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I. WPROWADZENIE 

 

            Zgodnie z zapisem – art. 110 ust. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy całoroczne 

sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej”.  

          Niniejsze sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez Ośrodek                 

w 2021 roku oraz informacje pozwalające określić najważniejsze zadania do wykonania w 2022 roku. 

 

           Gminny Ośrodek Pomocy w Lelowie to jednostka organizacyjna Gminy, powołana celem 

realizacji polityki społecznej państwa działającą na podstawie Uchwały  Gminnej Rady Narodowej                      

w Lelowie Nr 47/XIV/90 z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lelowie oraz Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  X/50/2011 Rady 

Gminy Lelów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                            

w Lelowie. Wchodzi w skład lokalnej administracji samorządowej, posiada status jednostki budżetowej, 

nie ma osobowości prawnej.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie  realizuje zadania własne 

i zlecone gminy.  

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY     

     SPOŁECZNEJ W LELOWIE 

          Funkcjonowanie GOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służbowego, 

podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie 

powierzonych zadań. Działalnością GOPS kieruje, podległy Wójtowi Gminy Lelów, Kierownik                            

a podczas jego nieobecności upoważniony pracownik. 

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania GOPS oraz zapewnienia należytej obsługi klientów, 

zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, została ustalona następują struktura organizacyjna: 

Kierownik Ośrodka – 1 etat. 

Główny Księgowy – 1 etat. 

pracownicy  socjalni – 3 etaty 

opiekunki środowiskowe – 3 etaty 

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 etat 

Asystent Rodziny – 1 etat 

Terapeuta zajęciowy – 1 etat 

 

Pracownicy Ośrodka w Lelowie, w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych, uczestniczyli 

w roku 2021 w specjalistycznych szkoleniach. 

 Szkolenia dotyczyły między innymi: 

 zmian w obowiązujących przepisach prawa (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zasiłki 

dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zadania asystenta rodziny, 

świadczenie wychowawcze 500 plus, dodatek osłonowy), 

 postępowań administracyjnych, 

 możliwości pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego)  

 sprawy księgowe, budżetowe, sprawozdawcze, 

 pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

 realizacji usług opiekuńczych, 

 Programu „Wspieraj seniora”, 

 Programu „Czyste powietrze”. 

 

III. CELE I ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

         Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, 

dlatego misją GOPS w Lelowie jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców gminy  

poprzez ich wspieranie w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie                            
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w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji 

ze środowiskiem.  

        Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób 

potrzebujących i opracować plan pomocy. 

Zasady udzielania pomocy. 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone  

w ustawie o pomocy społecznej tj.: 

 trudna sytuacja życiowa  

 trudna sytuacja finansowa 

warunki te muszą być spełnione jednocześnie. 

  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie przysługuje 

osobom  i rodzinom z powodów szczególności z powodu przyczyn (trudna sytuacja życiowa), do 

których należą: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub 

ciężka choroba  przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, lub wielodzietności bezradności 

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniając, trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego, alkoholizmu  lub narkomanii, zdarzenia 

losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Uzyskanie prawa do świadczeń pieniężnych (trudna sytuacja finansowa): 

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty 

określonej w ustawie o pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 

wynosi odpowiednio: 

 

 dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekroczyć kwoty 701 zł, 

 dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 528 zł. 

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata.  

   Świadczenia z pomocy społecznej występują w dwóch formach : pieniężnej oraz niepieniężnej. Ich 

rodzaje wymienione w art. 36 ustawy o pomocy społecznej przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej : 

Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne 

Zasiłek stały Praca socjalna 

Zasiłek okresowy Bilet kredytowany  

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Zasiłek i  pożyczka na ekonomiczne 

usamodzielnienie się 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Pomoc dla rodzin zastępczych Pomoc rzeczowa,  w tym na ekonomiczne 

usamodzielnienie się  

Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuację nauki Sprawienie pogrzebu 

Świadczenie pieniężne na utrzymanie  i pokrycie 

wydatków związanych z nauką języka polskiego dla 

cudzoziemców , którzy uzyskali status uchodźcy lub 

ochrona uzupełniającą  

Poradnictwo specjalistyczne 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd  

Interwencja kryzysowa 

 Schronienie  

Posiłek 

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/
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Niezbędne ubranie 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania  oraz w ośrodkach 

wsparcia 

Mieszkanie chronione 

Pobyt i usługi w DPS 

Opieka i wychowanie  w rodzinie 

zastępczej  

i placówce opiekuńczo – wychowawczej 

Szkolenia, poradnictwo i terapia rodzinna  

prowadzona przez ośrodki adopcyjno – 

opiekuńcze. 

 

         Ustawa o pomocy społecznej określa również jakie zadania pomocy społecznej są zadaniami 

własnymi gminy a które zleconymi oraz które mają charakter obowiązkowy,  a które fakultatywny. 

 

Zadania własne i obowiązkowe gminy: 

 Zgodnie z art.17 ust 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym m.in. należą: 

 

 udzielenie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

 dożywianie dzieci, 

 sprawienie pogrzebu  w tym osobom bezdomnym, 

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług 

opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym 

domu, 

 przyznawanie zasiłków stałych, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach                              

z opieki zdrowotnej, 

 przyznawanie i wypłacanie  zasiłków celowych  na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne  osobom bezdomnym oraz innym osobom  nie mającym dochodu  i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym   ubezpieczeniu w NFZ 

 praca socjalna. 

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: 

 

 usługi opiekuńcze specjalistyczne dla , 

 świadczenia rodzinne,  

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), 

 świadczenie wychowawcze 500+ 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia                        

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia pielęgnacyjne, 

 zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje                             

z zatrudnienia  w związku z koniecznością sprawowania  bezpośredniej osobistej opieki nad 
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długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie  zamieszkującymi  

matką, ojcem lub rodzeństwem, 

 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej. 

 

IV. REALIZACJA ZADAŃ GOPS W LELOWIE W 2021 ROKU 

 

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie  

 

Działalność GOPS finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa 

(dotacja celowa). 

 

1.  REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ   

 

Zasiłki okresowe 

 

Formy pomocy Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł           

Liczba 

rodzin 

Zasiłki okresowe – 

ogółem 

28 131  47 171,00 26 

z tego: środki 

własne 

- -           0,00 - 

            dotacja -  47 171,00 - 

 

        Zasiłki okresowe - przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i udokumentowaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, 

zdrowotnej, finansowej i mieszkaniowej rodziny. Wysokość zasiłku ustala się w oparciu o art. 38 ustawy 

o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia  uprawnień  do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego itp.  

Wywiady środowiskowe przeprowadzają pracownicy socjalni w miejscu zamieszkania klienta. Zasiłek 

okresowy przyznaje się osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym  że kwota zasiłku nie może być obecnie 

wyższa niż 50% kryterium dochodowego tej osoby, aktualnie jest to kwota 701,00 zł. Natomiast rodzinie  

zasiłek okresowy przyznaje się, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego tej rodziny w 

wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł 

 

Zasiłki stałe 

 

Formy pomocy Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł           

Liczba rodzin 

 

Zasiłki stałe – ogółem 

 

26 

 

278 

 

161 637,00 

 

26 

           dotacja - - 161 637,00 

 

- 

w tym przyznane 

dla osoby samotnie     

gospodarującej 

25 260 152 573,00 25 

 pozostającej  

w rodzinie 

3 16 9 064,00 2 
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Zasiłki stałe - w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje : 

-  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy  z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej . 

 -  pełnoletniej  osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium  

dochodowego  na osobę w rodzinie. 

 

Zasiłek stały ustala się :  

 

- w przypadku osoby samotnej gospodarującej - w wysokości różnicy między kryterium dochodowym  

tej osoby,  a  dochodem tej osoby przy czym wysokość  zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł i nie 

mniejsza niż 30,00 zł, 

- w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę                             

w rodzinie,  a dochodem na osobę w rodzinie. 

Obecnie wydatki na ten cel pokrywane są  w całości ze środków  budżetu państwa. 

Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

W 2021 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 świadczeniobiorców na kwotę                     

13 857,00 zł 

 

Zasiłki celowe 

 

 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota świadczeń            

Zasiłki celowe  na pokrycie wydatków  

powstałych w wyniku zdarzenia losowego  

ze środków własnych  

 

1 

 

 

    2 000,00 

inne zasiłki celowe (na opał, odzież, leki,     

przybory szkolne, żywność oraz  

zasiłki celowe na zakup posiłków  

 

 

67 

  

 

 

           56 760,00  

 

zasiłki specjalne celowe ze środków 

własnych  

 

 

23 

 

 

    12 240,00 

 

       Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku  zdarzenia losowego - podobnie jak zasiłki okresowe przyznaje się w oparciu o decyzje 

administracyjne po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 

klienta i udokumentowaniu  sytuacji w rodzinie.  

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007) 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 



8 

 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności 

osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

 wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 

 poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności: 

1)  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2)   uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3)  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym  wieku, chorym lub 

niepełnosprawnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

Wsparcie finansowe dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może 

otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych 

kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie 

może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Dotację przyznaje wojewoda 

na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Gmina Lelów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie złożyła wniosek 

o dofinansowanie realizacji Programu. 

 

Na realizację Programu przeznaczono w 2021r. ogółem:   50 637,00 zł  

 

 z czego środki własne gminy stanowiły kwotę :       10 127,40 zł  

 dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę:             40 509,60 zł 

           GOPS wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu poprzez zapewnienie dożywania 

w szkołach oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkoli. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności objęto osoby  dorosłe i  dzieci dojeżdżające do szkół,  które nie 

prowadzą stołówki.  Łącznie objętych Programem zostały 122 osoby. 

Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

 

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 15 osób. 

 

Usługi opiekuńcze – 8 osób. 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi –   7 osób. 

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano łącznie  kwotę:   228 167,00 zł 

        Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobie w miejscu 

zamieszkania z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn w sytuacji kiedy wymaga ona pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, dla osób, które nie chcą być umieszczane w placówkach 

całodobowego pobytu lub też oczekują w kolejce na miejsce w domach pomocy społecznej. 

         Osobą korzystającą z usług nie musi być koniecznie osoba samotnie gospodarująca ale także 

osoba w rodzinie, o ile rodzina, małżonek niezamieszkujący wspólnie lub wstępni czy zstępni nie 
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mogą takiej pomocy udzielić. W tej sytuacji OPS ma obowiązek przyznać usługi opiekuńcze                              

i egzekwować opłaty należne  - zgodnie z dochodem rodziny.   

 Koszt jednej godziny  usług wynosi 22,72 zł i w zależności od dochodu rodziny stosuje się system 

odpłatności na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z  dnia 22 września 2005 roku  

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  oraz Uchwały Rady Gminy w Lelowie                                   

Nr XVIII/117/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.    

Kierowanie do domu pomocy społecznej 

 

           Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jeżeli osoba  ubiegająca się o skierowanie do DPS 

rzeczywiście znajduje się w tak trudnej sytuacji, jak wskazuje przepis, to OPS nie ma wyboru  i musi 

taka osobę skierować do DPS. Zgodnie z art. 16 ust. 2  ustawy o pomocy społecznej nie zwalnia                                

z odpowiedzialności za udzielenie pomocy osobie potrzebującej. 

 

W 2021 roku w różnych domach pomocy społecznej przebywało łącznie 10 mieszkańców Gminy 

Lelów.  Na ich utrzymanie w 2021 roku Gmina  Lelów wydatkowała : 310 674,00  zł 

 

         Mieszkaniec DPS zobowiązany jest wnosić opłatę w wysokości nie większej niż 70% swojego 

dochodu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, obecnie członkowie rodziny zobowiązani są do 

ponoszenia opłat, jeżeli ich dochód, zarówno w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jak i w 

przypadku osoby w rodzinie, przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego. Opłata 

taka ustalana jest w umowie zawartej pomiędzy kierownikiem OPS a małżonkiem, zstępnymi lub 

wstępnymi mieszkańca domu.  

Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia osobom go pozbawionym. 

Taka pomoc następuje między innymi poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla 

osób bezdomnych. 

W 2021 roku poniesiono koszt utrzymania 2 mieszkańców gminy w schronisku dla bezdomnych na 

łączną kwotę 2 518,00 zł 

  

2 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH                                                      

I OPIEKUŃCZYCH  

 

         Największą grupę wydatków stanowią świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym. 

Wydatki te są w całości finansowane z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej. W wydatkach tych 

ujęte są również koszty obsługi zadań. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 

ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie realizuje zadania z zakresu świadczeń 

rodzinnych i opiekuńczych obejmowały: 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”). 

3. Świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

6. Świadczenie rodzicielskie.  

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi: 

1)  674,00 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej.  

2) 764,00 zł - dochód miesięczny w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  
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Zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia socjalnego, kierowanego do 

wszystkich rodzin, których dochód nie przekracza w/w kryterium. Wysokość miesięcznego zasiłku 

rodzinnego wynosiła w 2019 roku :  

Wysokość zasiłków wynosi:  

-    95,00 na dziecko do 5 r. ż. 

-  124,00 na dziecko do 18 r. ż. 

-  135,00 na dziecko powyżej 18 r. ż. do 24 r. ż. 

W 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia  opiekuńcze, 

świadczenia rodzicielskie oraz zasiłki dla opiekuna wg poniższego: 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba świadczeń                               

w ciągu roku 

 

Kwota świadczeń  

1 Zasiłki rodzinne 2418 282 531,00 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych  

z tego: 
644 61 171,00 

2a Urodzenia dziecka  8 8 000,00 

2b Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
65 25 773,00 

2c Samotnego wychowywania dziecka  44 8 972,00 

2d Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego (do 5 r. z i powyżej 5 r. z.) 
151 15 550,00 

2e Rozpoczęcia roku szkolnego 139 13 900,00 

2f na pokrycie wydatków związanych                   

z zamieszkiwaniem w miejscowości,              

w której znajduje się siedziba szkoły                    

(internat, bursa) 

16 1 808,00 

2g na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 

do  miejscowości ,w której znajduje się 

siedziba szkoły  

243 16 767,00 

2h Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
419 39 787,00 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 1659 358 077,00 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 493 969 486,00 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 1 240,00 

6. Zasiłki dla opiekunów 20 12 400,00 

7.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka (tzw. Becikowe) 
22 22 000,00 

8. Świadczenie rodzicielskie 90 86 088,00 

9. Świadczenie rodzinne z dodatkami               

tzw. świadczenie złotówka za złotówkę 
600 32 301,44 

 

Świadczenia opiekuńcze 

Do świadczeń opiekuńczych zalicza się: 

1/ Zasiłek pielęgnacyjny. 

2/ Świadczenie pielęgnacyjne. 

3/ Specjalny zasiłek opiekuńczy 

4/Zasiłek dla opiekuna  z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów.  

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

-  niepełnosprawnemu dziecku, 

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

  o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
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-  osobie, która ukończyła 75 lat. 

-  osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 

do ukończenia 21 roku życia. 

 

W 2021 roku wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę: 358 077,00 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: 

matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,    

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się 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, albo osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż 

spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje, w przypadku gdy spełnione  są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich są małoletni lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała: 

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku 

życia. 

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź 

domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio: 

1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; 

2)   małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 

gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. 

  

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy  w 

gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie 

pielęgnacyjne wynosiło 1971,00 miesięcznie.  W 2021 roku wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na 

łączną kwotę: 969 486,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 25 

lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 

1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119899&full=1
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1)   nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej 

-   w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą 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.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 

rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres 

zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w 

kwocie 620 zł miesięcznie. W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, 

małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują na zasadach jw. 

W 2021 roku wypłacono specjalnych zasiłków opiekuńczych na łączną kwotę: 1 240,00 zł.  

Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna wypłacany był na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu                          

i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

W 2021 roku wypłacono zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę: 12 400,00 zł 

Składki na ubezpieczenia od świadczeń opiekuńczych 

Opłacane są następujące składki: 

1) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

1) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Organ realizujący świadczenia 

rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego 

i nieskładkowego) odpowiednio 20- letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie 

dłużej niż przez 20 lat. Składek nie opłaca się za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego z innego tytułu 

 

W 2021 roku składki na ubezpieczenie społeczne były opłacane za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę   153 291,00 zł. 

 

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

 

W 2021 r. składki zdrowotne były opłacane za  osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę  23 935,00 zł. 

 

3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 

         Zadanie jest realizowane przez GOPS w Lelowie  od dnia 1 października 2008 r. na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 877 z późn. zm.). 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami 

finansowymi z budżetu państwa w sytuacji, gdy dłużnicy nie wywiązują się z obowiązku 

alimentacyjnego względem swoich dzieci. 
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         Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 

18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 

roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 

bezterminowo. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba świadczeń w 

ciągu roku 

 

Kwota świadczeń  

1 Wypłacone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego z tego na osobę 

uprawnioną w wieku: 

260 120 400,00 

1a 0-17 lat 227 105 100,00 

1b 18-24 lat  33 15 300,00 

1c 25 lat i więcej 0 0 

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego 

prowadzi postępowanie  wobec dłużników polegające przede wszystkim na:  

 

 ustaleniu sytuacji  materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie 

wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego, 

 wpisaniu dłużników  do 5 BIG-ów ( aktualizacja raz w miesiącu),  

występowaniu do innych gmin, na terenie których przebywają dłużnicy o podjęcie wobec nich działań, 

 współpracy z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych 

postępowań administracyjnych, 

 wysyłanie wniosków do komorników o przyłączenie do prowadzonej egzekucji, 

 współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu aktywizacji zawodowej dłużników, 

 kierowaniu wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym 

 składaniu wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji. 

 

          Prowadzenie licznej dokumentacji w postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi pochłania nie 

tylko wiele pracy ale przede wszystkim dużo środków finansowych.   

W 2021 roku GOPS w Lelowie otrzymał środki finansowe z tytułu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie: 72 946,86 wraz                       

z odsetkami.  

 

4. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  500+ 

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

Zarządzenia   Nr 17/1/2016 Wójta Gminy Lelów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia 

jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 500+. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.  

Od dnia 1 lipca 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy  o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) świadczenie 

wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko i obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia, również 

na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie. Zniesione zostało kryterium dochodowe na rządowe 

świadczenie wychowawcze 500 plus  i zaczęło przysługiwać na każde dziecko, niezależnie od dochodu 

opiekunów. Warunkiem otrzymania świadczenia 500 plus było złożenie odpowiedniego wniosku                                          

w stosownym terminie. Wnioski o to świadczenie można było składać drogą elektroniczną oraz drogą 

tradycyjną –papierową bez kryterium dochodowego. 

 

W 2021roku  przyznano świadczenie wychowawcze dla 693 dzieci.  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2021r. wynosi: 4 347 922,40 zł 
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5. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 2.0 

          Na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach                               

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem  1 października 

2020 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie wydawania przez wójta zaświadczeń dla osób 

fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach tego programu będzie 

uwarunkowane  posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są w celu potwierdzenia 

przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się 

o dofinansowanie.  

 Procedurę wydawania takich zaświadczeń regulują znowelizowane przepisy prawa ustawy prawa 

ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Wzór zaświadczenia  określony został 

w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania 

wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1713). Na podstawie Zarządzenia nr 130/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 30 października 2020 r. 

udzielone zostało upoważnienie dla Kierownika GOPS w Lelowie  do prowadzenia postępowań w 

sprawach, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania zaświadczeń w 

tych sprawach.  

W 2021 roku rozpatrzono łącznie 37 wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej 

V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – GMINNY ZESPÓŁ   

INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  W RODZINIE                        

W GMINIE LELÓW  

 

            Wójt Gminy Lelów Zarządzeniem Nr 84/2011 z dnia  5 grudnia 2011 roku powołał Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji zadań związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy                     

w rodzinie. Obsługą organizacyjną zajmuje się GOPS  w Lelowie. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny liczy 11 osób, w skład którego wchodzą przedstawiciele: 

 

 GOPS w Lelowie, 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie, 

 Komisariatu Policji w Koniecpolu, 

 Szkół Podstawowych w Lelowie, 

 Przedszkola w Lelowie, 

 Ośrodka Zdrowia w Lelowie, 

 Sądu Rejonowego w Myszkowie w osobie kuratora zawodowego  

 Organizacji pozarządowej 

 
         Celem Zespołu jest podejmowanie zintegrowanych działań ku rozwiązywaniu problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinach.  

          W 2021 r. dobyły się 3 spotkania  Zespołu oraz 10 spotkań grup roboczych, na których zostały 

omówione sprawy związane z założonymi niebieskimi kartami. 

 

Łącznie w 2021 roku wpłynęły łącznie 3 Niebieskie Karty, w tym: 2 założone przez Policję, 1 Niebieska 

Karta została wszczęta przez GOPS w Lelowie.  

 

Wszyscy członkowie  Zespołu uczestniczą w posiedzeniach w ramach oddelegowania oraz w ramach 

zawartych Porozumień ponadto wszyscy członkowie uczestniczyli w szkoleniach.  

W 2021 roku na szkolenia Zespołu poniesiono wydatki w kwocie 1 600,00 zł 
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VI.  WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

 

         Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 

samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra 

rodziny, która jest podstawowa komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra 

wszystkich jej członków, są  w szczególności  dzieci uchwalono ustawę  z dnia 9 czerwca 2011 r.                               

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

  

Praca asystenta z rodziną prowadzona jest w szczególności  w formie: 

 -  konsultacji, poradnictwa i mediacji, 

 -  usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, 

 -  organizowania spotkań z rodzinami, 

 -  praca z rodzinami również w sytuacji kiedy dzieci umieszczone są poza rodziną, 

 - współpracy miedzy innymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z pedagogiem   

    szkolnym, szkołami, Policją, Sądem oraz Ośrodkiem Zdrowia. 

 -  uczestniczenie w spotkaniach do spraw okresowej oceny wychowanków 

Asystent rodziny w 2021 roku pracował z 8 rodzinami (25 dzieci w tych rodzinach) 

 

Wydatkowano w 2021 roku  łącznie kwotę 62 756,00 zł 

W 2021 roku zgodnie z Postanowieniem Sądu na umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych 

poniesiono koszty utrzymania tych dzieci w łącznej kwocie  8 692,00 zł. 

 

VII.  PRACA  SOCJALNA 

 

          Praca socjalna – jest świadczona we wszystkich środowiskach, którym udzielano świadczeń                         

z pomocy społecznej, po kilka razy w roku. W większości przypadków efekty pracy socjalnej są 

pozytywne.    

Praca ta polegała między innymi na :  

 

1) załatwianiu wizyt lekarskich, wykupywaniu i dostarczaniu leków. Praca ta nasila się szczególnie                   

w okresie zimowym. Pracownicy socjalni ośrodka oraz opiekunki świadczące usługi opiekuńcze ogólne 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze na bieżąco i w miarę zachodzących potrzeb stale  współpracują                         

z  poradnią   ogólną  oraz z  lekarzami specjalistami psychiatrą, psychologiem,  neurologiem, oraz 

pielęgniarką środowiskową w celu udzielenia pomocy osobom potrzebującym  wsparcia nie koniecznie 

finansowego, wielokrotnie  takim, którzy nie są klientami  tutejszego ośrodka. Nawiązywana jest  

współpraca ze szpitalami   w Myszkowie,  Częstochowie, Lublińcu, gdzie przebywają nasi podopieczni 

na leczeniu oraz z Zakładami Opiekuńczo – Leczniczymi (ZOL). 

2) łagodzeniu  konfliktów  międzyludzkich / interwencja kryzysowa / zwłaszcza w rodzinach 

dotkniętych alkoholizmem i przemocą. Praca socjalna jest bardzo trudna, wymagająca szczególnych 

umiejętności ze strony pracowników socjalnych oraz taktu w zakresie łagodzenia nieporozumień                                 

i konfliktów  rodzinnych. W roku bieżącym  przeprowadzono rozmowy motywujące do zmniejszenia 

picia lub jego zaprzestania a przy współdziałaniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lelowie podejmowane są  rozmowy z osobami w kierunku zaprzestania przez nich 

nadużywania alkoholu i podjęcia ewentualnego leczenia i psychoterapii.  

3) pomocy  w załatwianiu  ważnych spraw bytowych  oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, 

zakup węgla, odzieży, obuwia i bielizny pościelowej.    

4) udzielaniu pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych.  

5)  udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokumentów do  wniosków o renty i emerytury.   

6)udzielaniu pomocy  w uzyskaniu  grupy inwalidzkiej, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego i rodzinnego oraz uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności .  

7) kompletowaniu  wniosków o umieszczenie  w domu pomocy społecznej . 

8)  pisaniu  odwołania od orzeczeń, od decyzji ZUS i KRUS  oraz   od orzeczeń Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Stopniu  Niepełnosprawności .                
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9) Pisanie wniosków do Sądu i udzielanie pomocy w ich skompletowaniu wniosku  o ustalenie  prawa  

do alimentów, ewentualne podwyższenie  oraz egzekucja  tych świadczeń . 10)  Na współpracy z Radą 

Gminy, sołtysami poszczególnych wsi, służbą zdrowia, dyrekcjami szkół podstawowych i gimnazjum, 

policją, sądem, kuratorami, przedstawicielami ZUS i KRUS, PUP/GCP Koniecpol, komornikiem oraz 

pozostałymi instytucjami w kierunku analizy środowisk najuboższych, dotkniętych patologią społeczną, 

bezdomnych, którym stosownie  do rozeznanych potrzeb udzielana jest pomoc. Pomoc z pisaniu pism 

w sprawie umorzenia zaległości w opłatach przez  podopiecznych. 

10) Na współpracy z osobami bezrobotnymi i ich aktywizowanie w kierunku poszukiwania zatrudnienia  

podjęcia  prac społecznie użytecznych lub przekwalifikowania zawodowego.   

11) Załatwianiu spraw związanych z pochówkiem. Pracownicy socjalni, przeprowadzając wywiady 

środowiskowe, każdorazowo zwracają szczególną uwagę na problemy występujące w rodzinach, 

związane zwłaszcza z patologią i niedostosowaniem społecznym oraz bezradnością w zakresie  

samoobsługi i prowadzenia gospodarstwa domowego i w miarę rozeznanych potrzeb udzielana jest  

stosowna pomoc.  

12) Prowadzenie rekrutacji uczestników do Dziennego Domu Senior + w Drochlinie, kompletowanie 

dokumentacji uczestników.   

Realizacja Programu „Wspieraj seniora”  

         W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również 

wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                       

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r, poz. 374) pracownicy GOPS w Lelowie zostali 

zaangażowani w jak najszybszą identyfikację potrzeb mieszkańców gminy, którzy pozostają                                      

w warunkach kwarantanny domowej. 

Wsparciem pracowników GOPS w Lelowie  zostały również objęte osoby starsze w wieku 70 lat i więcej 

oraz w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia,  które zdecydowały się na pozostanie 

w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. 

 Pomoc polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywane były przez 

klientów.   

„Zdarzenie klęskowe” – nawałnica z dnia 14 lipca 2021r. 

W związku z wystąpieniem na terenie gminy zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 

intensywne opady atmosferyczne i silne wiatry wystąpiono z wnioskami do Wojewody o zasiłki celowe 

na pomoc rodzinom poszkodowanym, którym w wyniku nawałnicy uszkodziło budynki mieszkalne                        

i gospodarcze. 

Na zasiłki celowe tzw. „pomoc doraźną”  wydatkowano łącznie 73 500,00 zł, na zasiłki celowe do 200 

tys. na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych wydatkowano łącznie 76 807,37 zł, na zasiłki 

celowe do 100 tys. z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynków gospodarczych wydatkowano 

łącznie 18 000,00 zł.   

 

W związku z w/w zdarzeniem klęskowym GOPS w Lelowie wystąpił z wnioskiem do Kuratorium 

Oświaty w Katowicach o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy 

dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego. Łączna kwota wydatkowanej dotacji z przeznaczeniem 

na zasiłki losowe dla dzieci i uczniów rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy z dnia 14 lipca 

2021 r. wyniosła 8 500,00 zł  

 

VIII.  UCZESTNICTWO W  PROGRAMIE POPŻ 

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej” 

       Wzorem lat ubiegłych GOPS w Lelowie realizuje Programu tj. dostarczanie żywności najuboższym 

mieszkańcom. Odbiorcami żywności są osoby najuboższe, które otrzymują gotowe artykuły spożywcze 

jako formę pomocy społecznej. Żywność jest rozprowadzana przez GOPS w Lelowie.  Pomoc ta dociera 

przede wszystkim do osób bezrobotnych, rodzin ubogich, wielodzietnych    i dysfunkcyjnych, także do 

rodzin o niskich dochodach, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne. Są to artykuły 

spożywcze specjalnie oznakowane - z logo Unii Europejskiej, Agencji Rynku opatrzone informacją: 

Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży. Aby ubiegać się o żywność należy  spełniać kryteria 
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dochodowe oraz spełniać przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej między innymi 

niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałą chorobę, wielodzietność itp.  

Kryteria dochodowe przedstawiają się następująco: 

- osoby samotne, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1 402,00 zł, 

- rodziny, w których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza kwoty 1056,00 zł. 

Wkład własny, w tym wydatki związane z transportem żywności Gminy w 2021roku wynosił  

5 600,00 zł 
 

Wydano łącznie w 2021 roku :  1800 paczek żywnościowych dla 519 rodzin. 

 

IX. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM  DLA   

       UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LELÓW 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie realizuje zadania związane z pomocą 

materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku  przyznano pomoc materialną w formie stypendium 

szkolnego dla 27 uczniów oraz dla 1 ucznia zasiłek szkolny. 

Na realizację tego świadczenia w 2021 roku wydatkowano łącznie  kwotę:  30 330,40 zł  

z tego: 

 -   środki  budżetu państwa  to  kwota : 27 297,36 zł 

 -   środki własne Gminy to kwota: 3 033,04 zł  

Stypendia szkolne przyznaje i wypłaca się w oparciu o kryteria dochodowe obowiązujące w ustawie                  

o pomocy społecznej oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów.  

Stypendium może otrzymać uczeń, słuchacz, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 

jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego z ustawy                          

o pomocy społecznej w kwocie 528,00 zł. 

 

X. KARTA DUŻEJ RODZINY 

           W GOPS w Lelowie wydawane są Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system 

zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej 

Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki 

mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do 

programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

          Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na 

czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, 

którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek 

w chwili składania wniosku.  W 2021 roku przyznano łącznie 31 Kart Dużej Rodziny dla 10 rodzin. 

XI. WSPÓŁPRACA  Z CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ  W WITOWIE                                                             

 

           W związku z podpisanym Porozumieniem z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym 

o współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z terenu powiatów 

zawierciańskiego, częstochowskiego i myszkowskiego. Na podstawie tego porozumienia ustalono 

zasady współpracy w zakresie działalności i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Witowie.  
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Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja, która ma charakter 

edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności 

handlowej, usługowej lub wytwórczej i adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych i  otrzymują świadczenie integracyjne                     

w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

Do Centrum Integracji Społecznej kierowane są osoby przez ośrodek pomocy społecznej, który 

stwierdza, czy spełniają one kryteria wykluczenia społecznego.  Uczestnikami mogą być osoby 

bezdomne, które realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnione od alkoholu 

po zakończeniu leczenia odwykowego, osoby chore psychicznie (w rozumieniu przepisów o ochronie 

zdrowia psychicznego), niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w urzędzie 

pracy. GOPS w Lelowie wydaje skierowania  do CIS w Witowie dla osób z terenu naszej gminy.  

Ponadto GOPS w Lelowie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników Centrum 

Integracji Społecznej. W 2021 roku opłacono składki za uczestników CIS w łącznej kwocie 697,00 zł  

XII. Dzienny Dom „Senior + „w Drochlinie 
 

           Na podstawie Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 17 grudnia 2020 roku 

zmieniono statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie poprzez włączenie w struktury 

Ośrodka Dziennego Domu „Senior+ „ w Drochlinie.  

Celem działalności placówki jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów z terenu gminy Lelów 

w życiu społecznym, poprawie jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnienie seniorom 

wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia oraz 

promowanie aktywnego starzenia się . 

W okresie zawieszenia działalności wszystkich placówek wsparcia dziennego na podstawie decyzji 

Wojewody Śląskiego zajęcia odbywały się w formie alternatywnej z wykorzystaniem metod i technik 

porozumiewania się na odległość poza siedzibą ośrodka. Seniorzy otrzymywali pakiety  z materiałami 

do terapii zajęciowej i mieli stały kontakt zarówno z pracownikami socjalnymi jak i terapeutą 

zajęciowym. Od 10 maja 2021 r. zajęcia odbywały się stacjonarnie.  

 

W 2021 r. na podstawie złożonego wniosku/ oferty za pośrednictwem GOPS w Lelowie  gmina 

otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach modułu 2 programu wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2021) w wysokości 53 400,00 zł. Wkład własny gminy wynosił 

62000,00 zł. 

W ramach terapii zajęciowej prowadzone były zajęcia plastyczne, ogrodnicze, florystyczne, krawieckie 

i kulinarne. Zorganizowano  liczne wycieczki krajowe jednodniowe.   

 Zajęcia prowadzone były przez opiekuna placówki  – terapeutę zajęciowego. Dodatkowo zatrudniony 

został fizjoterapeuta, psycholog i dietetyk. Uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek                                       

i dowóz z miejsca zamieszkania do placówki. 

XIII. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 ROKU  

          (ZADANIA WŁASNE I ZLECONE : WYDATKI  I  DOCHODY)  

 

     DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA                                           -               1 782,80 

     DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA                                            -        1 627 128,39 

     DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA    -             38 830,40 

     DZIAŁ 855 – RODZINA                                                                  -         6 703 560,97 

                                                                                 

                                                                                 RAZEM:                -         8 371 302,56 
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DZIAŁ 852 -    POMOC SPOŁECZNA  

 

 ZADANIA  WŁASNE   -   wydatki 

Lp. Numer i nazwa rozdziału  Plan  

roczny  

Wykonanie 

 

 

Procent 

wykonania 

1.  Rozdział 85202 

Domy Pomocy Społecznej  

310 763,20 310 673,58 99,98 

2. Rozdział 85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

2 577,00 2 576,00 99,93 

3. Rozdział 85213  

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające  niektóre świadczenia z 

pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach centrum 

integracji społecznej  

14 760,00 14 553,51 98,60 

4.  Rozdział  85214 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85 347,00 83 718,60 97,46 

5. Rozdział 85216 

zasiłki stałe  

163 867,00 161 636,94 98,64 

6.  Rozdział 85219 

Ośrodki Pomocy Społecznej  

467 324,29 463 189,94 99,12 

7.  Rozdział 85228 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

101 097,16 98 418,84 97,37 

8.  Rozdział 85230 

Pomoc w zakresie dożywiania  

90 058,00 50 637,00 56,23 

9. Rozdział 85295 

Pozostała działalność 

142 532,00 136 819,17 95,99 

 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

 

ZADANIA  ZLECONE – wydatki  

 

1.  Rozdział  85219 

Ośrodki Pomocy Społecznej  

 

7 155,00 6 849,39 95,73 

2. Rozdział 85228 132 120,00 129 748,05 98,20 

Dział 851  Ochrona zdrowia 
 

ZADANIA  WŁASNE   -   wydatki 

 

Numer i nazwa rozdziału  Plan roczny  Wykonanie 

 

 

Procent 

wykonania 

 

Rozdział 85195 

Pozostała działalność  

 

 

1 784,00 

 

1 782,80 

 

99,93 
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

3. Rozdział 85278 

Klęski żywiołowe 

168 307,37 168 307,37 100 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
 

ZADANIA  WŁASNE   -   wydatki 

 

Lp. Numer i nazwa rozdziału  Plan roczny  Wykonanie 

 

 

Procent 

wykonania 

 

1. 
 

Rozdział 85415 

Pomoc materialna dla uczniów 

 

 

40 500,00 

 

38 830,40 

 

95,88 

Dział 855 Rodzina   
 

ZADANIA  własne  -   wydatki 

Lp. Numer i nazwa rozdziału  Plan roczny  Wykonanie 

 

 

Procent 

wykonania 

1. Rozdział 85504 

Wspieranie rodziny 

71 964,74 62 756,11           87,20 

2. Rozdział 85508 

Rodziny zastępcze   

8 692,00 8 692,00 100 

Dział 855 Rodzina   
 

ZADANIA  ZLECONE   -   wydatki 

 

Lp. Numer i nazwa rozdziału  Plan roczny  Wykonanie 

 

 

Procent 

wykonania 

1. Rozdział 85501 

Świadczenia wychowawcze 

 

4 420 510,00 

 

4 383 668,69 

 

99,17 

 

2. Rozdział 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia                                 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe                             

z ubezpieczenia społecznego  

2 241 293,00 2 224 426,41 99,25 

3. 85503  

Karta Dużej Rodziny 

85,00 82,68 97,27 

4. 85504 

Wspieranie rodziny 

Świadczenia „Dobry start” 

715,86 0 0 

5. 85513 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

24 951,00 23 935,08 95,93 
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DOCHODY 

 

ZADANIA  WŁASNE - dochody  

 

Lp. Numer i nazwa rozdziału  Plan roczny Wykonanie  Procent 

wykonania 

1. Rozdział 85202 

Domy Pomocy Społecznej 

23 712,00 27 070,92 114,17 

2. Rozdział 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

4 644,00 387,00 8,33 

3. Rozdział 85219 

Ośrodki pomocy społecznej 

0,00 400,00 0 

4.  Rozdział 85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

24 805,00 

 

 

 

 

21 726,88 

 

 

 

 

87,59 

 

 

 

5. Rozdział 85295 

Pozostała działalność  

12 560,00 8 260,17 65,77 

6. Rozdział 85501 

Świadczenia wychowawcze 

0,00 1 345,00 0 

7. Rozdział 85202  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz  składki na ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

 

7 200,00 

 

468,00 

 

6,5 

 

ZADANIA  ZLECONE – dochody  

 

1 
 Rozdział 85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

15 500,00 20 458,71 131,99 

2. Rozdział 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego 

53 291,00 62 002,97 116,35 

3. Rozdział 85503 

Karta Dużej Rodziny 

0,00 10,12 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów  
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XIV.  POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA  

         2022 ROK I  LATA  NASTĘPNE 

 
          Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.                           

z 2021 r, poz. 2268 ze zm.), kierownik  przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 

W związku z powyższym GOPS w Lelowie określa następujące najważniejsze potrzeby w zakresie 

pomocy społecznej, 

 

 zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lelów; 

 zadania własne gminy – ponoszenie kosztów pobytu za skierowanych do domów pomocy 

społecznej; 

 podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez 

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej;  

 wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji głównie w zakresie opieki                                      

i wychowania dzieci. 

 

Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie oprócz zabezpieczenia w zakresie 

realizacji świadczeń wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i 

bieżące utrzymanie zarówno w ramach zadań zleconych jak  i własnych w tym: remont toalet, niezbędne 

okresowe naprawy, konserwację i modernizacje posiadanego już sprzętu, zakup materiałów biurowych, 

administrację i rozwój systemu informatycznego. 

 

 

 

  

 

 

 

 


