
Projekt

z dnia  9 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948 ) w związku z art. 110  ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm. 1))  Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2016 zawierające zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Kierownik MGOPS

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U.:  z 2015r. poz. 1310, poz. 1359, poz. 1616,  
z 2016r. poz. 753, poz. 1583,  poz. 2174, poz. 1948
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Załącznik do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia .................... 2017 r.

Sprawozdanie
z działalności Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej

w Lewinie Brzeskim za rok 2016.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej, 
o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, o dodatkach mieszkaniowych, o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ 
oraz innych związanych z działalnością Ośrodka.

Koszt realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w 2016 roku wyniósł ogółem:  
13 865 495, 43 zł.

1. W ramach rozdziału 85195 - Ochrona zdrowia - pozostała działalność - poniesiono wydatki
w wysokości 1 786,00 zł związane z wynagrodzeniem dla pracowników socjalnych za przeprowadzone 
wywiady środowiskowe u 28 osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego w naszej gminie.

2. W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki w wysokości 
483 306,21 zł związane z pobytem 22 mieszkańców naszej gminy w placówkach całodobowej opieki.

3. W ramach rozdziału 85204 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze -  poniesiono wydatki
w wysokości 252 481,60  zł  związane z pobytem 32 dzieci z naszej gminy w domach dziecka
i rodzinach zastępczych .

4. W rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 49 099,94 zł i związane były 
z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, pracujących z 26 rodzinami dysfunkcyjnymi w naszej gminie.

5. Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze „500 plus” – zadanie które weszło w życie z dniem 
1 kwietnia 2016 r. – koszt realizacji 5 332 308,80 zł  z tego 107 517,80 zł to koszty wdrożenia programu 
i wynagrodzeń 2-ch pracowników,  a kwota 5 224 791 zł to koszt zasiłków,  których  udzielono 10 493 dla 
1289 dzieci z 707 rodzin ( w tym z kryterium dochodowego  – 554 dzieci ).

6. Rozdział 85212 - to zadania wynikające z ustaw: o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach 
z funduszu alimentacyjnego  - koszty realizacji to 4 627 627,63 zł z tego:  4 404 115,98 zł to koszty świadczeń 
i składek społecznych i zdrowotnych, a kwota 223 511,65 zł to koszt  wynagrodzeń 4-ch pracowników wraz 
z pochodnymi i pozostałe koszty.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznano m.in.:

- 8 134  zasiłków rodzinnych na kwotę 917 855 zł,

- 3 914 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 380 319 zł,

- 3 460 zasiłków pielęgnacyjne na kwotę 529 380 zł,

- 729 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 943 171 zł,

- 34 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 48 679 zł,

- 90 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 90 000 zł,

- 335 świadczeń rodzicielskich dla 46 kobiet na kwotę 300 179 zł,

- 38 zasiłków dla opiekunów na kwotę 19.639 zł oraz opłacono dla tych osób składki emerytalno-rentowe na 
kwotę 5 404 zł,

- 1 929  świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 143 osób z 92 rodzin na kwotę   855 980 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 60 osób opiekujących się swoimi bliskimi  na kwotę 
226 199 zł,
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7. W  rozdziale 85213 opłacono składki zdrowotne dla 127 osób na koszt 78 143,09 zł (dla 97 osób 
pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

8. Rozdział 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –  
kwota wydatków to  548 480 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono:

1) 1 419 zasiłków okresowych dla 222 rodzin na kwotę 448 480 zł w tym:

- 1238 zasiłków okresowych przyznanych z powodu bezrobocia przyznanych dla  199 rodzin - na kwotę 
404 209 zł,

- 9 zasiłków z powodu długotrwałej choroby dla 4 rodzin – 3 398 zł

- 110zasiłków z powodu niepełnosprawności dla 19 rodzin – koszt 18 786 zł

- 10 zasiłków z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych  systemów 
zabezpieczenia społecznego dla 3 rodzin – koszt to 4 013 zł,

- 52 zasiłki  innych przyczyn dla 18 rodzin na kwotę 18 074 zł

2) zasiłki celowe ( zadania własne) na bieżące potrzeby rodziny np. zakup odzieży, lekarstw, opału, 
przyborów szkolnych dla dzieci itp. dla  203 rodzin na kwotę 100 000 zł (w tym 3 zasiłki z tytułu 
sprawienia pogrzebu na kwotę 9 714 zł, 1 zdarzenie losowe na kwotę 380 zł oraz dopłata do śniadań dla 
68 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę 10 432,90 zł.

9. W ramach dodatków mieszkaniowych rozdział 85215 wydano kwotę  188 680,36 zł, w tym przyznano 
989 dodatki mieszkaniowe dla 108 rodzin na kwotę 178 614,59 zł oraz 27 rodzinom przyznano 264 dodatki 
energetyczne na kwotę 3 840,47 zł.

10. Rozdział 85216 – zasiłki stałe w ramach zadań własnych i dotowanych - udzielono 1115 zasiłków 
stałych dla  114 osób na kwotę 544 222 zł  (tym z zadań dotowanych wypłacono kwotę 542 431 zł, z zadań 
własnych gminy kwotę 1791 zł).

11. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 
28 pracowników w tym: 6 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, 7 opiekunek nad chorym w domu, 
1 pracownik gospodarczy, 12 pracowników administracji,  oraz utrzymaniem ośrodka i jego działalnością – 
1 291 243,54 zł.

12. W rozdziale 85295 poniesiono ogółem wydatki 468 071,15 zł  w tym na program dożywiania 454 995 
(środki własne gminy-107 998 zł, dotacja wojewody do zadań własnych – 346 997 zł ) oraz dotacja wojewody 
na koszty związane z KRD  w wysokości 203,68 zł.

1) W ramach programu dożywiania wydano:

- 46 685 obiady dla 297 osób ( w tym 203dzieci)  na  koszt – 183 544 zł,

- 262 osoby ( 580 świadczeń) otrzymało pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup 
żywności i posiłków na kwotę 276 456 zł,

- pozostała kwota 7 867,47 zł  to koszty utrzymania działu i wyposażenia jadłodajni.

2) „Karta Dużej Rodziny”. Karta przysługuje rodzinie wielodzietnej ( od trojga dzieci ) i zawiera szereg ulg 
i przywilejów (wykazanych na stronie MRPiPS) dla całej rodziny  na terenie  Polski. W 2016 r. wydano 
79 Kart dla 68 osób – na obsługę tego zadania przyznana dotacja wynosiła 203,68 zł.

W rozdziale 85212 występują należności z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach  
rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości  9 985 160,97  zł.

W wyniku działań Ośrodka w 2016 roku wyegzekwowano od dłużników należności wraz z odsetkami 
w wysokości 181 357,57 zł, w tym przekazano na dochód gminy Lewin Brzeski kwotę 31 506,86 zł  z tyt. FA 
oraz  z tyt. zaliczki alimentacyjnej kwotę 8 210,43 zł .

W 2016 roku Ośrodek występował z wnioskami dotyczącymi dłużników w celu ściągnięcia należności:

- 23 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w celu objęcia dłużnika aktywizacją zawodową (w tym 5, 
które doprowadziły do ściągalności należności),
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- 97 informacji przekazywanych do komorników z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń 
majątkowych (w tym 4, które doprowadziły do ściągalności),

- 16 wniosków do organów właściwych dłużników o przeprowadzenie postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych, zamieszkałych na ich terenach,

- 5 zobowiązań dłużnika do zarejestrowania się w PUP,

- 14 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art.209 Kodeksu Karnego (alimenty).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2016 r. prowadził sprawy dotyczące przemocy dla 34 rodzin  
objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w tym: 18 rodzin to kontynuacja działań rozpoczętych w 2015 r. 16 -  
to  założone „Niebieskie Karty” w 2016 r. (15 przez Policję, 1 przez OPS). Nieodzownym elementem 
procedury „Niebieskiej Karty” jest stały monitoring sytuacji w rodzinie,  w której występuje przemoc, przez 
pracowników socjalnych oraz Policję. Działania podjęte przez Zespołu Interdyscyplinarnego spowodowały,  
m.in. skierowanie 8 zawiadomień  do Policji i do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa, 3 wnioski do Sądu 
Rodzinnego o wgląd w sytuację dzieci, skierowano 4 dzieci i 14 osób dorosłych do pomocy psychologicznej, 
skierowano 6 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań 
mających na celu podjęcie terapii odwykowej przez osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc wobec członków swojej rodziny, z powodu nadużywania alkoholu, 5 sprawców przemocy skierowano 
do programu korekcyjno-edukacyjnego prowadzonego przez PCPR w Brzegu, 5 sprawców otrzymało zakaz 
zbliżania się do swoich bliskich dotkniętych przemocą.

Z analizy danych Ośrodka wynika, że najczęstszą przyczyną korzystania rodzin ze świadczeń pomocy 
społecznej jest bezrobocie – 222 rodziny ( mimo, że odnotowujemy spadek:  na koniec 2013 r – liczba 
zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych wynosiła  1060,  na koniec grudnia 2014 r. – 805,  na koniec 
2015 r. 639, na koniec 2016 r - 594 ).

Ośrodek Pomocy Społecznej wciąż otrzymuje nowe zadania, które pozwalają z jednej strony spojrzeć na 
problemy rodzin w szerszym świetle, jednak z drugiej strony nakładają na pracowników więcej obowiązków, 
które wymagają zaangażowania całej załogi Ośrodka, jak np. program 500 Plus.  Już początek roku 
2016 pokazał, że będzie to rok nowych wyzwań – w miesiącu styczniu powierzona została Ośrodkowi  
dystrybucja artykułów spożywczych wśród  osób najbardziej potrzebujących i prowadzenie działań w ramach 
środków towarzyszących zgodnie z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 
2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach 
Podprogramu 2015, do którego przystąpiliśmy w miesiącu styczniu 2016 r. a trwał do kwietnia 2016 r. 
przekazano dla 903 osób 2332 paczki składające się z 16 produktów spożywczych (około 34 394 kg) tj. ok. 
34 kg na 1 osobę. Następnie w Podprogramie 2016, który rozpoczął się w sierpniu 2016 r.  a zakończy się  
w maju 2017 r. w okresie od września do grudnia 2016 r. przekazano dla 571 osób 1034 paczki składające się 
z 13 produktów ( 12 265 kg) tj. około 21 kg na 1 osobę.

W trakcie rozpoznawania środowisk pracownicy socjalni stwierdzili, że często problemom finansowym 
w rodzinach, towarzyszy alkohol, który jest przyczyną zaniedbań wychowawczo-opiekuńczych, awantur 
domowych i przemocy. Taka sytuacja powoduje konieczność zaangażowania (oprócz pracowników socjalnych) 
wielu osób i instytucji w rozwiązywanie problemów tych rodzin min. asystentów rodziny, psychologów, 
pedagogów, prawników, kuratorów sądowych, zespołów interdyscyplinarnych, komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych i wiele  innych. Większość działań wymaga nakładów finansowych, zatem 
niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków na ten cel.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej ma obowiązek
przedłożyć radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedłożyć potrzeby w tym
zakresie.
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