
Projekt 
 
z dnia  25 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 
z dnia .................... 2020 r. 

prawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lewinie Brzeskim za rok 2019. 

         Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2019 r. poz.506, zm. poz.1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 571),  w związku z art. 110  ust. 9 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, zm. poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, 
poz. 2473 )  Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2019 zawierające zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
Kierownik M-GOPS 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM ZA 2019 ROK

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Zakres działania ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:

1) pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwzględnieniem
podziału na następujące typy zadań:

a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,

b) zadania własne gminy,

c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. 2017 r., poz.180 z późn. zm.), które są realizowane, jako zadanie własne gminy;

3) świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.:
Dz. U. z 2018r., poz. 2220 z późn. zm.), które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej;

4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 554, z późn. zm.), które są wykonywane, jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej;

5) ) zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 162 z późn. zm.), które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej;

6) ) dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U.
z 2018r., poz. 755, z późn. zm.);

7) przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z późn. zm.);

8) wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998, z późn. zm.);

9) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2137, z późn. zm.), należących do zadań własnych gminy;

10) przeciwdziałania narkomanii zgodnie, z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1030, z późn. zm.).

Ponadto Ośrodek realizuje zadania w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096z późn. zm.),

-  ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.217 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
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publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn.
zm.),

- ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1878,
z późn. zm.),

- ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2134 z późn. zm.);

- innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, regulujących kwestie związane z działalnością
Ośrodka.

2. Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lewinie Brzeskim
oraz zatrudnienie w ośrodku .

Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

W 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim dysponował następującymi
etatami:

- Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -1 etat,

- Z-ca Kierownika , Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej , specjalista pracy socjalnej – 1 etat,

- Starszy specjalista pracy socjalnej -1 etat,

- Pracownik socjalny – 4 etaty,

- Asystent rodzinny – 1 etat,

- Kierownik Działu Świadczeń Społecznych – 1 etat,

- Inspektor ds. świadczeń społecznych – 5 etatów,

- Główny księgowy- 1 etat,

- Starszy księgowy- 1 etat

- Kierownik Działu Organizacyjnego i Usług Opiekuńczych -1 etat,

- Opiekun nad chorym w domu – 9 etatów,

- Goniec/ sprzątaczka – 1 etat.

Ośrodek w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizował roboty publiczne. Zatrudniona
była 1 osoba na stanowisku – pracownik biurowy opiekun w okresie od II do VII 2019r. Ponadto zrealizowano
zatrudnienie w ramach stażu dla 1 osoby na stanowisku pracownik gospodarczy.

Ośrodek w ramach umów zleceń zatrudniał 6 osób , które wykonywały usługi opiekuńcze na terenie wsi u 9
osób, którym MGOPS przyznał decyzją administracyjną takie świadczenie.

3.Wykonanie planu finansowego.

Koszt realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w 2019 r. wyniósł 18 295 947,46 zł
w tym: zadania zlecone – 14 009 473,87 zł, zadania własne – 4 286 473,59zł.

I. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach rozdziału 85195 poniesiono wydatki w wysokości 1 372 zł związane z 

wynagrodzeniem dla pracowników socjalnych za przeprowadzone wywiady środowiskowe

u 19 osób, którym przyznano uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - opłacono pobyt dla 29 mieszkańców naszej

gminy na kwotę 740 476,46 zł.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - w  rozdziale 85213 opłacono
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składki zdrowotne dla 75 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na koszt

45 626,60 zł.

3. Rozdział 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-

rentowe – koszt ogółem – 305 556,46 zł w tym udzielono:

1) 569 zasiłków okresowych dla 99 rodzin na kwotę 187 687,41 zł, z tego m.in. :

a) 470 zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia dla 79 rodzin na kwotę 161 484 zł,

b) 42 zasiłki z powodu długotrwałej choroby dla 11 rodzin na kwotę 14 012 zł,

c) 46 zasiłków z powodu niepełnosprawności dla 9 rodzin na kwotę 7 422 zł,

d) 4 zasiłki z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego dla 2 rodzin – koszt 1 792 zł,

e) 7 zasiłków z innych przyczyn dla 3 rodzin na kwotę 2 977 zł.

2) zasiłki celowe na bieżące potrzeby rodziny np. zakup odzieży, lekarstw, opału, przyborów szkolnych dla
dzieci itp. dla 206 osób na kwotę 116 171,65 zł z tego m.in:

a) przyznano schronienie w schronisku dla 13 osób na kwotę 49 379 zł,

b) dla 1 rodziny udzielono 1 świadczenie z tyt. zdarzenia losowego na kwotę 1 300 zł,

c) przyznano 1 świadczenie na sprawienie pogrzebu – koszt 2 800 zł,

d) wypłacono zasiłki jednorazowe na kwotę 62 692,65 zł.

3) opłacono składki emerytalno-rentowe dla 1 osoby na kwotę 1 697,40 zł.

4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatkowana kwota w 2019r. to 141 753,80 zł

w tym: 139 824,22 zł to zadania własne i 1 929,58 zł - zadania zlecone (dodatki energetyczne) z tego
przyznano:

a) 756 dodatków mieszkaniowych dla 63 osób na kwotę 130 622,19 zł,

b) 137 dodatków energetycznych dla 16 rodzin na kwotę 1 891,74 zł,

c) pozostała kwota – 9 239,87 zł to koszty materiałów, sprzętu i napraw, usług pocztowych, telefonicznych
i informatycznych.

5. Rozdział 85216 zasiłki stałe – dla 119 osób wypłacono 971 zasiłków na kwotę 543 840,65 zł.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka
Pomocy Społecznej i jego działalnością oraz zatrudnieniem 28 pracowników w tym: 6 pracowników
socjalnych, 2 asystentów rodziny, 9 opiekunek nad chorym w domu, 1 sprzątaczka/goniec, 11 pracowników
administracji - w wysokości 1 496 528,51 zł (w tym dotacja wojewody 239 820 zł).

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki w wysokości 10 230,00 zł (środki własne
5 115,00 zł + dotacja wojewody 5 115,00zł) związane z realizacją Programu „Opieka 75+”, którym objęto
10 podopiecznych.

8.Rozdział 85230 poniesiono ogółem wydatki w wysokości 321 033,27 zł ( środki własne 69 033,27 zł +
dotacja wojewody 252 000zł) związane z realizacją Programu „Posiłek w szkole
i w domu”, którym objęto 295 osób, w tym:

a) 163 osoby ze 122 rodzin skorzystało z 30 181 posiłków ( w tym 86 dzieci ) na kwotę 198 044 zł,

b) 132 osoby z 128 rodzin skorzystało z pomocy finansowej na zakup żywności na kwotę 116 956 zł,

c) pozostała kwota – 6 033,27 zł to koszty utrzymania jadłodajni oraz zakupu materiałów.

9. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - ogółem wydatki wyniosły 41 227,89 zł (środki własne
16 343,35 zł + dotacja wojewody 24 884,54 zł) związane z realizacją Programu Wieloletniego na lata 2015-
2020 „Senior+” kwota 34 365,25 zł oraz prace społecznie użyteczne dla 11 osób na kwotę 6 862,64 zł.

III. Dział 855 RODZINA
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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  9 125 035,08 zł z tego:
9 006 008,30 zł to zasiłki 500+ oraz 119 026,78 zł, to koszty realizacji zadania i wynagrodzenia pracowników.
W ramach zadania objęto pomocą 2069 dzieci z 1347 rodzin.

2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne i alimentacyjne koszt ogółem 4 542 159,54zł z tego zadania
zlecone 4 392 471,49 zł, zadania własne 149 688,05 zł.

W ramach zadań przyznano m.in.:

a) 9725 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodz. na kwotę 1 169 673,20 zł,

b) 93 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka (becikowe) – 93 000 zł,

c) 3350 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 634 459 zł,

d) 766 świadczeń pielęgnacyjnych dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi – na kwotę 1 210
103 zł,

e) 63 specjalne zasiłki opiekuńcze dla osób opiekujących się dorosłymi członkami rodziny ( np. rodzicami)
na kwotę 38 760 zł,

f) 439 świadczeń rodzicielskich ( macierzyńskie dla nieubezpieczonych) – 390 848 zł,

g) 17 zasiłków dla opiekuna na kwotę 10 540 zł.

h) opłacono 565 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się swoimi bliskimi
na kwotę 224 590,81 zł,

i) dla 66 rodzin wypłacono 1080 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 499 270 zł,

j) wydatki związane z utrzymaniem działu - kwota 121 227,48zł.

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 2019 roku wydano 213 kart – na
obsługę tego zadania przyznana dotacja wyniosła 1 400,63 zł.

4.Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 519 146,96 zł z tego finansowane z budżetu
państwa na zadania zlecone – 449 141,75 zł związanych z wypłatą świadczenia programu „Dobry Start” tj.
300+ , na dofinansowanie zadań własnych – 13 174,00 zł oraz z zadań własnych gminy – 56 831,21 zł, które
związane były z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, wspierających 20 rodzin dysfunkcyjnych z terenu naszej
gminy.

5.Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 54 246,23 zł na pokrycie częściowych
kosztów związanych z utrzymaniem 12 dzieci w terenu gminy Lewin Brzeski, przebywających w rodzinach
zastępczych, z tego: 3 w zawodowych rodzinach i 9 w spokrewnionych.

6.Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki wyniosły 368 190,04 zł
i związane były z pokryciem częściowych kosztów utrzymania 17 dzieci z terenu naszej gminy w domach
dziecka, z tego: 13  w Domu Dziecka w Skorogoszczy i 4 w Domu Dziecka w Brzegu.

7.Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń opiekuńczych opłacono składki
zdrowotne dla 72 osób na koszt 38 123,34 zł.

W rozdziale 85202 występują należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i zaliczki alimentacyjnej - na koniec 2019 r. wynoszą one 11 832 808,07 zł. W wyniku działań Ośrodka
w 2019 roku wyegzekwowano od dłużników należności wraz z odsetkami w wysokości 258 663,73 zł, w tym
przekazano na dochód gminy Lewin Brzeski kwotę 33 373,68 zł z tyt. FA oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej
kwotę 16 126,76 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 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
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starszych, chorych, samotnych, którzy wymagają pomocy osób innych, a rodzina nie może im takiej pomocy
zapewnić. W 2019 roku 9 opiekunek OPS-u wykonało 16 649 godziny usług u 68 podopiecznych – koszt
zadania to 249 735 zł.
Natomiast z tytułu sprawowanych usług opiekuńczych odprowadzono dochody na rzecz Gminy Lewin Brzeski
w wysokości 44 415,75 zł.

4. Realizacja zadań w pomocy społecznej

1) Podstawy udzielania pomocy

Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej, narzędziem umożliwiającym realizację jej zadań.
Skierowana jest do wszystkich grup społecznych i ma na celu zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych
potrzeb niematerialnych i materialnych. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb, i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przed pomocą
społeczną stawia się wiele zadań, m. in. to Ośrodek jest miejscem, w którym powinno się uzyskać informację,
poradę i niezbędne wsparcie wtedy, gdy jest ono konieczne z powodu utraty pracy, długotrwałej choroby,
niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. Jest to też instytucja, która ma za zadanie ułatwić zmianę trudnej
sytuacji, wskazać drogę wyjścia, ochronić przed złymi skutkami, wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty
bezpieczeństwa socjalnego i społecznego.

Na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcia udziela się osobom i rodzinom,
w szczególności z powodu:

- ubóstwa,

- sieroctwa;

- bezdomności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomani,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2) Kryteria dochodowe

Zgodnie z przepisem art. 9 ust 1 ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co
3 lata. W 2018r. przypadła kolejna (po 2015 roku) weryfikacja. Od 1 października 2018r. kryterium
dochodowe uległo zmianie i wyniosło:

a) 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

b) 528 zł na osobę w rodzinie.

Zmianie uległy także kwoty świadczeń pieniężnych. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie
gospodarującej wynosi – 645 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł. Od stycznia do września 2019r. kryterium dla
osoby samotnie gospodarującej wynosiło 634 zł a dla osoby w rodzinie 514 zł, natomiast najwyższy zasiłek
stały wynosił 604 zł dla osoby samotnej i 514 zł dla osoby w rodzinie. Osoby i rodziny, których dochód
przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 150% kryterium dochodowego mogą korzystać
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z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół na wniosek dyrektora placówki mogą doraźnie
korzystać z posiłku, bez wydania decyzji administracyjnej.

Od 1 stycznia 2019r. wszedł w życie rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpił wcześniej funkcjonujący program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3) Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Do zadań zleconych gminy na podst. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy wydanie decyzji potwierdzającej prawo do
świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej
świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym
w przepisach o pomocy społecznej. W 2019r., w oparciu o wywiad środowiskowy wydanych zostało
19 decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4) Program dożywiania

Od 1 stycznia 2019r. wszedł w życie rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpił wcześniej funkcjonujący program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem
programu jest wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym
w zakresie dożywiania osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy
społecznej. Na realizację powyższego Programu przeznaczono w 2019r. Ogółem 321 033,27 zł, z czego środki
własne gminy wyniosły 69 033,27 zł a dotacja z budżetu państwa 252 000,00zł. W ramach Programu pomocą
w formie gorącego posiłku objęto 295 osób , w tym:

- 163 osoby ze 122 rodzin skorzystało z 30 181 posiłków ( w tym 86 dzieci ) na kwotę 198 044 zł,

- 132 osoby z 128 rodzin skorzystało z pomocy finansowej na zakup żywności na kwotę 116 956 zł,

- pozostała kwota – 6 033,27 zł to koszty utrzymania jadłodajni oraz zakupu materiałów.

Z posiłku skorzystały również dzieci, którym przyznano pomoc na wniosek dyrektora szkoły. Wartość tych
posiłków wyniosła 544 zł. Posiłki dla osób dorosłych wydawane były w szkole w Łosiowie oraz dowożone
przez Catering do Skorogoszczy, oraz wydawane w Jadłodajni w Lewinie Brzeskim. Posiłki dla dzieci
realizowane były w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim, Szkoła Podstawowa
w Skorogoszczy , Szkoła Podstawowa w Łosiowie. Ośrodek opłacał także posiłki dzieciom uczęszczającym
do przedszkoli oraz szkół poza Gminą Lewin Brzeski.

5) Prace społecznie użyteczne

W 2019r. na terenie Gminy w celu aktywizacji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował
prace społecznie użyteczne dla 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie od maja do września
2019r. Rodzaj wykonywanych prac to prace porządkowe na terenie miasta i sołectw. Liczba godzin
wykonywanych miesięcznie przez jedna osobę bezrobotną do 40 godzin miesięcznie.

Łączny koszt organizacji prac społecznie użytecznych wyniósł 11 438,33 zł, koszt gminy 40% to 4575,20 zł
, PUP- refundacja z środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych wyniosła 6862,64zł.

6) Praca socjalna

W roku ubiegłym praca socjalna realizowana była przez 6 pracowników socjalnych. Praca socjalna
skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej, ma
na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez
wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach i zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna może byś
prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W 2019r. zawarto 35 kontraktów socjalnych
dotyczących m.in.: leczenia odwykowego, pozostania w abstynencji, uporządkowania mieszkania. Praca
socjalna bezpośrednio związana jest z potrzebującym człowiekiem, opiera się na zasadzie akceptacji klienta,
indywidualizacji i podmiotowym podejściu. Praca socjalna umożliwia potrzebującym przezwyciężenie
trudności poprzez działania wspierające, zabezpieczające lub korygujące. Niezależnie od tego, jaki przybiera
charakter, ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub rodzinom.

W Ośrodku praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych obejmuje następujące działania:
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- praca socjalna na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych,

- praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych,

- praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia,

- praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia,

- praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym,

- praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych,

- praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,

- praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie,

- praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

- praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin.

Inne działania:

- sprawienie pogrzebu,

- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

- działania interwencyjne w środowisku (np. w przypadku przemocy lub zaniedbań w rodzinie).

W okresie zimowym organizowana była współpraca z udziałem Policji i Straży Miejskiej oraz pracownika
socjalnego, pracującego z osobami bezdomnymi, w celu monitorowania miejsc, w których przebywają osoby
oraz informowania osób bezdomnych o możliwych formach pomocy.

W 2019r. w Ośrodku swoje zadania realizował asystent rodziny. Asystent rodziny zatrudniony był w ramach
zadaniowego trybu pracy. Podejmowane na rzecz rodziny działania były liczne i wielokierunkowe. Dla każdej
rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, został stworzony indywidualny plan pracy, który był realizowany
w oparciu o odpowiednio dobrane działania. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. asystenturą rodzinną
objęto 20 rodzin.

7) Przemoc w rodzinie

W ramach procedury „Niebieskie Karty” pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

a) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,

b) udziela kompleksowej informacji o:

- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej
oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,

- formach pomocy dzieciom, doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach
świadczących tę pomoc,

- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

d) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od
potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym, w szczególności w specjalistycznym
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

e) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.

Od stycznia do grudnia 2018r. na terenie Gminy Lewin Brzeski założonych zostało 23 Niebieskich, w tym
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12 założyli pracownicy socjalni tut. Ośrodka. Pracownicy socjalni pracowali we wszystkich powołanych
grupach roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

8) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, realizacja projektów

MGOPS współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowano m.in.
z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu, Komisariatem Policji w Lewinie Brzeskim, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym w Brzegu, Komornikiem przy Sądzie
Rejonowym w Brzegu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, służbą zdrowia, zakładami opiekuńczo-
leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami, sołtysami, Strażą Miejską, Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej, Parafialnym Zespołem Caritas, Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
"Pomóżmy Im" w Lewinie Brzeskim, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim, Firmą , Reh- Art.
Barbara Janek.

9) Realizacja projektów socjalnych

Realizacja projektu „Nowa ścieżka integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata
2014-2020.

Projekt jest realizowany przez firmę Reh-Art. Barbara Janek 49-340 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52 we
współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 26.

W projekcie od stycznia 2019 do grudnia 2019 w projekcie wzięło udział 123 uczestników/ uczestniczek,
z czego 65 kobiety oraz 58 mężczyzn.

Każdy z uczestników brało udział w:

- indywidualnym poradnictwie zawodowym z doradcą zawodowym w ilości w 2 spotkań po 1 godzinie,

- grupowe poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym w ilości 2 spotkania po 8 godzin,

- indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie z prawnikiem w ilości 2 spotkania po 1 godzinie,

- grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie z prawnikiem w ilości 1 spotkanie po 8 godzin,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne w ilości 2 spotkań po 2 godzinny,

- grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne w ilości 2 spotkań po 8 godzin.

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

Realizacja projektu „Aktywna młodzież na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020.

Projekt jest realizowany przez firmę Reh-Art. Barbara Janek 49-340 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52 we
współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 26.

W projekcie od maja 2019 do grudnia 2019 w projekcie wzięło udział 118 uczestników/ uczestniczek,
z czego 76 kobiety oraz 42 mężczyzn.

Każdy z uczestników brał udział w:

- indywidualnym poradnictwie zawodowym z doradcą zawodowym w ilości w 2 spotkań po godziny,

- grupowe poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym w ilości 1 spotkania po 5 godzin

- indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne w ilości 3 spotkań po 1 godzinie,

- grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne w ilości 2 spotkań po 5 godzin.

- pośrednictwo pracy indywidualne w ilości 5 spotkań po 1 godzinie
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Dodatkowo każdy z uczestników oraz każda z uczestniczek ma zapewnione szkolenie zawodowe którego
kierunek został określony w IPD ( indywidualnym planie działania), oraz 4 miesięczny staż zawodowy.

Podsumowując realizowane projekty socjalne można stwierdzić że osoby korzystające ze wsparcia są to
przeważnie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej oraz rodzinnej. W dużej mierze nie posiadają
umiejętności przydatnych na rynku pracy, oraz sytuacja bytowa zmusza ich do podjęcia udziału w projektach
aktywizujących.

Osoby korzystające z pomocy aktywizacyjne to również osoby niepełnosprawne ze znacznym
i umiarkowanych stopniem niepełnosprawności. W obu projektach aż 20 % to osoby niepełnosprawne.

10) Programy rządowe

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w roku 2019 realizował również takie
programy jak:

a) Wieloletni Program „ Senior+” na lata 2015-2020 , moduł I – utworzenie lub wyposażenie Klubu
Senior+

Pracownicy ośrodka w ramach realizacji zadania utworzyli i wyposażyli Klub Seniora+ , który ma siedzibę
w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Korzystając z dofinansowania oraz
własnych środków zrealizowano poszczególne działania tj.;

- wykonano malowanie pomieszczenia,

- zakupiono wyposażenie w postaci; sprzętu RTV-AGD, mebli, sprzęt sportowo -rekreacyjny.

Źródła finasowania zadania publicznego to wnioskowana kwota dotacji 25 00,00zł tj.80% oraz środki
własne 6250zł tj.20% , całkowity koszt zadania to 31 250.00zł.

Celem podjętego działania jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki jest tworzenie warunków i możliwości dla aktywnego
starzenia się seniorów w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+” w Lewinie Brzeskim jest uzasadnione względami społecznymi oraz
artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu miasta i gminy. Placówka mieści się w Domu Kultury
w odnowionym i wyposażonym pomieszczeniu budynku przy ul. Rynek 14, dla 20 osób / i więcej/ w wieku
powyżej 60 roku życia/ nieaktywnych zawodowo/.

b) Opieka 75+

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich,
miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50%
przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

W 2019 r. program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób samotnych
w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

W 2019r. MGOPS w  Lewinie Brzeskim ramach programu zrealizował w 341 godzin usług , u 7
podopiecznych , roczny koszt dofinansowania to 5115 zł. Program Opieka 75+ ma tendencję wzrostową, gdyż
w każdym kolejnym roku wzrasta liczba osób ubiegających się o pomoc w  tej formie.

c) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018/2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeski, we współpracy Bankiem Żywności
w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym
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mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków
towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki,
powidła śliwkowe),

- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki
maślane),

- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet
z makreli w oleju),

- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

- tłuszcze (olej rzepakowy),

- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 515 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Lewin
Brzeski

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 25 402,60 ton żywności,

- 1150 paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2018/2019 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2
warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

- Ekonomiczne -1 spotkań dla 21 uczestników,

- Dietetyczne - 1spotkań dla 31 uczestników.                          

11) Potrzeby i wnioski

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje działania wynikające
z obowiązujących uregulowań prawnych oraz podejmuje różne inicjatywy w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych. Pracownicy tutejszego Ośrodka dbają o tworzenie coraz lepszego wizerunku pomocy
społecznej, jako instytucji efektywnej, nowoczesnej i skutecznej. Zawsze starają się, aby wsparcie do
potrzebujących kierowane było sprawnie i w taki sposób, by osoby w trudnej sytuacji życiowej, pozostawały
w systemie pomocy jak najkrócej. Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi przypadkami,
wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące osób starszych, bezdomnych, chorych psychicznie,
ofiar przemocy). Z roku na przybywa osób, wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych oraz
w formie umieszczenia w placówce całodobowej, co powoduje znaczny wzrost wydatków na zadania własne
gminy, związane z kwestą ponoszenia odpłatności. Podsumowując działalność Ośrodka w roku 2019 ustalono
również potrzeby, których właściwe zabezpieczenie będzie miało niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój
funkcjonującego w gminie systemu pomocy społecznej:

a) dalsze zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej, zwiększenie ilości i podniesienie jakości
świadczonej pracy socjalnej z klientami MGOPS w środowisku,

b) bieżący monitoring zmienionego systemu organizacyjnego jednostki, mający na celu podniesienie jakości
świadczonych usług.

c) poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
poprzez utworzenia dziennego domu pobytu, środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań chronionych.
Wspomniane wsparcie umożliwiłoby osobom zależnym i tracącym samodzielność pozostanie jak najdłużej
w środowisku. Z rozeznania pracowników socjalnych wynika, że w najbliższych latach będzie wzrastało
zapotrzebowanie na te formy pomocy;

d) zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni z rozwiniętą częścią sanitarną
(toaleta, umywalka, prysznic),
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e) podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

f) podnoszenie w dalszym ciągu bezpieczeństwa wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry Ośrodka (w tym m.in. szkolenia z zakresu wypalenia
zawodowego oraz regularna superwizja pracy socjalnej),

h) dalszy rozwój działań interdyscyplinarnych - dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platforma
współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających,

i) poprawa warunków lokalowych, dostosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych.
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej ma
obowiązek przedłożyć radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedłożyć
zestawienie potrzeb w tym zakresie. Stąd Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada Radzie Miejksiej
projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z działaności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lewinie Brzeskim za rok 2019.
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