
Projekt

z dnia  12 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lewinie Brzeskim za rok 2018

         Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 zm. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500 )  w związku z art. 110  ust. 9 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, zm. poz.1693, poz. 1358, poz. 1310, 
poz. 2192, poz. 2529, poz. 2354 )  Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2018 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
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

Sprawozdanie z działalności
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lewinie Brzeskim za 2018 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 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 karcie dużej rodziny, o wsparciu kobiety w ciąży „Za życiem”, 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 2018 r. wyniósł 16 042 149 zł w 
tym: zadania zlecone – 11 856 834 zł, zadania własne – 4 185 315 zł .
I. Dział  851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach rozdziału 85195 poniesiono wydatki w wysokości 1 938 zł związane z wynagrodzeniem dla 
pracowników socjalnych za przeprowadzone wywiady środowiskowe u 31 osób, którym przyznano 
uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. 
II. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. W ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej opłacono pobyt  dla 31 mieszkańców naszej 
gminy na kwotę 704 641 zł. 

2. W ramach rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – koszt  ogółem – 88 125 zł, 
w tym:  opłacono 1002 składki zdrowotne dla 99 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na 
kwotę 45 464 zł oraz opłacono 277 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia 
opiekuńcze na kwotę 42 661 zł.

3. Rozdział 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-    rentowe – 
koszt ogółem – 371 672 zł w tym udzielono:

1) 710 zasiłków okresowych dla 129 rodzin na kwotę 211 685 zł ( dotacja 211 685 zł )         z tego :
a) 595  zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia dla 104 rodzin na kwotę 183,650 zł
b) 27 zasiłków z powodu długotrwałej choroby dla 11 rodzin na kwotę 9 289 zł
c) 67 zasiłków z powodu niepełnosprawności dla 15 rodzin na kwotę 11 833 zł
d) 9 zasiłków z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego dla 5 rodzin – koszt  3 133,00 zł
e) 12 zasiłków  z innych przyczyn dla 3 rodzin na kwotę 3 780,00 zł

2) zasiłki celowe na bieżące potrzeby rodziny np. zakup odzieży, lekarstw, opału, przyborów szkolnych dla 
dzieci itp. dla 202 osób na kwotę 158 431,00 zł z tego:
a) przyznano schronienie w schronisku dla 14 osób na kwotę 50 391 zł
b) dla 2 rodzin udzielono 2 świadczeń z tyt. zdarzenia losowego na kwotę 1800 zł
c) przyznano 2 świadczenia na sprawienie pogrzebów – koszt 4943 zł.

3)   opłacono składki emerytalno –rentowe dla 1 osoby na kwotę 1556zł .
4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe -  wydatkowana kwota w 2018 r. to 149 980 zł, w tym: 147 

918 zł to zadania własne i 2 062 zł  -  zadania zlecone (dodatki energetyczne), 
z tego przyznano:

a) 837 dodatków  mieszkaniowych dla 93 osób na kwotę 141 339,44 zł;
b) 107 dodatków energetycznych dla 16 rodzin na kwotę 2 022 zł;
c) Pozostała kwota – 6618 zł to koszty materiałów, sprzętu i napraw, usług pocztowych, telefonicznych 

i informatycznych.
5. Rozdział 85216 zasiłki stałe – dla 105 osób wypłacono 1015 zasiłków na kwotę 529 052 zł 

    ( 526 411 zł dotacja wojewody) środki własne 2 641 zł .
6. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej  - poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 

Pomocy Społecznej i jego działalnością oraz zatrudnieniem 28  pracowników w tym:
5 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, 9 opiekunek nad chorym w domu,

1 sprzątaczka/goniec, 11 pracowników administracji -  w wysokości 1 450 967 zł ( dotacja wojewody 
237 847 zł).
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7. Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania poniesiono ogółem wydatki w wysokości      368 644 zł 
(środki własne 80 644 zł+ dotacja wojewody 288 000 zł) związane z realizacją Programu „POMOC 
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” którym objęto 406 osób, w tym:
a) 174 osób  ze 127 rodzin skorzystało z 32 882 posiłków ( w tym dzieci 106 ) na kwotę

175 286 zł,
b) 175 osoby z 174 rodzin skorzystało z pomocy finansowej na zakup żywności na kwotę 185 304 zł,
c) pozostała kwota – 8 054zł to koszty utrzymania jadłodajni oraz zakupu materiałów.
III. Dział 855 RODZINA

W ramach działu „Rodzina” realizowane są następujące zadania:  świadczenia wychowawcze,   świadczenia 
rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Karta Dużej 
Rodziny, wsparcie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne.

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę  6 777387 zł,
z tego:  6 676 116 zł to  zasiłki 500 +  oraz 101 271 zł to koszty realizacji zadania i wynagrodzenia 
pracowników. W ramach zadania objęto pomocą 1278 dzieci z 776 rodzin. 

2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne i alimentacyjne koszt ogółem 4 712 778 zł z tego zadania 
zlecone 4 584 004 zł, zadania własne 128 774  zł. W ramach zadań przyznano m.in.:
a) 11 214 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków  rodz.  na kwotę 1 302015 zł;
b) 81 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka (becikowe) – 81 000 zł;
c) 3394 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 536 312 zł;
d) 724 świadczenia pielęgnacyjne dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi – na kwotę

1 015 676 zł;
e) 100 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób opiekujących się dorosłymi członkami rodziny

( np. rodzicami) na kwotę 536 312 zł;
f) 427 świadczeń rodzicielskich ( macierzyńskie dla nieubezpieczonych) – 377 075 zł;
g) 24 zasiłków dla opiekuna ( dla opiekujących się dorosłymi członkami rodzin – na starych

zasadach) na kwotę 12 880 zł;
h) opłacono 701 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się swoimi

bliskimi na kwotę 252 223 zł;
i) dla 95 osób z 66 rodzin wypłacono 1373 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę

629 340 zł.
W rozdziale 85202 występują również należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i tak na koniec 2018 r. wynoszą one 11 435 931,28 zł  a kwoty zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych wyniosły 242 607,93 zł ( z tego dochód gminy  56 790,52 zł).

3. Rozdział 85503 -  Karta Dużej Rodziny – przysługuje rodzinie w której jest co najmniej troje dzieci 
i zawiera szereg ulg i przywilejów dla całej rodziny na terenie Polski. W 2018 roku wydano 91 kart – na 
obsługę tego zadania przyznana dotacja wyniosła 274,10 zł.

4. Rozdział 85504 -  wspieranie rodziny -  wydatki wyniosły 504 329 zł z tego finansowane z budżetu 
państwa – 449 508 zł związanych z wypłatą świadczenia programu „Dobry Start” tj. 300+oraz zadań własnych 
– 54 821zł związane były z zatrudnieniem 2-ch asystentów rodziny wspierających 21 rodzin dysfunkcyjnych 
z terenu naszej gminy.

5. Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 65 364 zł na pokrycie częściowych kosztów 
związanych z utrzymaniem 13 dzieci w terenu gminy Lewin Brzeski, przebywających w rodzinach 
zastępczych, z tego:  8 w zawodowych rodzinach i 5 w spokrewnionych.

6. Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki wyniosły 308 102 zł 
i związane były z pokryciem częściowych kosztów utrzymania 14 dzieci  z terenu naszej gminy w domach 
dziecka, z tego: 10  w Domu Dziecka w Skorogoszczy i 4 w Domu Dziecka w Brzegu. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w ramach swojej działalności sprawuje usługi opiekuńcze obejmujące 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla osób starszych, chorych, samotnych, którzy 
wymagają pomocy osób innych a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. W 2018 roku 9 opiekunek 
OPS-u wykonało 23 483 godziny usług u 64 podopiecznych – koszt zadania to 352 245 zł.

Natomiast z tytułu sprawowanych usług opiekuńczych odprowadzono dochody na rzecz Gminy
Lewin Brzeski w wysokości 45 442, 25 zł.
Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 

roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 19 rodzinach z tego 6 to kontynuacja z 2017 r. Nieodzownym 
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elementem procedury jest stały monitoring bezpieczeństwa rodziny dotkniętej przemocą przez dzielnicowych 
i pracowników socjalnych – przynajmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadkach trudnych częściej. Działania 
podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny spowodowały m.in. skierowanie 14 osób do pomocy 
psychologicznej, 2 do pomocy medycznej, 4 do pomocy prawnej, 19 do pomocy socjalnej. Powiadomiono Sąd 
Rodzinny w Brzegu o trudnej sytuacji dzieci z 4 rodzin,  w których występuje przemoc, oraz w 3 przypadkach 
powiadomiono prokuraturę o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Od 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  W ramach 
Podprogramu 2017 trwającego od sierpnia 2017 r. do maja 2018 r. w okresie od stycznia 2018 r. do 
maja2018 r.  wydano 10 437,65  kg żywności dla 533 osób, oraz w ramach Podprogramu 2017 ( od VIII 
2017 do VI.2018) w okresie od sierpnia 2018 r. do grudnia 2018 r. wydano 7457 kg żywności dla 454 osób. 
Łącznie w skali roku wydano  ponad ok.18 ton żywności tj. 1021 paczek żywnościowych składających się z 21 
produktów  – średnio po 43 kg żywności na 1 osobę.

W roku 2018 w ramach pracy socjalnej z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, we współpracy 
z firmą Reh-Art. Barbara Janek 49-340 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52, która jest realizatorem projektu 
„Lepsze jutro nadchodzi już dziś” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
zrekrutowano 48 uczestników do projektu  , z czego 25 kobiet oraz 23 mężczyzn z gminy Lewin Brzeski.

Każdy z uczestników brał  udział w:
- indywidualnym poradnictwie zawodowym z doradcą zawodowym w ilości  5 spotkań po 2 godziny
- indywidualne pośrednictwo pracy z pośrednikiem pracy w ilości 5 spotkań po 2 godziny.

Dodatkowo każdy z uczestników oraz każda z uczestniczek miało zapewnione szkolenie zawodowe jeśli 
kierunek został określony w IPD ( indywidualnym planie działania), oraz 4 miesięczny staż zawodowy.

Z analizy danych Ośrodka wynika, że najczęstszą przyczyną korzystania rodzin ze świadczeń pomocy 
społecznej jest nadal bezrobocie – 104 rodzin -  mimo, że odnotowujemy spadek liczby bezrobotnych w naszej 
gminie i tak: w 2013 roku liczba zarejestrowanych w PUP na koniec roku wynosiła 1060 osób, w 2014 roku 
805, w 2015 – 639, w 2016 – 594, w 2017 r. 454, a na koniec 2018- 371 osoby. W trakcie rozpoznawania 
środowisk pracownicy socjalni zauważają, że często problemom finansowym w rodzinach towarzyszy alkohol, 
który jest przyczyną zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, awantur i przemocy domowej. Takie sytuacje 
powodują konieczność zaangażowania (oprócz pracowników socjalnych) wielu osób i instytucji 
w rozwiązywanie problemów tych rodzin min. asystentów rodziny, psychologów, pedagogów, prawników, 
kuratorów sądowych, dzielnicowych, zespołów interdyscyplinarnych, komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych i wielu 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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