zostały skierowane do komorników sądowych prowadzących postępowanie 
egzekucyjne oraz gmin, w których wypłacane są świadczenia. 
Na koniec 2019 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 132 dłużników 
alimentacyjnych. 
Dłużnicy alimentacyjni w 2019 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego zwrócili kwotę 128 884,03 zł, z tego: 
➢  przekazane na dochody budżetu państwa –  108 962,25 zł (w tym odsetki – 79 079,66 
zł) 
➢  przekazane na dochody gminy – 19 921,78 zł 
 
➢ Dłużnicy alimentacyjni w 2019 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki 
alimentacyjnej  zwrócili kwotę 7 861,59 zł, z tego: 
➢  przekazane na dochody budżetu państwa – 3 930,80 zł 
➢  przekazane na dochody gminy – 3 930,79 zł 
 
Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych  na kwotę -  4 800,00 zł (zgon 
dłużnika alimentacyjnego). 

6. System dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

 Ośrodek Pomocy społecznej w Resku realizował  zadanie własne gminy w 
zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone w zakresie 
wypłaty dodatków energetycznych.  
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2133), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków 
mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 
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2001r.,  Nr 156 poz.1817) oraz Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 2348.). 
 
6.1. Przyznanie dodatków mieszkaniowych 

 W 2019 roku z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 98 gospodarstw 
domowych, w skład których wchodziły 284 osoby. 
Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem uznaniowym. Możliwość jego przyznania, 
a także jego wysokość, uzależnione są od ustawowych przesłanek. Trudna sytuacja 
finansowa w gospodarstwie domowym oraz sytuacja zdrowotna nie maja wpływu na 
wysokość przyznanego dodatku. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej 
emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 
125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. 
 

Od 1.03.2018 r. najniższa emerytura wynosiła  1 029,80 zł 
Od 1.03.2019 r. najniższa emerytura wynosiła 1 100,00 zł 
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami 
przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu 
mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek 
w wysokości: 

• 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,  
• 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,  
• 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.  

 
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca 
na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku 
mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu 
uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy 
od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego wygasa. 
 
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się 
dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. 
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
 
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% 
kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji. 
 
Tabela 23. Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych w poszczególnych typach mieszkań  w 2019r. 

Typ mieszkania Liczba 
złożonych 

Liczba 
wypłaconych 

Kwota 
świadczeń 

Średnia kwota wypłaconego 
świadczenia 



 

wniosków świadczeń 

Socjalne 31 178 30 257,65 169,99 

Spółdzielcze 14 50 7 072,97 141,46 

Prywatne, wspólnoty 
mieszkaniowe  

88 499 73 978,31 148,25 

Razem: 133 727 111 308,93 153,11 

Opracowanie własne 
 
Realizacja świadczeń – statystyka: 
Wydano 133 decyzje administracyjne, w tym: 
➢ 120 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 
➢ 13 decyzji odmownych,w tym: 

1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku na kwotę 70,42 zł. 
2 decyzje wygaszające wypłatę dodatku na kwotę 1 700,16 zł 
 
 
6.2. Przyznanie dodatku energetycznego 
Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej  przysługuje 
zryczałtowany dodatek energetyczny. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne ( t.j. Dz. U.          z 2019r. poz. 755 ze zm. )  
Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat 
ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy 
wrażliwemu energii elektrycznej, czyli  osobie, która spełnia jednocześnie trzy 
warunki: 

➢ ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2133.), 

➢ jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

➢ zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  
 
Tabela 24. Realizacja zadania – dodatek energetyczny  w 2019r. 

Ilość osób w gospodarstwie 
domowym 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Wysokość świadczeń 

Gospodarstwo 1 osobowe 0 0 0,00 do 30 kwietnia 2019r. - 11,35 
od dnia 1 maja 2019r. - 11,37 

Gospodarstwo 2-4 osobowe 5 30 42,36 do 30 kwietnia 2019r. - 15,77 
od dnia 1 maja 2019r. - 15,80 

Gospodarstwo 5 i więcej 
osobowe 

4 17 322,08 do 30 kwietnia 2019r. - 18,92 
od dnia 1 maja 2019r. - 18,96 

Razem 9 47 795,75  

Opracowanie własne 
 
Zgodnie z ustawą prawo energetyczne do kwot wypłaconych świadczeń dolicza się 2% 
kosztów obsługi – 15,92 zł w 2018r. 
Całkowita kwota wypłaconych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 
wyniosła  811,67 z 
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7. Pomoc materialna dla uczniów 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku na postawie Uchwały nr XLVII/312/2010 Rady 
Miejskiej w Resku z dnia 29 października 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym od dnia 1 stycznia 2011r. przyznaje i wypłaca w/w świadczenia. 
 
7.1. Stypendium szkolne 
 

Stypendium szkole przyznaje się i wypłaca zgodnie z: 
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481).  
• Uchwałą  Nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9  marca 2017 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Resko (Dz.U. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1230) 

w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania 
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana 
jest uczniom pomoc materialna. 
 
 
Świadczeniami pomocy materialnej są: 

1. Stypendium szkolne. 
2. Zasiłek szkolny.  

 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć  w terminie:  
- od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 
- od 1 października do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy 
kolegiów.  
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł, o której mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.  

 
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty i nie może 
przekroczyć miesięcznie  200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych.  
 
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności 
z rodzin:  



 

➢ w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych,  

➢ w których występuje alkoholizm lub narkomania,  
➢ niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.  

 
W 2019r. złożono 83 wnioski o przyznanie świadczenia w formie stypendium szkolnego, 
wydano 76 decyzji administracyjnych przyznających w/w świadczenie. 
 
Wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 82 788,84 zł, w tym z dotacji 66 226,00 
zł. Wkład własny na realizację zadania wyniósł 16 562,84 zł, co stanowi 20% całej 
kwoty wypłaconych świadczeń.    

 
7.2. Zasiłek szkolny 
 

Zasiłek szkolny przyznaje się i wypłaca zgodnie z: 
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1457).  
• Uchwałą Nr XXV/202/17 Rady Miejskiej  w Resku  z dnia 9 marca 2017r. 

 
Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia 
okoliczności (zdarzenia) uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie 
kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.  
 

Zasiłek szkolny może być przyznany  uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności: 

• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;  
• klęski żywiołowej;  
• wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie);  
• innych, szczególnych okoliczności.  

 
W 2019r. nie został złożony żaden wniosek o wypłacenie zasiłku szkolnego.  
 
8. Karta Dużej Rodziny 
Od 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne, na podstawie których rodziny 
wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 
Program jest adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej 
dochód. 
Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu 
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form 
działalności. 
Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: 
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• ojciec i matka, 
• macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), 
• dzieci. 
Program obejmuje także rodziców zastępczych oraz dzieci wychowujących się w 
rodzinie zastępczej po spełnieniu w/w wymagań.  
 
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 
 
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie: 
• rodzicom - na całe życie, 
• dzieciom - do ukończenia 18 lat, 
• dzieciom, które dalej uczą się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 lat, 
• dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bez  ograniczeń wiekowych. 
Szczegółowe informacje na temat programu, w tym dostępnych ulg znajdują się na 
rządowej stronie internetowej www.rodzina.gov.pl 
W 2019 r. złożono 98 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 
11 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną 
1 wniosek o uzupełnienie rodziny wielodzietnej 
86 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się 
wyłącznie z rodziców. 
Łącznie w 2019 r. wydano 190 kart, z tego: 155 dla rodziców lub małżonka i 35 dla 
dzieci. Obsługa zadania – program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w 
2019 r. wyniosła 628,32 zł. 
 
 
 
8.1. Zachodniopomorska Karta Rodziny 
 
 
 
 Dnia 1 lutego 2016r. Pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą 
Resko zostało zawarte Porozumienie Partnerskie w sprawie współdziałania, którego 
celem jest realizacja dwóch zadań tj. Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i 
Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 
 Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum 
dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program 



 

Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin. Karta 
umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, 
edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. 
 O wydanie ZKR mogą ubiegać się: 
- rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci 
oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, 
dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności), 
- rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem, 
- rodzinne domy dziecka. 
 Przyznanie Karty następuje na podstawie złożonego wniosku. W przypadku 
rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta 
wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 – go roku życia. W 
przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek 
wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka. 
 Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku 
dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką. 
Karty wydawane są bezpłatnie. W 2019r. przyjęto 2 wnioski, wydano 8 karty. 
  
 
 
 
 
8.2. Zachodniopomorska Karta Seniora 
 
  

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na 
terenie województwa zachodniopomorskiego. 
 Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: 
kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów 
Programu. 
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O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.  
 Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce 
organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania.   
 Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym.   
Karty wydawane są bezpłatnie.  
W 2019 r. przyjęto 19 wniosków, wydano 19 kart. 
 
 
9. Zespół Interdyscyplinarny 
 

9.1. Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Resku. 
 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na 
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
z 2015r. poz.1390 ze zm.). 
Zarządzeniem Nr 27/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. Burmistrza Reska powołano Zespół 
Interdyscyplinarny. 
Na dzień 31 grudnia 2019r. Zespół Interdyscyplinarny liczył 14 osób 
 
Tabela 25. Skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w 2019r. 

Lp. Skład określony w art.9a ust3,4,5 ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 

przedstawiciele 

Nazwisko i imię Instytucja 

1 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Iwona Lewandowska 
Janina Sanocka 
Agnieszka Zielińska-Opar 
 
Bożena Wielgus 

OPS w Resku 
 
 
 
PCPR Łobez 

2 gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

Judyta Jędrzejczak 
 

GKRPA w Resku 

3 policji Edyta Klepczyńska 
 

Komisariat Policji w Resku 

4 oświaty Dominika Walentynowicz 
 

Zespół Szkół w Resku 

5 ochrony zdrowia Edyta Gromek 
Marzanna Strojna 
 

pielęgniarki środowiskowe 

6 organizacji pozarządowych Barbara Basowska 
 
Anna Szymańska 
 

Stowarzyszenie na rzecz 
pomocy rodzinie ARKA 
 
Stowarzyszenie „Nasza 
Pasja” 

7 kuratorzy sądowi Tomasz Soroczyński 
Anna Przytuło 
 

Sąd Rejonowy w Łobzie 

8 innych podmiotów Mariusz Leś 
 

Prokuratura Rejonowa w 
Łobzie 

Opracowanie własne 
 



 

 

9.2. Działalność ZI w 2019r. 

 

Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych poprzez: 
➢ zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom 
negatywnym, 
➢ wspólną diagnozę i wspólne niepodejmowanie decyzji, 
➢ zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 
➢ poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów. 

Zespół realizuje swoje zadania poprzez: 
➢ diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Resko, 
➢ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających 
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
➢ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 
➢ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym, 
➢ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
➢ tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z 
wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach. 
W roku 2019 wszczęto 22 procedury „Niebieskiej Karty”, w tym rozpoczętych 
sporządzeniem NK druk A przez przedstawicieli policji. 

 
 

Tabela 27. Liczba procedur Niebieska Karta A w 2019r. 

Liczba 
posiedzeń ZI    
w 2019 roku 

Liczba formularzy 
NK cz. A  

przekazanych 
przewodniczącem

u 

W tym przekazanych przez przedstawicieli: 

  Policji Pomocy 
społecznej 

GKRPA Oświaty Ochrony 
zdrowia 

4 22 22 0 0 0 0 
Opracowanie własne 
 
 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych 
w sytuacje przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie 
przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na 
skrzywdzenie. 
ZI na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W 
takiej sytuacji NK przekazywania jest grupie roboczej, która składa się z  przedstawicieli 
służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi 
pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym lub 
przedszkolnym – pedagog szkolny lub wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy 
bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, 
jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny 
lub inny specjalista. 
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Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy 
jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i 
realizacją stosowanej pomocy oraz jej monitoringiem. 
W 2019 roku: 
➢ objęto pomocą ZI/ grup roboczych - 95 osób z 22 rodzin  
➢ utworzono 22 grupy robocze, które odbyły 34 posiedzenia 
➢ sporządzono 8  formularzy „NK druk C” 
➢ sporządzono 8 formularzy „NK druk D” 
➢ zakończono 3 procedury „NK” na skutek ustania przemocy w rodzinie i 
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w 
rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy 
➢ zakończono 14 procedur „NK” na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności 
podejmowania działań 
➢ pomocą w formie poradnictwa medycznego objęto – 8 osób 

           psychologicznego – 8 osób 
                       prawnego – 4 osoby 
                         socjalnego – 22 osoby 

 

W 2019r. na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wydano  9 055,59 zł.  
 
 
Tabela 27. Wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019r. 

Wyszczególnienie Kwota świadczeń 

Zakup materiałów i wyposażenia 1 205,83 

Zakup usług pozostałych (umowa prawnik, psycholog, promocja) 6 980,38 

Szkolenia pracowników 869,38 
Opracowanie własne 
 

10. Zasoby kadrowe  Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 

 

10.1. Struktura zatrudnienia 
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r., zadania z zakresu pomocy społecznej 
oraz zadania wynikające z innych ustaw realizowało ogółem 19 pracowników 
 

Tabela 29. Struktura i stan zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2019r. 

Struktura zatrudnienia Liczba osób 

Ogółem: 19 

Kierownik 1 

Główny księgowy 1 

Pracownicy socjalni 5 

Opiekunki 6 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych 5 

Pozostali pracownicy 1 
Opracowanie własne 
 



 

Odpowiednia liczebność oraz właściwa struktura zasobów kadrowych ośrodka pomocy 
ma duże znaczenie dla skutecznej realizacji nałożonych na jednostkę zadań. 
 

 Zatrudnienie w Ośrodku na podstawie innych umów w ciągu 2019 roku: 
z 18 osobami podpisane były umowy zlecenie: 
- 2 osoby - kierownik projektu GCAL, doradca zawodowy, 
- 4 osoby – instruktorzy zajęć w GCAL, 
- 1 osoba – instrukcja PPOŻ, 
- 1 osoba – informatyk,  
- 7 osób – usługi opiekuńcze poza terenem miasta, 
- 2 osoby – pracownik biurowy, 
- 1 osoba - sprzątaczka 

 
 

z 5 osobami podpisane były umowy na świadczenie usług: 
- 1 osoba – informatyk; 
- 1 osoba - inspektor BHP; 
- 1 osoba - obsługa kotłowni; 
- 1 osoba – IDO; 
- 2 osoby - prawnik i psycholog. 
 

W 2019 roku 1 osoba odbywała staż i 1 osoba wykonywała prace społecznie użyteczne. 
 
 
 
 

10.2. Poziom kwalifikacji pracowników 

 

 Kwalifikacje pracownika to zarówno zdobyte wykształcenie poparte posiadanymi 
dyplomami, jak również szereg umiejętności uzyskanych w trakcie pracy zawodowej. 
 
 
Tabela 30. Struktura wykształcenia pracowników  OPS na dzień 31.12.2019r. 

Struktura zatrudnienia Liczba 
pracownikó

w 

Poziom wykształcenia podyplomowe 

wyższe średnie zasadnicze 
zawodowe  

Ogółem: 19 10 8 3 3 

Kierownik 1 1   1 

Główny księgowy 1  1   

Pracownicy socjalni 5 3 2  1 

Opiekunki 6 1 4 1  

Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach urzędniczych 

5 4 1   

Pozostali pracownicy 1 1   1 
Opracowanie własne 
 

 Wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wykształcenie wyższe posiadało 10 
pracowników, co stanowiło 52,63 % kadry ośrodka. 
 

 Specyfika problemów występujących w lokalnym środowisku oraz  nieustannie 
zmieniające się przepisy prawne wymagają coraz większej specjalizacji i 
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profesjonalizacji usług. Pracownicy uczestniczą w licznych przedsięwzięciach 
edukacyjnych mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych. 
  
 W 2019 roku 9 pracowników OPS uczestniczyło w 16 szkoleniach w formie 
wykładów, warsztatów, konferencji. 
„Akademia zarządzania” - 2 osoby 
„Świadczenia rodzinne - aktualne problemy” - 1 osoba 
„Fundusz alimentacyjny 2019 – nowelizacja - aktualne problemy” - 1 osoba 
„Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 roku w praktyce” 1 osoba 
„Współpraca z wolontariuszami od A do Z” - 1 osoba 
„Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” - 1 osoba 
„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2019” - 1 osoba 
„Platforma elektronicznego fakturowania dla celów VAT w JST, zasady rejestrowania 
każdego zamawiającego, pobierania, przetwarzania i nowych zasad obiegu 
dokumentów” - 1 osoba 
„Weryfikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze 
środków EFS” - 1 osoba 
„Obsługa oprogramowania POMOST” - 1 osoba 
„Realizacja nowych programów: opieka wytchnieniowa i centra opiekuńczo-mieszkalne. 
Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” - 2 osoby 
„Program opieka wytchnieniowa – edycja 2019” - 1 osoba 
Konferencja „Przemoc ma płeć” - 3 osoby 
Konferencja kierowników i dyrektorów OPS „Zmiany w pomocy społecznej” - 1 osoba 
Konferencja  „Współpraca międzyinstytucjonalna w procesie pomocy dla osób 
potrzebujących wsparcia” - 3 osoby 
Spotkanie kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej z terenu powiatu 
łobeskiego. - 1 osoba. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  
NA TERENIE GMINY RESKO NA LATA 2016 – 2020” ZA 2019 ROK 

 
- Kierowano dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na zajęcia organizowane 
w Placówce Wsparcia Dziennego; zobowiązano członków Zespołu do rozpropagowania 
tej informacji w środowisku lokalnym; 
- Omówiono i uzgodniono działania Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku 
interwencji domowej związanej z przemocą w sytuacjach, gdzie sprawca jest 
odizolowany od ofiary oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
dziecka w związku z przemocą w rodzinie; 
- Zorganizowano poradnictwo psychologiczne (20 godzin) i prawne (10 godzin) dla ofiar 
i sprawców przemocy domowej; 
- Zorganizowano taniec przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach ogólnoświatowej 
akcji One Billion Rising/Nazywam się Miliard, który odbył się w miesiącu lutym 2019 r. 
na Rynku Miejskim w Resku. Na ten cel zakupiono artykuły promocyjne – koszulki, 
przypinki, baner; 
- Rozpowszechniano materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, ulotki, plakaty, 
długopisy) dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności – 
poprzez wyłożenie ulotek w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, a także podczas 
organizowanych przez Stowarzyszenie „Nasza Pasja” imprez :  
- Jarmarku Św. Bartłomieja w sierpniu 2019r. na rynku w Resku; 
- „W poszukiwaniu zielonej choinki” w grudniu 2019r. na hali sportowej przy Zespole 
Szkół   w Resku. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  

W GMINIE RESKO NA LATA 2019- 2021 za rok 2019. 

 

 

Cel szczegółowy: udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej kryzys 

Zadanie Wskaźnik Dane Realizatorzy 

1. Udzielanie rodzinom 

pomocy w formie wsparcia 

asystenta rodziny                   i 

prowadzenie monitoringu 

sytuacji dziecka po 

zakończeniu współpracy        

z asystentem  

- liczba rodzin objętych  

     pomocą 

OPS-15  
 
UM-15 

- OPS w Resku 
 
- Urząd Miejski w Resku 

2. Udzielanie rodzinom 

pomocy przez pracowników 

socjalnych 

- liczba rodzin z dziećmi  

     objętych pracą socjalną 

263 rodziny/642os. - OPS w Resku 

Cel szczegółowy: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych 

Zadanie Wskaźnik Dane Realizatorzy 

1. Zapewnienie pomocy 

materialnej rodzinom 

wymagającym wsparcia. 

- liczba rodzin objętych  

     pomocą 

33 rodziny   - OPS w Resku 

2.Zapewnienie dzieciom       i 

młodzieży posiłków w 

szkołach i przedszkolach 

- liczba dzieci i młodzieży  

     objętych dożywianiem 

Do 7r.ż 30os. 
Ponadgimn.80os dorosłe 
4os 

  - OPS w Resku 

3. Zapewnienie pomocy 

osobom doznającym 

przemocy w rodzinie,           w 

tym bezpiecznego 

schronienia w 

specjalistycznym ośrodku 

wsparcia dla ofiar przemocy 

- liczba prowadzonych  

    procedur „Niebieska  

     Karta”, 

  -  liczba osób, którym  

     udzielono pomocy w  

     formie schronienia w  

     specjalistycznym ośrodku  

     wsparcia dla ofiar  

     przemocy 

 22 Niebieskie Karty 
 

  - Zespół 

    Interdyscyplinarny ds.       

    Przemocy w Rodzinie, 

  - OPS w Resku 

4. Pomoc w wyposażeniu 

dzieci i młodzieży                 w 

podręczniki, artykuły 

szkolne, pomoce naukowe. 

Odzież i obuwie sportowe 

oraz dofinansowanie            

do dojazdów do szkół 

(stypendia i zasiłki szkolne) 

- liczba dzieci i młodzieży,  

     którym udzielono pomocy 

OPS - 553 świadczenia 
rodzinne , 
Stypendium 76 dzieci 
 
SP Resko -95 
SP Starogard – 150 
podręczników 

  - OPS w Resku  

 

 

 

  - placówki oświatowe 



 

3. Zapewnienie 

rodzinom dostępności         

do konsultacji i poradnictwa 

specjalistycznego 

(psychologicznego, 

prawnego, 

terapeutycznego), 

- liczba rodzin, którym  

     udzielono   

     specjalistycznego  

     wsparcia, 

OPS psycholog 7 porad 
 

GKRPA-68 
 

  - OPS w Resku,  

 

  -GKRPA w Resku  

4. Podejmowanie działań 

prowadzących do odbudowy 

więzi rodzinnych oraz do 

powrotu dzieci do rodzin 

biologicznych 

- liczba dzieci, które  

     powróciły z pieczy  

     zastępczej do rodziny  

     biologicznej 

 
OPS -0 
 
UM-0 

  -  OPS w Resku,  

 

  -  Urząd Miejski w Resku 

 

Cel szczegółowy: zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach wychowujących dzieci 

Zadanie Wskaźnik Dane Realizatorzy 

1. Działania wspierające 

realizację zadań 

wynikających z Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy     w 

Rodzinie 

- dane ze sprawozdań  

     realizacji Programu 

OPS- Organizacja tańca 
przeciwko przemocy, 
ulotki , plakaty, materiały 
promocyjne itp. 

- Urząd Miejski w Resku, 

 

- OPS w Resku 

2. Działania wspierające 

realizację zadań 

wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki           i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

- dane ze sprawozdań  

     realizacji Programu 

UM-6 
 
OPS -0  

- Urząd Miejski w Resku, 

 

- OPS w Resku 

Cel szczegółowy: tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania rodziny 

Zadanie Wskaźnik Dane Realizatorzy 

1. Zabezpieczenie środków 

finansowych na utrzymanie 

dzieci z terenu Gminy Resko 

w pieczy zastępczej 

- liczba dzieci z terenu   

- gminy Resko    

     umieszczonych w pieczy   

     zastępczej, 

 

- wysokość środków   

  finansowych Gminy Resko    

     wydatkowanych                  

     na utrzymanie dzieci  

     umieszczonych w pieczy  

     zastępczej 

 
PCPR- 8 dzieci 
 
DD- 5 dzieci 
 
UM- Rodziny zastępcze 
24 300,64zł/9os. 
 
Placówki opiekuńczo 
wychowawcze 
190 661,53zł/11os 
 
 

  - Urząd Miejski w Resku, 

  - OPS w Resku 
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2. Podnoszenie kwalifikacji 

asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych         

i innych pracowników 

lokalnego systemu wsparcia 

- liczba osób, które    

     podniosły kwalifikacje 

SP Starogard -16 
GKRPA 1 
UM- AR-1 

  -wszystkie podmioty   

   lokalnego systemu wsparcia 

3. Podejmowanie innych 

zadań wynikających               z 

rozeznanych potrzeb 

społecznych mieszkańców 

gminy Resko 

- liczba lokalnych  

     programów 

UM-1   - Urząd Miejski w Resku, 

  - OPS w Resku, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w roku 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Data Rodzaj działania 

1 28.01.2019 Wyjazd dzieci Placówki Wsparcia Dziennego  do i 

Szczecina: Kino, Pizza Hut, Park Trampolin FUN JUMP 

2 18.06.2019 Dzień Rodziny 

3 24.06.2019 Wyjazd uczestników PWD na zajęcia integracyjne 

do miejscowości Trzebawie 

4 14.10.2019 Wyjazd uczestników PWD do kina w Szczecinie 

Bilety i popcorn – sponsor firma Wind Power,  

PAL – poczęstunek Pizza Hut 

5 30.10.2019 Halloween dla uczestników PWD 

6 6.12.2019 Rozświetlenie choinki miejskiej. 

7 13-14.12.2019 Warsztaty Bożonarodzeniowe :  

„Świąteczne pieczenie pierników”  

„Stroików oraz dekoracji Bożonarodzeniowych” 

8 17.12.2019 Spotkanie wigilijne dla uczestników PWD i ich rodzin 

9 21.12.2019 I Wigilia Gminna 

10 01.01- 31.12. 

2019 

Zajęcia dogoterapii dla uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim 
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SPRAWOZDANIE DOTYCZACE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH GMINY RESKO ZA 2019 ROK 

 

Założenia  Strategii Podejmowane działania Wnioski 

Cel Nr 1 

Budowa systemu wsparcia dla 

osób bezrobotnych 

- praca z klientem długotrwale bezrobotnym 
metodą kontraktu socjalnego 
- współpraca z urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy, usługach 
poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach 
- stały kontakt pracowników socjalnych z 
urzędem pracy w celu aktywizacji 
bezrobotnych 
- zamieszczanie ogłoszeń ofert pracy na tablicy 
OPS 
- współpraca z CIS w Łobzie, kierowanie 
klientów OPS do uczestnictwa w zajęciach 
reintegracyjnych 

Zwiększenie 
aktywnych form 
aktywizacji osób 
bezrobotnych z 
Gminy Resko 

Cel Nr 2 

Zwiększenie wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych 

- tworzenie i utrzymanie istniejących form 
wsparcia i pomocy w środowisku lokalnym 
poprzez organizowanie usług opiekuńczych 
- przyznawanie świadczeń z systemu pomocy 
społecznej w celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym pomocy finansowej (zasiłki 
stałe, celowe) 
- przyznawanie świadczeń opiekuńczych z 
sekcji świadczeń rodzinnych (zasiłki 
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 
zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki 
opiekuńcze) 
- pomoc w kompletowaniu i składaniu 
wniosków o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności 
- współpraca z WTZ w Łabuniu Wielkim w 
sprawie kierowania osób do uczestnictwa w 
zajęciach 
- informowanie osób niepełnosprawnych o 
przysługujących im uprawnieniach 

Liczba osób 
długotrwale 
chorych  i 
niepełnosprawnych 
wskazuje tendencję 
wzrostową 

Cel Nr 3 

Tworzenie warunków 

sprzyjających umacnianiu 

instytucji rodziny 

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w 
zakresie rozwiązywania spraw życiowych 
rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne 
samodzielnie rozwiązywać problemy będące 
przyczyną trudnej sytuacji życiowej 
- wnioskowanie o objęcie rodziny pracą 
asystenta rodziny 
- współpraca z asystentem rodziny, kuratorami 
sądowymi i społecznymi, pedagogami 
szkolnymi 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami działającymi na rzecz rodziny 
- pomoc w uzyskaniu dla rodzin będących w 
trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 
dotyczącego możliwości rozwiązywania 
problemów i udzielania pomocy poprzez 

Wzmacnianie 
rodzin, które 
znajdują się w 
trudnej sytuacji 
życiowej 



 

właściwe instytucje oraz wspieranie w 
uzyskaniu pomocy 
- przyznawanie i wypłata świadczeń 
rodzinnych     i z funduszu alimentacyjnego 
- przyznawanie i wypłata pomocy materialnej 
dla uczniów, w celu zmniejszenia różnic w 
dostępie do edukacji 

 


