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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2017 rok

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769), przedkładam sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierżoniowie za rok 2017 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W roku ubiegłym Ośrodek tak jak dotychczas realizował między innymi zadania z zakresu pomocy
społecznej, udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i
wsparcia środowiskowego. O ile dotychczas pojęcie „pomoc społeczna” powszechnie rozumiana
głównie jako wsparcie finansowe i rzeczowe o tyle obecnie pomoc społeczna jest ukierunkowana na
wszelkiego rodzaju działanie, zmierzające poprzez pracę socjalną do przezwyciężenia swoich własnych
trudności określanych jako czasowe własnymi siłami, jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr
XIII/54/90 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 12 kwietnia 1990 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim realizuje cele i zadania określone w przepisach
ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności podejmuje
działania zmierzające do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, oraz w miarę
możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, a także integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem.
Jednak w ujęciu szerokim pomoc społeczna jest związana nie tylko z tym podstawowym aktem
normatywnym pomocy społecznej – ustawą o pomocy społecznej, ale również z innymi ustawami,
które albo wprost nawiązują do pomocy społecznej, albo mimo że takich odniesień w nich niema,
realizują cele pomocy społecznej1. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że jeśli chodzi o wymiar
finansowy to świadczenia realizowane wyłącznie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, stanowią
niewielki procent wydatków realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej w ogóle.
W Dzierżoniowie wg stanu na dzień 31.12.2017 roku (dane Wydziału Spraw Obywatelskich)
zamieszkiwało na stałe 31.843 osób, (w tym w wieku 60 lat i powyżej – 10 125, w wieku do 18 roku
życia – 5 099).
Z uwagi na fakt, że współczesny OPS działa nie tylko w obszarze pomocy społecznej, na ogólną
liczbę klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie składają się osoby i rodziny uzyskujące
wsparcie przede wszystkim z tytułu:
 ustawy o pomocy społecznej – liczba rodzin 1365 (tj.: 2312 osób w rodzinach), z czego 880 rodzin
(tj.: 1480 osób w rodzinach) otrzymało świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych. Natomiast
1432 rodzin otrzymało pomoc w postaci pracy socjalnej ogółem (w tym 485 rodzin wyłącznie w postaci
pracy socjalnej). Liczba klientów otrzymujących świadczenia finansowe zmalała w porównaniu z rokiem
1

Najważniejsze z ustaw, które realizują cele pomocy społecznej w szerokim rozumieniu to: ustawa z 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z późn. zm.); ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 882); ustawa z 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 487, z późn. zm.),
ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016 poz. 224, z późn. zm.); ustawa z 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 z póz. zm.); ustawa z 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz.1952 z późn. zm.); ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092); ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.), ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Z 2017 r., poz 180), ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. Z 2017 r.,
poz. 220 z późn. zm.), ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017
r., poz. 697z późn. zm.);ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
2198); innych przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej.
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ubiegłym, co jest wynikiem wykonanej pracy socjalnej i stałego monitoringu rodzin oraz wyjściem z
systemu pomocy społecznej części osób korzystających z programu 500+;
2. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów liczba rodzin uzyskujących pomoc z tytułu w/w ustaw wyniosła w 2017 r. 2137, co oznacza, że wzrosła w
porównaniu do roku ubiegłego o 146 rodzin.
3. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - liczba rodzin uzyskujących pomoc z tytułu
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosła w 2017 r. 267 i utrzymuje się na tym
samym poziomie co w roku 2016 r.;
4. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - liczba rodzin uzyskujących pomoc z
tytułu w/w ustawy wyniosła w średnio miesięcznie w 2017 r. 1860 rodzin;
5. ustawy o dodatkach mieszkaniowych – liczba rodzin uzyskujących pomoc z tytułu ustawy
o dodatkach mieszkaniowych wyniosła w 2017 r. 792 i tym samym zmalała w stosunku do 2016 roku o
81 rodzin;
6. ustawy o prawie energetycznym – liczba rodzin uzyskujących pomoc z tytułu ww. ustawy wyniosła w
2017 r. 561 i utrzymuje się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
Ponadto OPS realizuje także inne świadczenia: np. zasiłki i stypendia szkolne, potwierdzanie prawa do
bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej, programy osłonowe, projekty socjalne.
W 2017 r. liczba rodzin, korzystających z różnych świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierżoniowie, wyniosła ponad 6 300 rodzin, tj. ponad 12 tysięcy osób, co stanowi 37% ogółu
mieszkańców Dzierżoniowa. Jest to przede wszystkim efekt wprowadzenia programu 500+.
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie wydał łącznie 14 340decyzji, tj.:
 2675 ws świadczeń rodzinnych, w tym 138 odmownych;
 1230 ws dodatków mieszkaniowych, w tym 49 odmownych;
 1246 ws dodatków energetycznych, w tym 28 odmownych;
 417 ws świadczeń alimentacyjnych, w tym 12 odmownych;
 5932 ws pomocy społecznej, w tym 117 odmownych;
 136 ws prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym 18
odmownych;
 409 ws stypendiów szkolnych, w tym 47 odmownych;
 2295 ws świadczeń wychowawczych, w tym 94 odmownych.
Ponadto wydano 364 zaświadczenia.
Łączna liczba decyzji wydanych w roku 2017 znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym,
między innymi w związku z decyzjami na świadczenie wychowawcze. Jednak ws pomocy społecznej
liczba decyzji na świadczenia finansowe spada, pracownicy socjalni w 2017 rozpatrzyli 3400 wniosków
o pomoc. Świadczy to o zmianie kierunku działania naszej pracy- zamiast wyłącznie świadczeń pomoc
pieniężną, pracownicy socjalni wspomagają klientów w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych.
Niejednokrotnie to pracownicy Ośrodka pomagają w skompletowaniu dokumentacji, tak niezbędnej do
ubiegania się o świadczenia z innych systemów pomocowych. Wzrosła ilość korespondencji
przesyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS i innych urzędów.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KADROWA
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym OPS, na dzień 31 grudnia 2017 r. wewnętrzny podział
organizacyjny przedstawiał się następująco:
Podział organizacyjny

1.

Nazwa działu

Ilość etatów

Dyrektor

1

Dział Pomocy Środowiskowej:
- pracownicy terenowi (10 pracowników socjalnych),
2. - Zespół ds. Asysty Rodzinnej (4 pracowników socjalnych, 3
asystentów rodziny),

21

- Zespół ds. Usług opiekuńczych (3 pracowników socjalnych)
3.

Sekcja Świadczeń

5

4.

Dodatki Mieszkaniowe

1,25

5.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

( w tym 1 osoba przebywająca na urlopie
wychowawczym)

6.

Księgowość

4

7.

Samodzielne stanowisko- sam. referent ds. kadr

0,75

10

Sekretariat/ Biuro obsługi klienta

2

Razem

44

9

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie według stanu na dzień 31.12.2017r.
zatrudnionych było 44 pracowników. W roku 2017 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
Ośrodka zatrudniono 2 osoby, w tym etat 1 osoby w części sfinansowany został w ramach programu
MRPiPS „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Jednocześnie w roku 2017
rozwiązano umowy o pracę z 2 pracownikami tj. 1 osobą z powodu upływu czasu, na jaki była zawarta i
z powodu przejścia na emeryturę.
Zatrudnienie w Ośrodku w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego pozostaje na jednakowym
poziomie. Poziom zatrudnienia pracowników socjalnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ustawie
o pomocy społecznej liczba zatrudnionych pracowników socjalnych powinna być proporcjonalna do
liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.
Dużym utrudnieniem w pracy ośrodków pomocy społecznej jest obecnie nieustannie rosnąca liczba ich
obowiązków. Łączy się ona ze zmianami polityki socjalnej państwa i odpowiednimi do nich
nowelizacjami prawa. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i ochronie zdrowia przerzuciły na
gminy nowe zadania.
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Ponadto w polityce społecznej ujawniają się tendencje do znacznego obciążania gmin zadaniami
socjalnymi przy jednoczesnym zmniejszaniu środków finansowych
W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownicy z wyższym wykształceniem stanowią 75 % ogółu
zatrudnionych. W odniesieniu do lat poprzednich następuje stały wzrost poziomu wykształcenia kadry.
Trzech pracowników w 2017 r. kontynuowało naukę na studiach wyższych.
W roku 2017 pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniach: specjalistycznych z zakresu pomocy
społecznej związane z rodziną, jej wspieraniem, w tym w środowiskach marginalizowanych, dotkniętych
problemami przemocy i uzależnień, a także związanych ze zmianą przepisów prawnych, w tym z zakresu
finansów, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych tj.:
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego”, „Szkolenie dla
Asystentów Rodziny”, „Praca z rodzina w ujęciu systemowym”, „Szkolenie nt. uzależnień”, „ABCD
procedury Niebieskiej Karty”, „Komunikacja i kontakt z klientem”, „Ustawa o pomocy społecznejaktualne problemy”, „Grupy robocze w praktyce- jak pracować z osobami doznającymi przemocy w
rodzinie”, „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”, „Zmiany w rachunkowości
budżetowej jednostek organizacyjnych jst”, „Bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej,
rachunkowości i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej”, „Aktualne problemy gospodarki
finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian
przepisów”, „Cyberbezpieczeństwo- jak skutecznie chronić siebie i instytucję przed cyberzagrożeniami”
„Ochrona danych osobowych w praktyce jednostek pomocy społecznej- wielkie zmiany 2018”.

BUDŻET
Zgodnie z art. 44 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być
ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych m.in. w uchwale budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej jednostki pomocy społecznej jest plan dochodów i wydatków
jednostki (plan finansowy jednostki budżetowej), przygotowywany przez daną jednostkę budżetową.
DOCHODY

Podstawowym źródłem dochodów, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, przedstawionym
w tabeli 1 są:
1) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego:
 wpłaty od dłużników alimentacyjnych (14,80%),
 zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (15,85%),
 zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (3,10%),
2) środki związane z realizacją zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wśród uzyskanych
dochodów są między innymi:




wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (48,04%),

wpłaty z tytułu opłat za DPS (13,77%).
Dochody z wyżej wymienionych źródeł stanowią ponad 95% ogółu dochodów. Znikomy udział
w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy mają dochody z tytułu nienależnie pobranych
zasiłków stałych i składek od tych zasiłków, czy też wpływ z tytułu terminowego opłacania podatków.
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Zadania realizowane w 2017 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej po stronie dochodów
zamknęły się kwotą 427 271 zł.
Tabela 1: Szczegółowe zestawienie dochodów OPS w 2017 roku
Wyszczególnienie

Dochody w zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

6 393

Opłaty za domy pomocy społecznej

58 842

Wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki
alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

63 253

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, odsetki

13 243

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
zasiłki dla opiekuna, odsetki

67 721

Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe, odsetki

151

Nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe)

8 015

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń

1 316

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego
Opłaty za usługi opiekuńcze
Koszty upomnienia, pozostałe dochody

483
205 261
2 593

Źródło: OPS, opracowanie własne

Z zaprezentowanych danych (w tabelach 1 i 2) wynika, że zdecydowanie największy udział
w strukturze dochodów uzyskiwanych przez OPS mają usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej oraz
dochody pobrane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne,
alimentacyjne i świadczenia wychowawcze).
W 2017 główne źródło dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły wpłaty z tytułu
świadczonych usług opiekuńczych. Należy podkreślić, że dochody z tego tytułu wzrosły o 124% w
porównaniu z rokiem 2016. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na ten wzrost było zwiększenie
stawki za godzinę świadczonej usługi z 10,50 zł do 16,46 zł (t.j. o 56,75%). Nie bez znaczenia pozostaje
również liczba osób korzystających z tej formy opieki oraz przyjęte przez gminę zasady odpłatności za
usługi opiekuńcze, jak również sukcesywne starzenie się mieszkańców. Odpłatność za usługi opiekuńcze
uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez każdą gminę w formie
uchwały. Dlatego też odpłatność może być różna w zależności od miejsca zamieszkania osoby
zainteresowanej. Generalnie, zasady przeliczania dochodu i wysokość odpłatności są, w wypadku usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, znacznie korzystniejsze niż zasady ustalania
uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kryterium dochodowego). W ten sposób
jest zagwarantowana dostępność usług opiekuńczych dla większej ilości osób.
Także odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej stanowi istotną pozycję w dochodach
OPS. Ustawa o pomocy społecznej ściśle i precyzyjnie reguluje kwestię odpłatności za pobyt w DPS.
Określa, iż koszt pobytu w domu pomocy społecznej dzielony jest pomiędzy osobę umieszczaną, która
ma obowiązek ponoszenia opłat w wysokości 70% swoich dochodów, pozostałe 30 % dzielone jest
pomiędzy rodzinę oraz gminę, która kieruje osobę do placówki całodobowej. W praktyce jednak główny
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ciężar utrzymania osoby w DPS spada z reguły na gminę. Dla przykładu, miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie dzierżoniowskim w 2016 r. ustalony został przez
Starostę na kwotę 3 080,00 zł. a w 2017 r. na kwotę 3 084,00 zł.
Znacząca część uzyskanych dochodów pochodzi ze świadczeń alimentacyjnych, które mają
charakter zwrotny. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu
wierzyciela należności w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Dochodzenie zwrotu należności z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z budżetu państwa prowadzone jest przez
komorników sądowych. Kwota zwracana przez dłużnika jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet
odsetek od należności, która oddawana jest do budżetu państwa (zgodnie z art. 1026 § 2 kodeksu
postępowania cywilnego). Następnie po spłacie odsetek - 40% z wpłaconej kwoty przekazywane jest na
dochód gminy wierzyciela, pozostałe 60% kwoty zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. Intencją
ustawodawcy było, by ta część zwróconych kwot, która stanowi dochód własny gmin, została
przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów działań podejmowanych wobec dłużników
alimentacyjnych. W efekcie zastosowania art. 1026 § 2 kodeksu postępowania cywilnego do rozliczania
wpłat od dłużników powoduje, iż w większości przypadków spłacane są jedynie bardzo wysokie odsetki,
które trafiają bezpośrednio do budżetu państwa.
Trzeba jednak podkreślić, że egzekucja alimentów i skuteczność w tym zakresie to przede
wszystkim domena działań komorników, gminy tylko służą pomocą komornikom w zakresie stosownym
do ich ograniczonych możliwości jako instytucji społecznej, a nie egzekucyjnej.

Tabela 2: Dochody w latach 2013-2017 – porównanie
2013
Odsetki od środków na rachunkach
bankowych

2014

2015

2016

2017

9 495

6 458

2 532

5 036

6 393

-

203

58

95

-

Opłaty za domy pomocy społecznej

23 762

84 831

52 541

64 227

58 842

Wpływy od dłużników alimentacyjnych

73 323

101 931

84 113

46 942

63 253

-

-

-

-

13 243

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, z
funduszu alimentacyjnego, odsetki

45 239

42 489

56 669

55 213

67 721

Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe,
odsetki

300

74

1 976

281

151

1 485

17 412

10 739

9 205

8 015

Opłaty za placówki opiekuńczo-wychowawcze,
rodziny zastępcze

Nienależnie pobrane świadczenia
wychowawcze, odsetki

Nienależnie pobrane zasiłki z pomocy
społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe)
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne od
nienależnie pobranych świadczeń

163

2 018

1 481

563

1 316

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego
wpłacania podatku dochodowego

346

359

371

434

483

62 967

68 244

73 383

91 625

205 261

1 093

926

486

279

2 593

Opłaty za usługi opiekuńcze
Koszty upomnienia, pozostałe dochody

Dochody łącznie

427 271

Źródło: OPS, opracowanie własne

Do 2016 roku dochody Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymywały się na podobnym poziomie.
W 2017 roku dochody Ośrodka znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem 2016 (wzrost o ok. 56%). Ten
istotny wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem wpływów z tytułu odpłatności za usługi
opiekuńcze (wzrost o 124% w porównaniu z rokiem 2016). Zwiększeniu o 35% uległy również wpływy
od dłużników alimentacyjnych z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu
alimentacyjnego. Ponadto można zaobserwować 22,65% wzrost dochodów z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.

WYDATKI
Podział zadań na własne i zlecone ma szczególne znaczenie z punktu widzenia źródeł ich
finansowania. Zadania własne są finansowane przez jst z dochodów własnych oraz ewentualnie
z dotacji, podczas gdy zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa w formie dotacji. Zasadą jest,
że dotacje powinny pokrywać 100% wydatków niezbędnych do zrealizowania określonych zadań.
Powszechnie wiadome jest jednak, że pomimo regulacji prawnych, w tym rangi konstytucyjnej, kwoty
przekazywane z budżetu państwa nie są wystarczające na wywiązanie się z obowiązków ustawowych.
Negatywnym, wzrastającym zjawiskiem jest problem niewystarczalności dotacji na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej po stronie wydatków zamknęły się kwotą 35
370 248 zł.

Tabela 3: Szczegółowe zestawienie wydatków OPS w 2017 roku
Forma pomocy

Wydatki w zł.

Zadania własne gminy
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

24 238

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

224 855

Rodziny zastępcze

124 629
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Wspieranie rodziny, dotacja celowa z budżetu państwa 17 420 zł, środki z Funduszu
Pracy 35 325 zł (projekt „Asystent rodziny”), środki własne gminy 62 496 zł

115 241

Dodatki mieszkaniowe

1 201 950

Zasiłki i pomoc w naturze w tym: zasiłki celowe, pogrzeby, zasiłki stałe, zasiłki okresowe

1 756 967

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85 552

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny

13 999

Domy pomocy społecznej

1 000 517

Usługi opiekuńcze

853 592

Dożywianie dzieci i „posiłek dla potrzebujących” w tym dotacja: 351 000 zł – budżet
państwa, 234 000 zł – środki własne gminy

585 000

Stypendia socjalne - dotacja celowa z budżetu państwa - 88 436 zł, środki własne gminy
- 34 754 zł

123 190

Funkcjonowanie Ośrodka w tym dotacja z budżetu państwa - 623 417 zł

1 990 151

Funkcjonowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych

55 465

Paczki dla seniorów

10 000

Projekt „Ograniczamy przemoc skutecznie”, w tym środki własne gminy –11765 zł

56 500

Zadania zlecone gminie
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

10 680 816

Świadczenie wychowawcze

16 125 072

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

171 309

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

76 690

Dodatki energetyczne

71 745

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

2 436

Koszty obsługi wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej
Program „Za życiem”

16 210

4 124
Łącznie

Zadania własne gminy

8 221 846

Zadania zlecone gminie

27 148 402

Razem:

35 370 248

Źródło: OPS, opracowanie własne
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Tabela 4: Wydatki w latach 2015-2017 – porównanie
2015
Zadania własne gminy

2016

2017

7 678 481

7 959 724

8 221 846

-

-

24 238

96 361

106 743

224 855

Rodziny zastępcze

138 470

139 833

124 629

Wspieranie rodziny

116 761

85 701

115 241

Dodatki mieszkaniowe

1 216 076

1 199 923

1 201 950

Zasiłki i pomoc w naturze w tym: celowe,
pogrzeby, zasiłki stałe, zasiłki okresowe

1 963 586

2 002 207

1 756 967

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

72 200

99 029

85 552

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

34 129

14 999

13 999

Domy pomocy społecznej

930 514

960 924

1 000 517

Usługi opiekuńcze

359 016

660 305

853 592

Dożywianie dzieci i „posiłek dla potrzebujących”

802 448

729 365

585 000

Stypendia socjalne

150 000

122 686

123 190

1 798 920

1 831 010

1 990 151

Funkcjonowanie ogrzewalni

-

5 999,00

55 465

Paczki dla seniorów

-

10 000,00

10 000

Projekt „Ograniczamy przemoc skutecznie”

-

-

56 500

Zadania zlecone gminie

8 654 438

22 237 224

27 148 402

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna,
fundusz alimentacyjny

8 391 901

10 066 985

10 680 816

-

11 892 860

16 125 072

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Funkcjonowanie Ośrodka

Świadczenie wychowawcze
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Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego

412

-

-

131 781

146 816

171 309

41 520

39 800

76 690

3 045

2 741

2 436

Dodatki energetyczne

75 048

71 271

71 745

Koszty obsługi wydawania decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej

10 731

16 751

16 210

-

-

4 124

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Program „Za życiem”

35 370 248

Źródło: OPS, opracowanie własne
W 2017 roku wydatki Ośrodka wzrosły o 17% w porównaniu z rokiem 2016. Ten wzrost wynika
przede wszystkim ze wzrostu wydatków realizowanych na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Wydatki na zadanie zlecone gminie, jakim jest
wypłata świadczenia wychowawczego wyniosły w 2017 roku 16 125 072 zł. i stanowiły prawie 46%
budżetu OPS. Ogółem wydatki na zadania zlecone w 2017 roku wzrosły o 22% w porównaniu z rokiem
2016.
Wydatki na zadania własne gminy od ostatnich kilku lat pozostają na prawie niezmienionym
poziomie. Przede wszystkim zwiększeniu uległy wydatki związane z pieczą zastępczą oraz usługi
skierowane do seniorów (usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej). W 2017 roku Ośrodek
dodatkowo przystąpił do projektu „Ograniczamy Przemoc Skutecznie”, realizowanego w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - kwota dotacji pozyskana w ramach projektu wyniosła 44 800
zł.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich zadań własnych realizowanych przez OPS
wyniosła 8 221 846 zł., w tym 2 325 185 zł stanowią zadania własne finansowane z budżetu państwa,
zaś 5 896 661 zł stanowią zadania własne finansowane z budżetu gminy.
Zadania własne finansowane z budżetu gminy stanowią 16,67% ogólnego budżetu, jakim
dysponuje Ośrodek Pomocy.

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodki Pomocy Społecznej działające w każdej gminie, udzielają pomocy w formie pracy socjalnej,
świadczeń pieniężnych, a także przyznając wsparcie usługowe i rzeczowe oraz kierując do ośrodków
wsparcia.
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Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków
określanych w odpowiednich przepisach. Na przykład art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określa
wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Zgodnie z tym przepisem uprawnienie do
korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł.,
2. rodzinie/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł., przy
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Powody wymienione w art. 7 pkt 2-15 to:
- ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka
choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudność w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub
ekologiczna.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Główne cele pomocy społecznej:
 wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę
możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,
 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu
lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich
dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie,
 integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc realizowana z ustawy o pomocy społecznej świadczona była z następujących powodów:
Tabela 5: Powody przyznawania pomocy społecznej w 2017 roku
Wyszczególnienie

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie

Ubóstwo

476

841

Bezrobocie

303

593
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Niepełnosprawność

352

535

Długotrwała lub ciężka choroba

532

828

Alkoholizm

95

131

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gosp. dom.

81

255

Przemoc w rodzinie

9

18

Bezdomność

64

76

Potrzeba ochrony macierzyństwa

23

103

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 7

7

Narkomania

6

9

Sieroctwo

0

0

Zdarzenie losowe

1

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

Źródło: OPS, opracowanie własne
Liczby osób i rodzin nie sumują się, bowiem dysfunkcje, z powodu, których pomoc jest
przyznawana mogły współwystępować ze sobą.
Podobnie jak w latach ubiegłych istotnym problemem rodzin korzystających ze wsparcia, a który ma
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie, jest ubóstwo, wysokie bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka
choroba i niepełnosprawność. W dalszym ciągu zmierzamy się z problemem w znalezieniu legalnej
pracy dla osób nie posiadających doświadczenia zawodowego.
W okolicy Dzierżoniowa, koło Wrocławia powstało wiele nowych firm, spowodowało to duże
zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, co wykorzystali nasi klienci. Jednocześnie
zauważamy, że jednak wielu z nich „wraca do systemu pomocy społecznej”.
Obecny model pomocy społecznej w Polsce ukształtowała ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o
pomocy społecznej. Obowiązująca ustawa z dnia 12 marca 2004 roku charakteryzuje nowoczesne
ustawodawstwa w tej dziedzinie, kreujące pomoc społeczną jako system zróżnicowanych i zmiennych w
czasie świadczeń finansowanych ze źródeł publicznych i realizowanych na zasadach subsydialności i
indywidualizacji przez wyspecjalizowane służby w sytuacjach uzasadniających ich udzielenie
wystąpieniem szczególnej potrzeby socjalnej.
Przepisy o pomocy społecznej przewidują mechanizmy, które powinny zapobiegać wieloletniemu
uzależnianiu od zasiłków. Pierwszym z nich, zwłaszcza gdy przyznawane świadczenia są marnotrawione,
jest możliwość ich zamiany na pomoc rzeczową i usługową. Drugim narzędziem, które ma mobilizować
do wyjścia z pułapki bezradności, może być kontrakt socjalny. Jest to rodzaj umowy między
pracownikiem socjalnym a osobą korzystającą z pomocy na wykonanie konkretnego zadania. Może nim
być zobowiązanie do znalezienia pracy czy udział w terapii odwykowej. Zadaniem drugiej strony
kontraktu, czyli pracownika socjalnego, jest np. wspólna wizyta w urzędzie lub pomoc w przygotowaniu
dokumentów potrzebnych do szukania pracy. Jeżeli osoba nie wywiązuje się z zapisu kontraktu,
odmawia jego podpisania, gmina może odmówić przyznania jej zasiłku lub go odebrać. W roku 2017
podpisano 48 kontraktów socjalnych i objęto nimi 57 osób.
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Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny,
a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich
przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne.
Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
Tabela 6: Podstawowe rodzaje świadczeń wypłacanych przez tut. OPS na podstawie ustawy o pomocy
społecznej.
Liczba osób

Liczba osób w
rodzinach

Liczba
świadczeń

Kwota świadczeń (w
zł)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

10

17

3351

76690

Wynagrodzenie należne opiekunowi
przyznane przez sąd

1

x

12

2400

zasiłki stale
zasiłki okresowe
Schronienie
usługi opiekuńcze

203
97
27
180

262
206
27
205

1844
417
179
1431

963000
116300
107324
853592

zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
sprawienie pogrzebu
zasiłki celowe

1
8
691

3
9
922

1
8
x

3000
14693
552650

odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy
społecznej

42

42

447

1000517

Rodzaj świadczeń

Źródło: OPS, opracowanie własne
Aby pomoc społeczna spełniała swoją rolę konieczna jest zmiana dotychczasowych zasad jej udzielania.
Działania pasywne polegające m.in. na ochronie słabszych ekonomicznie grup ludności, a w
szczególności wypłacie zasiłków należałoby zastąpić działaniem aktywizującym. Podejście finansowe
polegające na bezzwrotnych świadczeniach socjalnych, musi być zastępowane poprzez zachęty do
samodzielnego działania. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej zmierzają do realizacji tych celów.
Tabela poniżej przedstawia dane porównawcze w lat 2016 i 2017 roku w zakresie liczby osób
korzystających z pomocy społecznej z tut. Ośrodka. Dane liczbowe potwierdzają zmniejszenie się liczby
osób korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim osób w rodzinach z dziećmi, po wejściu w
życie programu „Rodzina 500+”
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Tabela nr 7: Zestawienie danych statystycznych dot. korzystania z pomocy społecznej za lata 2016-2017
rok/liczba osób

2016

2017

950

880

-70

1786

1480

-306

210

203

-7

z.okresowe

86

97

11

schronienie

31

27

-4

posiłek rodziny

400

334

-66

posiłek osoby

644

457

-487

posiłek dzieci

321

166

-155

z.celowe z pr.rządowego

74

72

-2

pula

85

47

-38

usługi opiekuńcze os.

158

180

22

z.celowe

652

691

17

71

81

10

pogrzeby

3

8

5

zdarzenie losowe

1

1

0

47

42

-5

liczba rodzin
liczba osób w rodzinach
z.stałe

specj. z.celowe

DPS

różnica

Źródło: OPS, opracowanie własne
W ramach ZADAŃ WŁASNYCH GMINY o charakterze obowiązkowym, o których mowa w art. 17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zrealizował takie, jak:

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna to praca z rodziną, jednostką czy grupą społeczną zmierzająca do poprawy jakości życia,
warunków bytowych. Jej fundamentalnym celem jest przywrócenie osobom, rodzinom zdolności do
optymalnego funkcjonowania i stworzenie sprzyjających temu warunków społecznych. W istocie
sprawy praca socjalna to sposób na wzmocnienie odbiorców usług tak by stali się silniejsi i bardziej
zaradni. Praktyka pracy socjalnej jest nastawiona przede wszystkim na rozwiązywanie ludzkich
problemów. W momencie rozpoznawania sprawy pracownicy socjalni zaczynają szukać rozwiązań w
wielu strukturach społecznych dlatego tez interwencja w pracy socjalnej występuje nie tylko na
poziomie indywidualnym ale także rodzinnym, organizacyjnym oraz społecznym. Bardzo często dzieje
się to równocześnie. Praca socjalna to obszerny katalog działań jakie wykonują pracownicy socjalni na
rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. Trzeba jednak pamiętać, ze aby praca socjalna przynosiła efekty
pracownik socjalny musi wzmacniać, motywować i wspierać jednostkę w samodzielnym rozwiązywaniu
swoich problemów. Pracownicy socjalni realizują swoje działania na rzecz rodzin m. in w oparciu o
kontrakt socjalny, wskazując osobie kierunki działań, mobilizując do własnej aktywności. W roku 2017
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zawarto 48 kontraktów socjalnych, którymi objęto 57osób.Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w
pracy socjalnej jest projekt socjalny. Łącznie w 2017r. projektami socjalnymi objęto 516 osób.
Warto podkreślić, że stale dostrzegany jest wzrost liczby rodzin korzystających z rożnych form pracy
socjalnej w 2017r. tą formą wsparcia zostały objęte 1432 rodziny (w roku 2016 było ich. 1376)..
Wymiar pracy socjalnej jest bardzo szeroki i obejmuje w szczególności następujące kierunki działań na
rzecz rodzin:
1. Pomoc w zapewnieniu niezbędnych środków materialnych (uzyskanie emerytury, alimentów,
świadczeń z pomocy społecznej, ulg, umorzeń,, edukacja w zakresie treningu budżetowego)
2. Pomoc w zapewnieniu godziwych warunków mieszkaniowych (wniosek o przydział mieszkania,
zamianę, splata zaległości, dodatek mieszkaniowy, monitorowanie opląt wydatków
mieszkaniowych, pomoc w eksmisjach, naprawie sprzętu domowego, remontach, interweniowanie
u administratora).
3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów bezrobocia (pomoc przy poszukiwaniu pracy, rekrutowanie
do projektów, szkoleń, pomoc w docieraniu do pracodawców)
4. Pomoc na rzecz poprawy stanu zdrowia (umawianie wizyt domowych, pomoc w dotarciu do
lekarza, realizacja recept, pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego czy ortopedycznego,
załatwienie pobytu w szpitalu , w ZOL pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych.
5. Pomoc w zapewnieniu opieki osobom starszym i niepełnosprawnym (pomoc w poprawie relacji
rodzinnych, włączanie rodziny do pomocy, zapewnienie usług opiekuńczych, budowanie wsparcia
środowiskowego w tym wolontariat, pomoc w uzyskaniu pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego
czy placówki całodobowej, działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej
potrzebującej pomocy, monitoring jakości usług opiekuńczych).
6. Pomoc w wykorzystaniu uprawnień osób niepełnosprawnych (pomoc w ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, pomoc w ubieganiu się o sprzęt ortopedyczny).
7. Pomoc w zapewnieniu właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży (poradnictwo
rodzinne, pomoc w docieraniu do instytucji celem diagnozy i rehabilitacji, pomoc w dotarciu do
zajęć edukacyjnych, grup wsparcia, współpraca ze szkoła przedszkolem, działania interwencyjne w
sytuacji naruszenia prawy dziecka, występowanie do sądu, prokuratury, współpraca z kuratorem.,
pomoc w umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,
8. Pomoc na rzecz poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi (załatwienie
konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, hospitalizacji także bez zgody, pomoc w
wykonywaniu postanawiań sadu, działania w kierunku ubezwłasnowolnienia, pomoc w uzyskaniu
miejsca w SDŚ, monitorowanie procesu leczenia)
9. Pomoc na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin osób z problemem alkoholowym i uzależnieniami
(kierowanie na leczenie, pomoc w docieraniu do grup wsparcia, monitorowanie utrzymywania
abstynencji, monitorowanie bezpieczeństwa dzieci w tych rodzinach).
10. Pomoc na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin zagrożonych przemocą (rozwiązywanie
konfliktów rodziny, mediacje, wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, pomoc w docieraniu
do poradnictwa specjalistycznego i instytucji).
Dodatkowo pracownicy socjalni świadczą na rzecz osób pracę socjalna w postaci m. in.:
 pomocy w wyrobieniu dokumentu tożsamości
 pomocy w załatwieniu pogrzebu
 pomocy w uzyskaniu porady prawnej
 pomocy w załatwieniu spraw urzędowych
 współpraca z kuratorem nad poprawa funkcjonowania osoby dorosłej.
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Wszystkie wymienione działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji osób i rodzin wymagających
wsparcia. Celem działań pracy socjalnej jest pokazanie możliwości zmiany a w efekcie usamodzielnienie
się.
Tabela 8: Zestawienie form pracy socjalnej wykonanej przez pracowników OPS w roku 2017
1432
485
71
142
93
43
191
52
92
68
4
14
142
41
9
40
35
34
48
129
516

Liczba rodzin objętych pracą socjalną
Liczba rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną
Liczba rodzin monitorowanych
Liczba prowadzonych postępowań „NK”
Liczba wszczętych w 2017 „NK”
Liczba wszczętych „NK „w rodzinach z dziećmi (w tym)
Liczba osób starszych objętych pomocą usługową
Liczba osób starszych objętych pomocą usługową powyżej 90 lat
Liczba interwencji
Liczba interwencji w tym w rodzinach z dziećmi
Liczba rodzin objętych pracą socjalną które poprawiły swe funkcjonowanie
Liczba rodzin z asystentem, które poprawiły swoje funkcjonowanie(w tym)
Liczba prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”
Liczba rodzin z dziećmi, dotkniętych problemem alkoholowym i uzależni.
Liczba osób skierowanych na terapię uzależnień
Liczba rodzin wspieranych przez asystenta rodziny
Liczba sporządzonych planów pracy z rodziną
Liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia
Liczba osób skierowanych do PUP celem aktywizacji
Liczba osób, które podjęły pracę
Liczba osób, które uczestniczyły w projektach socjalnych
Liczba biletów, które pracownicy socjalni przekazali na basen odkryty, ufundowane
przez OSiR
Liczba kontraktów socjalnych zawartych z klientami OPS
Liczba kontraktów socjalnych zawartych z rodzinami z dziećmi (w tym)
Liczba skierowań wydanych na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z EFS(FEAD)
Liczba skierowań wydanych na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z EFS(FEAD) rodzinom z 500+ (w
tym)
Liczba osób bezdomny przebywających w miejscach nie mieszkalnych
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Liczba dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej

1000
48
14
350(objętych 661
osób)
81 (objętych 267
osób)
25
25
10

Źródło: OPS, opracowanie własne
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy Dzierżoniowa mają możliwość uzyskania
specjalistycznej pomocy prawnej oraz psychologicznej. W 2017r. Radca prawny w ramach usług
woluntarystycznych udzielił 190 porad z zakresu prawa rodzinnego, karnego a także w sprawach z
zakresu prawa pracy. W ramach pomocy psychologicznej Klienci Ośrodka mają zapewnione
specjalistyczne wsparcie. W sytuacji zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy w miejscu zamieszkania
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osoby takie wsparcie jest również umożliwione. W roku 2017r. udzielono 48 porad psychologicznych.
Ponadto osoby oczekujące pomocy psychologicznej kierowane były do CAS.
SCHRONIENIE

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w
noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
W roku 2017 udzielono schronienia dla osób , koszt ww. świadczeń wyniósł 107.323,83 zł. Obecnie
współpracujemy z 7 instytucjami do tego przeznaczonymi.
Tabela 9: Instytucje współpracujące z OPS w zakresie zapewnienia schronienia w 2017.
L.p.

Nazwa placówki

1

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy

2

Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Liczba klientów
którym
udzielono
pomocy
18
4

3
4
5
6

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Wałbrzychu
Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym w Rybniku
Centrum Socjalne Catitas w Starogardzie
Stowarzyszenie Panaceum Schronisko dla Osób Bezdomnych w Piotrkowie
7
Trybunalskim
RAZEM

1
1
1
1
1
27 osób

Źródło: OPS, opracowanie własne
Skala bezdomności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów od lat utrzymuje się na podobnym poziomie,
jednak zaobserwować można rosnący trend w tym zakresie. Co roku zwiększa się liczba osób
przebywających w miejscach niemieszkalnych (dworzec, okolice byłego DFK, pustostany, ogródki
działkowe). Zjawisko ma charakter dynamiczny i zmienny w zakresie uchwycenia faktycznej liczby
bezdomnych, szczególnie w okresie zimy, ponieważ nie wszyscy bezdomni są zainteresowani pomocą i
chętni do skorzystania ze wsparcia.
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił w 2017 roku pomocy w formie schronienia jedynie części osób
bezdomnym, tj. tym, które o taką pomoc wystąpiły.
W Dzierżoniowie osoby bezdomne to głównie mężczyźni, po eksmisjach.
Tabela 10: Schronienie klientów OPS w latach 2015-2017
Rok
2015
2016
2017

liczba klientów
22
31
27

ilość świadczeń/m-cy
144
190
179

kwota
87760
102372
107324

średnio w miesiącu
7313,33
8531
8943,67

Źródło: OPS, opracowanie własne
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W ramach pomocy osobom bezdomnym w gminie działa Ogrzewalnia przy ul. Nowowiejskiej 91, z
której korzystało w 2017 r. średnio 10 osób dziennie. Jest to miejsce w którym osoby bezdomne mogą
się schronić codziennie w godzinach od 18 do 8. Mogą również skorzystać z pomieszczenia kuchennego,
łazienki wyposażonej w środki czystości i otrzymać kompleksowa informacje o formach pomocy.
Placówka przez cały czas jest nadzorowana i obowiązuje w niej zakaz używania alkoholu oraz środków
odurzających. W ogrzewalni dyżury pełnią pracownicy socjalni, którzy udzielają osobom
zainteresowanym stosownych porad socjalnych adekwatnych do potrzeb.
ZAPEWNIENIE POSIŁKU

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym
jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Gmina Miejska Dzierżoniów realizuje ten obowiązek
przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w
sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze,
chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o
pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na
zakup żywności.
Realizacja tej formy pomocy odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci
w placówkach edukacyjnych oraz dożywiania w stołówce „Caritas” (a także poprzez zasiłki celowe).
Caritas Diecezji Świdnickiej na zlecenie Gminy prowadzi Punkt Pomocy Środowiskowej – Jadłodajnię, do
której OPS skierował 112 podopiecznych na posiłki (średnio w skali miesiąca to liczba 85 osób).
W gminie działa również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w którym z posiłków skorzystało w 2017
roku 13. dzieci.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a
rodzina nie chce/ nie może ubiegać się o wsparcie, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Udzielenie
takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z pomocy tej skorzystało 47 dzieci na wniosek dyrektorów 9.
szkół i przedszkoli.
Ogólny koszt programu zamknął się kwotą 585.000 zł, w tym środki własne gminy wyniosły
234.000 zł, a dotacja z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła
351.000,00 zł. – udział gminy w realizacji tego zadania wyniósł, zatem 40,00 %.
Tabela 11: Dożywianie w 2017 r.
Rodzaj świadczeń
Zasiłek na żywność
Posiłki (szkoły, stołówki)
tzw. pula dyrektorska

liczba osób

liczba osób w
rodzinach

liczba
świadczeń

kwota świadczeń
(w zł.)

72
457
47

151
688
x

265
64988
4003

75979
478416
30605

Źródło: OPS, opracowanie własne
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ZASIŁKI OKRESOWE

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego.
W związku z nowelizacją ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z
dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2174) wprowadzone
zostały nowe zasady przyznawania i wypłacania zasiłku stałego osobom, które złożą wniosek o
przyznanie zasiłku stałego w czasie, kiedy oczekują na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia o niezdolności do pracy.
W okresie zawieszenia postępowania na czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności/niezdolności do pracy przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na
zasadach określonych w art. 38. W roku 2017 przyznano 30 takich świadczeń dla 8 osób.
Łącznie w 2017 roku – przyznano świadczenie 97 osobom w kwocie ogółem 116.300,00 złotych.
ZASIŁKI CELOWE

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W
roku 2017 wydano na te cele ogółem kwotę 552 650,00 złotych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku przyznał pomoc w formie niepieniężnej, i wydał do
realizacji z przeznaczeniem na zakup opału listy opałowe w łącznej ilości 351 świadczeń, w łącznej
kwocie 69900 zł, w tym dla osób samotnie gospodarujących 248 świadczeń, w wysokości 45630 zł i 103
świadczeń dla rodzin, w wysokości 24 270 zł.
Rodzinom, które nie potrafią prawidłowo dysponować środkami materialnymi i przyznaną pomoc
mogłyby przeznaczyć na cele niezwiązane z niezbędnymi potrzebami rodziny, zwłaszcza z zakupem
żywności, środków higieny czy artykułów chemicznych, przyznawana jest pomoc w formie
bezgotówkowej. Rodziny korzystające z pomocy otrzymują pomoc w formie bonów żywnościowych oraz
bonów towarowych – jest to także forma zasiłku celowego jednorazowego, wypłacanego w formie
niepieniężnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku podpisał porozumienia o współpracy z 6 podmiotami
realizującymi wydawane bony. Nominał bonów również został dostosowany do potrzeb klientów w
mieści się w skali od 10,00 złotych do 20,00 złotych. 1 rodzinie wypłacono świadczenie z tyt. „zdarzenia
losowego”.

USŁUGI OPIEKUŃCZE, W TYM SPECJALISTYCZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, Z WYŁĄCZENIEM
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie
usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy
innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
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pomocy zapewnić.
W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach zadań własnych gminy
kontynuował realizację pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze to świadczenie
niepieniężne, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
osobie starszej, która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Warunki
przyznawania usług opiekuńczych określa ustawa o pomocy społecznej oraz uchwała Rady Miejskiej
Dzierżoniowa w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2017 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej
Dzierżoniowa Nr XXVIII/185/16 z dnia 28 listopada 2016 r., a usługi opiekuńcze realizowane były przez
firmę MG Partner Marcin Grzesiak z Warszawy, wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Cena 1 godziny usługowej wynosiła 16,46 zł.
Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, jej sytuacji rodzinnej
i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze
strony rodziny i środowiska. Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno osoby samotne, jak i
posiadające rodzinę, która nie była w stanie takiej pomocy zapewnić. W 2017 r. z usług opiekuńczych
korzystały przede wszystkim osoby mające trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą,
kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku. Pomoc w formie usług opiekuńczych
polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
przewlekle, w tym:
 pomoc w codziennych czynnościach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego tj.
robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie, pranie, realizacja recept, pomoc w dostępie do służby
zdrowia, czy w załatwianiu spraw urzędowych;
 opieka higieniczno- pielęgnacyjna, w tym: mycie, kąpanie, zmiana odzieży, bielizny osobistej i
pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn,
mierzenie ciśnienia, itp.;
 pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej poprzez zapewnienie kontaktów z
otoczeniem, w tym: organizacja spacerów, czytanie prasy, pomoc w podtrzymaniu zainteresowań.
Tabela 12: Usługi opiekuńcze
Realizacja pomocy w formie usług opiek uńczych w 2017 r.

Forma pomocy

usługi opiekuńcze

Liczba osób ob- Liczba realizojętych pomocą wanych godzin

181

51033

Średnia miesięczna liczba
godzin

4253

Łączny koszt

853591,73

Źródło: OPS, opracowanie własne
W 2017 r. w odniesieniu do 2016 r. liczba osób korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych
wzrosła o 23 osoby, natomiast w odniesieniu do 2015 r. aż o 75 osób.
Dzięki pomocy usługowej ludzie starsi, obłożnie chorzy, niepełnosprawni mają możliwość
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funkcjonowania w swoim naturalnym środowisku. Osoby te pozbawione pomocy usługowej często nie
miałyby możliwości funkcjonowania w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Objęcie systematyczną
pomocą usługową w wielu przypadkach stanowi alternatywę dla pobytu w całodobowej placówce
pomocowej, zapobiega poczuciu osamotnienia oraz poprawia komfort życia osobom chorym i
niepełnosprawnym.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i
gminę, osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie
mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, są kierowane do domów pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej, zgodnie z założeniami,
mają
za zadanie zaspokajanie
niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych i religijnych
przebywających w nich podopiecznych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i odzieży
zapewniają także opiekę, pielęgnację i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Świadczą
usługi wspomagające, polegające na prowadzeniu terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i
zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych oraz podejmują działania zmierzające do
usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości. Umożliwiają również korzystanie ze świadczeń
zdrowotnych.
Tabela 13: Domy Pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej – zestawienie wydatk ów w 2017 r.

Forma pomocy

Średnia miesięczna
dopłata OPS (gminy)
Liczba osób ob- do pobytu jednej osojętych pomocą by

domy pomocy społecznej

42

1985

Łączny koszt

1000516,62

Źródło: OPS, opracowanie własne
Osoby przebywające w domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% posiadanego
dochodu, jednak nie więcej niż pełen koszt utrzymania. Pozostałą różnicę kwoty do wysokości kosztów
utrzymania w placówce dopłacają w kolejności: małżonek, zstępni przed wstępnymi lub inne osoby, a
następnie gmina, która skierowała osobę do domu. Z roku na rok budżet środków finansowych Ośrodka
na ten cel wzrasta. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania w
placówkach za osoby nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność.
Jako gmina nie mamy wpływu na koszt utrzymania mieszkańca w DPS, ponieważ to starostowie danego
powiatu, co roku ustalają miesięczny koszt utrzymania w DPS, a gmina zobowiązana jest do ponoszenia
odpłatności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W mieście Dzierżoniowie obserwuje się wzrost
liczby osób starszych, samotnych, o niskich dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej
rodziny lub w ogóle jej nie mają. W związku z powyższym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z
roku na rok wzrasta.
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POGRZEBY

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2017 roku
sprawiono 8 pogrzebów, tj. o 5 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wydatkowano na ten cel kwotę
14.693,40 zł.
W przypadku jednego pochówku (w związku z nabyciem prawa do emerytury) wystąpiono do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o zwrot zasiłku pogrzebowego w wysokości poniesionych przez gminę
kosztów pogrzebu, tj. kwoty 1.758,20 złotych.
ZASIŁKI STAŁE

Zasiłek stały przysługuje:
1. 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;
2. 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 są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
W przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku zasiłek stały przyznawany jest - po osiągnięciu
wieku emerytalnego określonego w artykule 24 ustęp 1 oraz artykule 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw obniżyła wiek emerytalny tj. dla kobiet – 60 lat a dla mężczyzn – 65 lat. W roku 2017 z tego
powodu zasiłek stały przyznano 15 osobom, a 13 osobom odmówiono świadczenia w związku z
nabyciem prawa do emerytury z ZUS.
W roku 2016 natomiast 12 osób korzystało z zasiłku stałego z powodu osiągnięcia wieku a tylko 4
osoby nabyły prawo do świadczeń emerytalnych.
W 2016 roku przyznano zasiłek stały dla ogółem 203 osób, w tym dla 160 osób samotnie
gospodarujących i dla 43 osób w rodzinie. Łącznie na ten cel wypłacono kwotę 963.000,00 złotych.

Natomiast w ramach ZADAŃ ZLECONYCH GMINY, o których mowa w art. 18 Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dzierżoniowie zrealizował w zakresie:
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zgodnie z przepisem art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzin, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Usługi te obejmują czynności polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania procesu leczenia.
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Zasady przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach zadań zleconych kontynuował
realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym: osób chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do
szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi te obejmują czynności polegające na
uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania
procesu leczenia. Zasady przyznawania w/w pomocy reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2017 r.
specjalistyczne usługi opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Polski
Czerwony Krzyż w Dzierżoniowie, wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Cena 1 godziny usługowej dla osoby dorosłej wynosiła 20,00 zł, natomiast w przypadku
dzieci chorych na autyzm dziecięcy: 50,00 zł i 60,00 zł.
Tabela 14: Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Realizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiek uńczych dla os.z zaburz.psych w 2017 r.

Forma pomocy
specjalistyczne
usługi opiekuńcze
dla osób z zaburz.psych.

Liczba osób ob- Liczba realizojętych pomocą wanych godzin

10

3357

Średnia miesięczna liczba
godzin

Łączny koszt

280

76690

Źródło: OPS, opracowanie własne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w
tym psychologów, pedagogów i terapeutów zajęciowych. Realizacja usług uzależniona była od
przebiegu choroby, aktualnego stanu zdrowia świadczeniobiorców, ich możliwości psychofizycznych
oraz sytuacji życiowej, w tym rodzinnej. Pomoc w w/w formie realizowana była poprzez systematyczny
kontakt osób wymagających wsparcia z terapeutą w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia, a także pomocy w codziennym funkcjonowaniu - załatwianiu spraw
urzędowych, gospodarowaniu budżetem domowym, poprawie relacji rodzinnych, monitorowaniu
leczenia i kontroli realizacji zaleceń lekarskich, usprawnianiu, czy też pomocy w zapewnieniu wsparcia
ze strony Środowiskowego Domu Samopomocy. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
w wielu przypadkach stanowiła wsparcie również dla członków rodzin osób chorych.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe
określone w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją administracyjną, ważną 90 dni od
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dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym termin liczony jest od dnia
rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych Świadczenie przysługuje osobom korzystającym z
placówek opieki zdrowotnej niemającym prawa do ubezpieczenia z innego tytułu. W 2017 r. wydano
136 decyzji (w tym: 94 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 18 decyzji
odmownych, 24 decyzje umarzające postępowanie) Średnio w miesiącu wydawano 11 decyzji.

STYPENDIA SZKOLNE

W roku 2017 wypłacono 409 świadczeń w formie stypendiów szkolnych dla 227 uczniów (o 30
świadczeń mniej jak w roku ubiegłym) i wypłacono porównywalnie jak w roku poprzednim świadczenia
na kwotę łącznie 123.190,45 zł ( jedynie o 503,98 zł. więcej jak w roku 2016), z tego 88.436,00 zł z
budżetu państwa, a 34.754,45 zł z budżetu miasta. Podobnie jak w roku ubiegłym nie złożono
wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę o systemie
oświaty.

PROFILAKTYKA I PREWENCJA
„OGRANICZAMY PRZEMOC SKUTECZNIE”
W ramach ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy
oraz podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców Dzierżoniowa, miedzy innym miały miejsce
następujące działania:
1) w dniach 20-26.02.2017 r. OPS w
Dzierżoniowie włączył się w ogólnopolską akcję
„Tydzień pomocy dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem”;
2) w dniu 26.05.2017 r. pracownicy socjalni OPS
przeprowadzili warsztaty „Stop przemocy” na
rzecz uczniów Gimnazjum Nr 3 w Dzierżoniowie;
3) w czerwcu i grudniu 2017r. zostały
wystosowane apele do mieszkańców Dzierżoniowa „Zatrzymajmy przemoc!” i „Stop przemocy w
rodzinie”;
4) w okresie czerwiec – grudzień realizowany był projekt na rzecz poprawy jakości i zwiększenia
dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
W ramach Programu Osłonowego
"Wsparcie
Jednostek
Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie",
Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu
„Ograniczamy Przemoc Skutecznie” w
kwocie 44.800 zł. Realizatorem projektu był
Ośrodek Pomocy Społecznej, partnerem w
zakresie realizacji części zadań projektowych
była Fundacja Manufaktura Inicjatyw
(OIK/CAS). Grupą docelową projektu były
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osoby doświadczające przemocy, osoby zagrożone zjawiskiem przemocy oraz osoby realizujące zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także mieszkańcy Dzierżoniowa.
Działania podejmowane w ramach projektu były kierowane do odbiorców we wszystkich
grupach wiekowych: dla dzieci, rodziców, seniorów zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy
w rodzinie, a także specjalistów realizujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej.
W ramach projektu została przeprowadzona diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Dzierżoniowie,
która posłuży poprawie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wyniki
diagnozy posłużą także, jako materiał wyjściowy do opracowania nowego Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W ramach promocji projektu rozpowszechniono 3000 ulotek informacyjnych oraz zrealizowano
film na temat zjawiska przemocy i realizowanych zadań w projekcie. Przeprowadzono cztery szkolenia
dla nauczycieli, członków ZI, GR i innych specjalistów, w których wzięło udział 85 uczestników. Ponadto
zakupiono 55 książek i materiałów dydaktycznych z tematyki przemocy i przekazano je do ZI i instytucji
zaangażowanych w pracę z rodzinami doświadczającymi przemocy. W warsztatach specjalistycznych
wzięło udział 40 osób, warsztatach z zakresu samoobrony – 13 osób, Akademii Kompetentnego Rodzica
– 20 osób, zajęciach z zakresu pierwszej pomocy – 13 osób, warsztatach socjoterapeutycznych - 20
osób. W pogadankach dla seniorów wzięły udział 32 osoby, dniach otwartych w OPS/OIK wzięło udział
łącznie 47 osób.
Podsumowując projekt Ograniczamy Przemoc Skutecznie zorganizowana została konferencja, w
której wzięło 90 osób. Podczas konferencji odbyły się dwa wykłady dotyczące przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Łącznie w projekcie wzięło udział 337 osób.
W celu podwyższenia kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej zadania związane z
przeciwdziałaniem przemocy, oprócz szkoleń realizowanych w ramach projektu Ograniczamy Przemoc
Skutecznie:
a) 5 osób uczestniczyło w szkoleniu w dniu 27-28.04.2017 r. pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– podstawowy algorytm postępowania” (sfinansowanej ze środków PCPR);
b) 7 osób w dniach 22.06.2017 r. oraz 14.11.2017 r. wzięło udział w superwizji (sfinansowanej ze
środków DOPS).

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
KOORDYNACJA PRACY NA RZECZ OSÓB DOZNAJACYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Działalność na rzecz zapobiegania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stwarzanie warunków dla
zmiany osobom stosującym przemoc oraz prowadzenie pracy edukacyjnej i profilaktycznej dotyczącej
przemocy w rodzinach, jest istotnym zadaniem realizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
Członkowie grupy roboczej w 2017r. realizowali działania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych GM
Dzierżoniów na lata 2016-2020, Miejskiego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2017, a także Program Wspierania Rodziny na lata
2015-2017. W 2017r. Odbyło się 347 spotkań grup roboczych. Wszczęto 93 procedury Niebieskich Kart,
łącznie NK z lat ubiegłych prowadzono 142 procedury.
Podczas diagnozy środowisk rodzinnych, w których występował problem przemocy domowej w
2017r. Ustalono miedzy innymi:
a) osobami doświadczającymi przemoc było: -20 dzieci, - 116 kobiet, - 24 mężczyzn,- 28 osób starszych
b) osobami stosującymi przemoc było:- 117 mężczyzn, - 18 kobiet, -11 osób starszych;
c) 59 członków rodziny było uzależnionych od alkoholu,
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d) 13 osób w rodzinach borykało się z problemem narkomanii,
e) 18 osób miało zdiagnozowane zaburzenia psychiczne,
f) 37 członków rodzin posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.
W 2017 odbyły się cztery spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego: 13 marca, 19 czerwca, 13 września,
13 grudnia. Podczas posiedzeń zostało podjętych osiem uchwał. Uchwała nr 1/2017, 3/2017, 6/2017,
8/2017 dotyczyły zmian osobowych w 6 stałych grupach roboczych, uchwały nr 2/2017, 4/2017, 5/2017,
7/2017 dotyczyły zakończenia procedury Niebieskiej Karty. Frekwencja podczas posiedzeń wynosiła: 13
marca- 100%, 19 czerwca- 64%, 13 września- 54%, 13 grudnia- 54 %.

PROJEKTY SOCJALNE
EDUKACJA I WZMACNIANIE W TRUDNEJ SYTUACJI
Jedną z metod pracy socjalnej na rzecz rodzin są projekty socjalne ich nadrzędnym celem jest
wzmacnianie zdolności do rozwiązywania problemów oraz promowanie zmian społecznych. Kluczową
ideą tworzenia projektów socjalnych jest ulepszanie rzeczywistości społecznej.
Tutejszy Ośrodek realizuje szereg działań innowacyjnych, do których należą także projekty socjalne.
W roku 2017 opracowane zostały i zrealizowane 4 projekty socjalne, którymi objętych zostało 516 osób.
Realizacja opracowanych projektów miała na celu m. in zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy
zastępczej, wskazanie młodzieży możliwości zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapobieganie uleganiu oszustom przez osoby starsze.

„WĘDKĄ ZŁOWIĆ LEPSZY ŚWIAT”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zrealizował projekt „Wędką złowić lepszy świat – II
edycja”. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy na wędkowanie nad staw w Bratoszowie.
Terminy zjazdów: 2.08.2017 r., 09.08.2017 r., 23.08.2017
r.
W projekcie wzięło udział łącznie 36 dzieci w wie
ku od 4 do 16 lat, z 14 rodzin w tym z 7 rodzin
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dzierżoniowie oraz 2 rodziny objęte wsparciem asystenta
rodziny. Planowa liczba młodzieży w projekcie to 12
osób, jednak z projektu skorzystało, trzykrotnie więcej
zainteresowanej młodzieży – 36 osób.
Podczas wędkowania wskazywano młodzieży
możliwość trzeźwego, aktywnego i zdrowego spędzania
czasu wolnego na świeżym powietrzu, wędkując.
Rozwijano zainteresowania młodych ludzi poprzez wskazywanie możliwości uprawiania hobby, co
odwraca uwagę od zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków.
Zachęcano młodzież do konstruktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijającego kreatywność i
wyobraźnię naszych uczestników. Wskazywano na potrzebę ochrony środowiska po zakończonym
wędkowaniu i wspólne sprzątanie.
Spotkania polegały na wspólnym wędkowaniu nad stawem w Bratoszowie z zachowaniem
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Każdy z uczestników otrzymywał wędkę na czas wędkowania
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przygotowaną do połowu ryb. Wędkowanie przebiegało zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu
ryb PZW a wszystkie ryby zaraz po złowieniu były wypuszczane z powrotem do wody. W trakcie
wędkowania, przeprowadzono także prelekcję z elementami socjoterapii na temat profilaktyki
uzależnień i na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz życia bez uzależnień.
Atrakcją każdego wyjazdu było samodzielne smażenie kiełbasek w ognisku. Po każdym
skończonym wędkowaniu młodzież sprzątała łowisko, co także było ważnym elementem warsztatów.
Do realizacji projektu wykorzystano posiadany sprzęt wędkarski. Podczas spotkań młodzież i dzieci mieli
zapewnione napoje, pieczywo oraz kiełbaski do pieczeniu na ognisku. Produkty żywnościowe zakupiono
z pozyskanych środków w ramach projektu.
„Wędka złowić lepszy świat- II edycja” – to doskonały pomysł na zaszczepienie nowej pasji
wśród dzieci i młodzieży pochodzącej z wykluczonych, wieloproblemowych rodzin, w których występuje
problem alkoholowy. Uczestnicy spędzili wspaniałe chwile odnosząc sukcesy wędkarskie a największą
nagrodą były ryby na haczyku profesjonalnej wędki.

„SZAFA GRA- 2017-2018”
Projekt socjalny prowadzony jest całoroczne w zależności od potrzeb Klientów, z którymi pracuje
Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest zbiórka odzieży i zabawek dla dzieci w ramach
pomocy rzeczowej dla rodzin potrzebujących takiego wsparcia. Adresatami projektu są głownie rodziny
objęte asystenturą rodzinną oraz osoby korzystające z pomocy ośrodka. Realizatorem projektu jest
Zespół ds. asysty rodzinnej
„SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w dniach od 20.03.2017r do 20.04.2017r. w trosce o
bezpieczeństwo osób starszych będących szczególnie narażonymi na różnego rodzaju oszustwa
prowadził kolejną, cykliczną akcję pod hasłem „SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”. Działania
prewencyjne były prowadzone przez pracowników socjalnych Zespól ds. Usług Opiekuńczych przy
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie. Akcja po raz kolejny mała na celu
przypomnienie o problemie oszustw oraz zwrócenie uwagi seniorów a w szczególności samotnych na
możliwość pojawienia się w ich mieszkaniu osób podających się za pracowników różnych instytucji ( m.
in. PCK, OPS, ZE, DZBM itp.) w celu wyłudzenia pieniędzy, a także dokonania kradzieży.
W trakcie akcji pracownicy socjalni w asyście dzielnicowych KPP, odwiedzili podopiecznych
korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych z tut. Ośrodka. W trakcie odwiedzin osobom
starszym zostały przekazane ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń typu: kradzieże, oszustwa czy
wyłudzenia. Przekazano 129 ulotek informacyjnych. Osoby te zostały także poinformowane, jak nie paść
ofiarą oszustów podających się przez telefon za znajomego lub członka rodziny.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie współpracuje z wieloma instytucjami, które realizują
swoje działania w obszarze pomocy rodzinie są to m. in. Sądy, placówki oświatowe Komenda
Powiatowa Policji. Stała współpraca partnerska zapewnia wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie
pomocy osobom potrzebującym i ułatwia skuteczne wsparcie. W roku 2017r. Prowadzona była także
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współpraca partnerska z CAS,/OIK w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego dla Klientów
OPS w ramach współpracy młodzież odbywająca w CAS kurs liderów młodzieżowych realizowała projekt
„Młodzież dla bezdomnych”, który przyczynił się do pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym..
Z inicjatywy OPS zorganizowano W CAS szkolenie dla klientów
OPS „Gospodarowanie budżetem domowym”, w którym
wzięły udział 22 osoby. Podobnie jak w roku ubiegłym dzieci z
rodzin niezamożnych otrzymały bilety na basen odkryty w
liczbie 1000 sztuk, które ufundował OSIR w Dzierżoniowie. W
ramach pomocy osobom potrzebującym we współpracownicy
z Kościołem Zielonoświątkowym zbór Betezda, kory zajmował
się dystrybucją żywności dla mieszkańców Dzierżoniowa
łącznie wydaliśmy 350 skierowań dla 661 osób. Ponadto w
ramach porozumienia o współpracy partnerskiej podpisanego
17 sierpnia 2015r. Kontynuowaliśmy wspólne działania z
Dziennym Domem „Senior Plus”, ŚDŚ, TPD. Na mocy porozumienia o współpracy z Aresztem Śledczym
odbywały się dyżury pracowników socjalnych w siedzibie aresztu raz na kwartał. W ramach wzajemnej
współpracy przed zbliżającym się sezonem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do 14
instytucji, których działalność opiera się na kontaktach z różnorodną grupa osób. Były to m. in. Polski
Związek Emerytów i Inwalidów, Parafie w mieście, Dzienny Dom Pomocy „Senior Plus, CAS oraz
zarządcy budynków mieszkaniowych. Nasz apel dotyczył prośby o zgłaszanie niepokojących sygnałów
dotyczących sytuacji osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które nie potrafią same odnaleźć
drogi do uzyskania pomocy. Celem naszego działania było zidentyfikowanie nowych beneficjentów
dotychczas nie ujawnionych oraz rozszerzenie zakresu naszej pomocy. Apel przyniósł pozytywny odzew
gdyż otrzymaliśmy wiele sygnałów dotyczących osób mogących wymagać wsparcia dzięki temu
mogliśmy skutecznie zareagować. Pracownicy socjalni Zespołu ds usług opiekuńczych w marcu 2017r.
rozpoczęli współpracę z Dzierżoniowskim Oddziałem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. w
kwietniu 2017r. W czasopiśmie „Kwartalik” wydawanym przez ZERiI ukazał się artykuł dotyczący
działalności. zespołu zadaniowego zajmującego się problematyką osób starszych. Dodatkowo na łamach
magazynu umieszczona została informacja o akcji „SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”, co z pewnością
pozwoliło na poszerzenie kręgu odbiorców naszych działań o charakterze prewencyjnym.

SKUTECZNE WSPARCIE DLA RODZINY PRZEŻYWAJACEJ
WYCHOWAWCZE. ASYSTENTURA RODZINNA

TRUDNOSCI

OPIEKUŃCZO-

Celem pracy asystentów z rodzinami borykającymi się z deficytami opiekuńczo- wychowawczymi
jest odzyskanie zdolności prawidłowego funkcjonowania społecznego. Stosowane metody pracy
odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom i oczekiwaniom poszczególnej rodziny. Należą do nich m. in.
uczestnictwo w grupie wsparcia, udział w realizowanych projektach socjalnych czy warsztatach
rodzicielskich. Do najczęstszych problemów rodzin, które wymagają rozwiązania przy zastosowaniu
asystentury rodzinnej należą; zaburzenia umiejętnej komunikacji miedzy członkami rodziny, brak
wzorców i autorytetów do naśladowania, brak odpowiednich kompetencji rodzicielskich i właściwych
metod wychowawczych, niedostateczne zainteresowanie problemami i potrzebami dzieci,
nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych, brak
umiejętności korzystania z zasobów środowiska oraz przysługujących im praw i uprawnień, brak
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nawyków utrzymania higieny osobistej i porządku w mieszkaniu, brak aktywności przy poszukiwaniu
pracy.
Asystenci rodziny w trakcie współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy podejmowali działania
wykorzystując zasoby i mocne strony członków rodziny stosując metodę tzw. małych kroków.
Kluczowym celem pracy asystentów jest budowanie pozytywnego nastawienia rodziny do zmiany i
pomoc w osiągnięciu zamierzonego celu. Rolą asystenta jest też towarzyszenie w sytuacjach
kryzysowych oraz udzielenie stosownego wsparcia ze strony specjalistów. W 2017 roku asystenci
obejmowali pomocą 40 rodzin niewydolnych wychowawczo z czego 14 rodzin poprawiło swoje
funkcjonowanie.
GRUPA WSPARCIA
a) Mamo, tato, chcę być z Wami-dla rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczejkontynuacja
Widząc zainteresowanie oraz pozytywne efekty działania grupy w latach poprzednich Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2017 roku kontynuował prowadzenie grupy wsparcia „Mamo, tato chcę być z wami”.
Inicjatywa skierowana jest do rodziców, którzy chcieliby odzyskać swoje dzieci, które czasowo zostały
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto uczestnictwo w grupie umożliwia też wzmocnienie
kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzicom, zagrożonym odebraniem dzieci i umieszczeniem
ich po za rodziną biologiczną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, jako realizator ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. oraz Programu Wspierania
Rodziny, Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2017, podejmował liczne działania zmierzające do
zaistnienia warunków umożliwiających dzieciom, czasowo umieszczonym w pieczy zastępczej powrót do
rodziny biologicznej. Nadrzędnym celem w tym zakresie jest wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w planowaniu
oraz funkcjonowaniu rodziny, wzmocnienie integracji, przeciwdziałanie marginalizacji i dezintegracji
rodziny, dążenie do reintegracji.
Zajęcia grupy odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15 do 16.45 łącznie w
spotkaniach wzięło udział 34 uczestników.

KONFERENCJE
W 2017r. wychodząc na przeciw potrzebom Klientów i mieszkańców Dzierżoniowa Ośrodek
Pomocy Społecznej zorganizował w dniu 15 listopada 2017r. Konferencję pn. „Jak dogadać się z
nastolatkiem”. Spotkanie prowadził psycholog współpracujący z tut. OPS. W trakcie konferencji
poruszone zostały problemy i zagrożenia wieku dorastania a także wskazane zostały cenne wskazówki
dotyczące skutecznych form komunikacji z nastolatkiem. Przedmiotem dyskusji był także tzw kryzys
tożsamości nastolatka. Spotkanie odbywało się w siedzibie OPS wzięło w nim udział 9 osób.
W dniu 5 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zorganizował konferencję
dotycząca problematyki przemocy w rodzinie i potrzeb w obszarze jej przeciwdziałania. Konferencja ta
stanowiła podsumowanie projektu „OGRANICZAMY PRZEMOC SKUTECZNIE”, Podczas konferencji
odbyła się prezentacja diagnozy przeprowadzonej w mieście Dzierżoniów w zakresie zjawiska przemocy
oraz film prezentujący projekt. Podczas spotkania odbyły się dwa wykłady. Pierwszy prowadziła dr
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Dorota Werner dotyczył on wpływu systemu rodzinnego na rozwój emocji i uczuć wyższych u dziecka .
Drugi poprowadziła dr Agnieszka Widera- Wysoczańska i dotyczył wykorzystania seksualnego dzieci.

SZLACHETNA PACZKA
OPS w Dzierżoniowie po raz drugi już przyłączył się do akcji
„Szlachetna Paczka”. Wytypowane do objęcia pomocą zostały
rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Z
późniejszych relacji tych osób wiemy, że wszystkie rodziny zostały
zakwalifikowane do pomocy i za pośrednictwem darczyńców i
wolontariuszy spełniły się ich marzenia.

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI
W roku 2017 po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował dzieci na kolonię sfinansowana
przez Fundację Muszkieterów. Troje dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka miało zapewniony letni
wypoczynek w okresie wakacyjnym.

AKCJA ZIMA
„BEZDOMNOŚĆ TO TEŻ TWOJA SPRAWA”
W dniach od 03 października 2017r. poprzez cały okres zimowy pracownicy socjalni wspólnie z
funkcjonariuszami policji i straży miejskiej w Dzierżoniowie monitorowali sytuację osób bezdomnych
zarówno korzystających, jak i nie korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej przebywających
na terenie ogródków działkowych JAR, RELAX i PANORAMA oraz pustostanów. Monitoringiem w ciągu
roku objęto 25 osób bezdomnych. W ramach tegorocznej akcji zima OPS przeprowadził kampanie
informacyjną „Bezdomność to też twoja sprawa” skierowana do mieszkańców Dzierżoniowa. W
ramach inicjatywy przygotowane zostały plakaty oraz informacje dotyczące problemu bezdomności,
które zostały umieszczone na stronach internetowych OPS, Urząd Miasta, doba. pl, oraz na tablicach
ogłoszeniowych w niektórych instytucjach m. in PCPR, PUP, UM. Ponadto przygotowano 80 ulotek
informacyjnych dotyczących sposobu postępowania w przypadku spotkania się z problemem
bezdomności. Ulotki oraz plakaty trafiły również do instytucji w mieście a także na tablice informacyjne
ogródków działkowych. Podjęte zostały również
działania mające na celu uwrażliwienia młodzieży
na problem osób nie posiadających schronienia.
W tym celu sporządzone zostały pisma dotyczące
możliwości pomocy osobom bezdomnym i
skierowane
do
lokalnych
szkół
ponadgimnazjalnych wraz z ulotkami i plakatami.
Kluczowym celem kampanii było podniesienie
świadomości mieszkańców Dzierżoniowa nt.
kwestii bezdomności.
W trakcie cyklicznych odwiedzin w/w
pracownicy socjalni proponowali klientom
dostępne formy pomocy tj. umieszczenie w schronisku, gorący posiłek, ciepłą odzież bądź inne
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wsparcie adekwatne do niezbędnych potrzeb życiowych w tym trudnym dla nich okresie. Osoby
nieposiadające schronienia otrzymały od pracowników socjalnych także wykaz najbliżej zlokalizowanych
schronisk, noclegowni gdzie mogą uzyskać pomoc całodobową.
W ramach pomocy osobom bezdomnym w gminie działa Ogrzewalnia przy ul. Nowowiejskiej, 91 z
której korzystało w 2017r. Średnio 10 osób. Jest to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą się
schronić codziennie w godzinach od 18 do 8 rano. Mogą również skorzystać z pomieszczenia
kuchennego, łazienki wyposażonej w środki czystości i otrzymać kompleksowa informacje o formach
pomocy. Placówka przez cały czas jest nadzorowana i obowiązuje w niej zakaz używania alkoholu oraz
środków odkażających. W ogrzewalni w każdy poniedziałek w godz. Od 7 do 8 rano dyżur pełnią
pracownicy socjalni, którzy udzielają osobom zainteresowanym stosownych porad socjalnych
adekwatnych do potrzeb.
Z uwagi na konieczność zapewnienia osobom bezdomnym bezpieczeństwa przed ekstremalnymi
warunkami pogodowymi pracownicy socjalni będą nadal cyklicznie monitorować miejsca przebywania
w/w osób. Podczas wizyt osoby bezdomne otrzymywały informatory z adresami instytucji
zapewniających pomoc całodobową.
Ponadto mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo osób starszych w związku z sezonem jesiennozimowym dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 23 października do 23 listopada
2017r przeprowadził cykliczną akcję o charakterze prewencyjnym pn. „BEZPIECZNA ZIMA NASZYCH
SENIORÓW”, której celem było dokładne rozeznanie aktualnych potrzeb osób starszych, samotnych i
niepełnosprawnych objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w związku ze zbliżającym się
sezonem zimowym. Podczas wizyt w środowisko u osób starszych pracownicy socjalni Zespołu ds. usług
opiekuńczych sprawdzili zaopatrzenie w ciepłą odzież, obuwie, leki, możliwość przygotowania ciepłego
posiłku, stan ogrzewania mieszkania, zaopatrzenie w opal lub inne nośniki ciepła, a także ustali inne
ważne potrzeby zgłaszane przez seniorów.. W razie potrzeby została udzielona niezbędna pomoc m. in.
w formie dopłaty do zakupu opalu, leków czy też interwencji u administratora w sprawie nie sprawnego
pieca.

WOLONTARIAT – POMAGANIE JEST OK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w roku 2017 kontynuował działalność wolontariatu.,
inicjatywa ta istnieje w tutejszym Ośrodku od 2009r. Zajęcia wolontarystyczne w programie „Starsza
siostra, starszy brat” odbywały się na zasadzie pomoc w odrabianiu lekcji i nauki z dziećmi.
Wolontariusze spędzali czas z młodzieżą organizując zabawy oraz pomagając w nauce. Zajęcia
wolontariuszy z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjalnych mają na celu wyrównanie szans
edukacyjnych z Miasta Dzierżoniów. W roku 2017 w Ośrodku pracowało 5 wolontariuszy z 10 dzieci.
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SENIORZY
INICJATYWY OKOLCZNOŚCIOWE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
JASEŁKA
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w dniach od 20.01.2017 do 23.01.2017r., jak co roku
pamiętał o seniorach objętych pomocą z tut OPS. Pracowniany socjalni Zespołu ds. usług opiekuńczych
dostarczyli osobom starszym zrobione przez dzieci z przedszkoli
okolicznościowe kartki z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Rozdano 94 laurki. Ponadto z myślą o seniorach, objętych pomocą
w formie usług opiekuńczych, których stan zdrowia pozwolił na
dotarcie do siedziby O PS. w dniu 26.01.2017r. Zorganizowane
zostało przedstawienie „Jasełka”. Wzięły w nim udział dzieci z
przedszkola. Spotkanie połączone było ze słodkim poczęstunkiem
dla seniorów. W spotkaniu wzięło udział 19 osób, byli wśród nich
także mieszkańcy Dzierżoniowa.
Pracownicy Zespołu ds. usług opiekuńczych w związku z projektem „OGRANICZAMY PRZEMOC
SKUTECZNIE” przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w dniach 27.10.2017r. i
07.11.2017r. zorganizowali pogadanki dla seniorów o tematyce przemocy wobec osób starszych oraz
sposobach jej zapobiegania. Spotkania odbyły się w siedzibie Oddziału Dzierżoniowskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów i siedzibie DDPS „Senior Plus”. Pogadanki prowadzone były przez
pracownika OPS i policjantów z KPP Dzierżoniów. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące
podstaw prawnych, definicji przemocy, przemocy, jako działania, źródła dysproporcji sił, rodzajów
przemocy, form przemocy, cykli przemocy, wsparcia dla ofiar przemocy oraz faktów i mitów na jej
temat. W spotkaniu wzięło udział 30 seniorów uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne oraz
zapewnione cieple i zimne napoje oraz słodki poczęstunek.
Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych OPS
zorganizował bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Dzierżoniowa i gminy wiejskiej Dzierżoniów: „Jak
opiekować się osobą starszą w domu?- aspekt praktyczny”. Szkolenie prowadzone było przez Panią
Justynę Kurnicką- licencjonowaną pielęgniarkę, która na stałe pracuje na Oddziale Intensywnej Opieki
Medyczne w Szpitalu we Wrocławiu. Kurs był skierowany do nieformalnych opiekunów
niesamodzielnych osób starszych. W trakcie spotkania poruszono następujące aspekty: fizjologiczne
starzenie się organizmu człowieka, metody pielęgnacji i zasady prawidłowego żywienia osób starszych,
aranżacja przestrzeni w domu dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, sprzęt wspomagający
codzienną opiekę, metody wspomagające opiekunów w organizacji dnia seniorowi oraz skutki
psychologiczne i fizjologiczne długotrwałej opieki nad bliskimi pod kątem opiekuna. Uczestnicy
otrzymali materiały szkoleniowe, które będą przydatne w życiu codziennym przy opiece nad osobą
niepełnosprawną. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby każdy z nich otrzymała certyfikat. Szkolenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem okazało się bardzo przydatne.
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów
związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 180 z późn. zm.).
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obowiązkowym zadaniem gminy, realizowanym przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Dodatek mieszkaniowy ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z
utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby o najniższych dochodach.
Podstawowe wymogi uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego, które należy spełniać to:
- posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
-dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku nie może być większy niż:
- 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać dopuszczalnej powierzchni normatywnej tj.:
Dla 1 osoby - 35 m2
Dla 2 osób - 40 m2
Dla 3 osób - 45 m2
Dla 4 osób - 55 m2
Dla 5 osób - 65 m2
Dla 6 osób - 70 m2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza
normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i
kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeśli
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. /wymagane stosowne orzeczenie o
niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do dodatkowej powierzchni/ Wyjątek stanowią
orzeczenia wydane do 22 listopada 2004r., wówczas należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o wymogu
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Kryterium kwalifikujące do przyznania dodatku mieszkaniowego od 01.03.2017r. - dla
gospodarstwa jednoosobowego wynosi 1750 zł, a dla wieloosobowego 1250 zł.
Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię
zajmowanego lokalu a kwotą, którą powinna opłacić osoba ubiegająca się o dodatek z własnych
dochodów. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okresy 6-miesięczne.
W 2017 roku przyjęto i rozpatrzono 1253 wnioski o dodatek mieszkaniowy.
Liczba wydanych decyzji:


przyznających – 1181



odmownych – 49



wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia –19
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umorzone postępowanie -4

Z powodu nieopłacania na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wstrzymano wypłatę
dodatku mieszkaniowego w przypadku 12 gospodarstw domowych, z czego w 8 przypadkach wypłatę
wznowiono po uregulowaniu należności.
W 2017 roku wypłacono 7333 dodatków mieszkaniowych z tego w zasobie:
- gminnym – 3728 w kwocie 675 545,88 zł.
- spółdzielczym - 1506 w kwocie 231 291,90 zł.
- wspólnot mieszkaniowych - 1835 w kwocie 246 701,63 zł.
- prywatnym - 22 w kwocie 6 282,44 zł.
- DTBS - 125 w kwocie 29 957,34 zł.
- innym - 117 w kwocie 12 170,77 zł.
Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych za rok 2017 – 1 201 949,96 zł
Porównując kwotę wypłaconych dodatków mieszkaniowych za rok 2016 oraz 2017 - kwota ta w 2017
roku nieznacznie wzrosła w porównaniu do poprzedniego o 2026,66 zł. - (wzrost o 0,17%).
2015 - 1 216 075, 83 zł
2016 – 1 199 923, 30 zł
2017 - 1 201 949,96 zł
Tabela 15: Dodatki mieszkaniowe
2016

2017

liczba wniosków

1408

1253

decyzje przyznające

1296

1181

decyzje odmowne

64

49

wnioski bez rozpatrzenia

41

19

umorzone postępowania

7

4

liczba rodzin

873

793

liczba świadczeń

7705

7333

-155
-115
- 15
- 22
-3
- 81
- 372

Jak widać z przedstawionego powyżej zestawienia łączna kwota wypłaconych dodatków
mieszkaniowych w ostatnich dwóch latach utrzymuje się na podobnym poziomie, choć liczba rodzin
nieznacznie zmalała (o 81) w 2017 r. w stosunku do roku 2016. Oznacza to, iż część rodzin otrzymała
wyższe dodatki, niż w latach ubiegłych. Podyktowane jest to m.in. podwyżkami wydatków na lokale
mieszkalne przy jednoczesnym braku wzrostu dochodów rodzin. Zaznaczyć należy, iż ustalając prawo
do dodatku mieszkaniowego nie wlicza się do dochodu rodziny świadczenia wychowawczego (500+).
DODATEK ENERGETYCZNY
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Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego
dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym
zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
 posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży
energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister Energii w dniu 22 kwietnia 2016 r. ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1
maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., a w dniu 13 kwietnia 2017 wysokość tego dodatku od dnia 1
maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r., która dla gospodarstwa domowego:
 prowadzonego przez osobę samotną - wynosiła 11,29 zł/miesiąc, a od 01.05.2017 do
30.04.2018 – 11,22 zł;
 składającego się z 2 do 4 osób - wynosiła 15,68 zł/miesiąc a od 01.05.2017 do 30.04.2018 –
15,58 zł;
 składającego się z co najmniej 5 osób - wynosiła 18,81 zł/miesiąc a od 01.05.2017 do
30.04.2018 – 18,70 zł.
W związku z obniżeniem wysokości dodatku energetycznego tut. OPS wydał w 2017 roku 367 decyzji
zmieniających kwotę świadczenia. Ogółem w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
wydano 1246 decyzji.
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wypłacono 5044 dodatków energetycznych, z czego:
 gospodarstwa 1 osobowe – 2195 – na kwotę 24 678,02 zł;
 gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 2473 – na kwotę 38 615,44 zł;
 gospodarstwa składającego się z najmniej 5 osób – 376-na kwotę 7 044,95 zł.
Można zauważyć, że w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba przyznanych dodatków energetycznych
nieznacznie wzrosła – tj. o 2,02%.


2016 - 4942 dodatki



2017 – 5044 dodatki

Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
wyniosła 70 338,41zł – (w 2016: 69 886, 90 zł)., wydatki na koszty obsługi wynoszą w skali roku 1
406,77 zł.
Tabela 16: Zestawienie wypłat dodatków energetycznych w latach 2016 i 2017
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2016
liczba wniosków
wypłaconych dodatków
w tym: gosp 1 osobowe
Gospodarstwo 2-4 os.
Gospodarstwo 5<
liczba rodzin:
Gosp 1 osobowe
Gosp 2 osobowe
Gosp 3 osobowe

903
4942
1927
2592
423
567
210
306
51

2017
liczba wniosków
wypłaconych dodatków
w tym: gosp 1 osobowe
Gospodarstwo 2-4 os.
Gospodarstwo 5<
liczba rodzin:
Gosp 1 osobowe
Gosp 2 osobowe
Gosp 3 osobowe

927
5044
2195
2473
376

różnica w %
2,59 WZROST
2,02 WZROST
12,21 WZROST
-4,81 SPADEK
-12,5 SPADEK

561
231
280
50

-1,07 SPADEK
9,09 WZROST
-9,29 SPADEK
-2 SPADEK

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną
systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017,
poz.1952 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie
pielęgnacyjne,
3) dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka,
4) świadczenia wypłacane przez gminy – obowiązuje od 5 września 2015 r.,
5) świadczenie rodzicielskie – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami jest przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, z roku
kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po
odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie
zdrowotne i wynosi od 1 listopada 2015 r. 674 zł na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne. Kolejnym świadczeniem uzależnionym od dochodu jest jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka. Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o to świadczenie zostało
wprowadzone od stycznia 2013 r. i wynosi 1922 zł.
Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane są: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek
pielęgnacyjny oraz świadczenie rodzicielskie.
Zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są na okres zasiłkowy, tj. od 1
listopada jednego roku do 31 października następnego roku kalendarzowego. Przy ustalaniu uprawnień
do w/w świadczeń brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. W
przypadkach określonych w ustawie dochód ten pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa o
dochód uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochód, głównie niezatrudnionym matkom
od momentu urodzenia się dziecka na okres, co najmniej 52 tygodni.
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System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że
osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice. W
przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci,
przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących
dzieci oznacza to konieczność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.
Aby skorzystać z dodatków do zasiłku należy przede wszystkim mieć prawo do zasiłku rodzinnego.
Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków związanych z
tytułem (powodem) przyznania dodatku. Jednocześnie można pobierać kilka rodzajów dodatków.
Innymi świadczeniami przyznawanymi na mocy w/w ustawy są świadczenia opiekuńcze tj.:
- zasiłek pielęgnacyjny, wynosił 153 zł., przysługuje na dziecko do 16 roku życia, które ma orzeczoną
niepełnosprawność; osobie powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, która powstała przed 21 rokiem życia; oraz osobie, która ukończyła 75 lat i nie
pobiera dodatku pielęgnacyjnego w ZUS. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje bez względu na
dochód i jest przyznawane do końca ważności orzeczenia;
- świadczenie pielęgnacyjne wynosi od 1 stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. 1477 zł. (w 2017 r. kwota ta
wynosiła 1406 zł miesięcznie), 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 oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub nie
podejmuje zatrudnienia w celu sprawowania 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. Świadczenie przysługuje, jeżeli
niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do 18 roku życia lub w trakcie
nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25 roku życia;
- specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł, przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny, jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z
koniecznością 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. Jest to świadczenie uzależnione od dochodu, który nie
może wynosić więcej jak 764 zł na osobę w rodzinie;
Tabela 17: Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających
z ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2016 r. i 2017 r.
Rodzaj świadczenia

Zasiłki rodzinne

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w

Wydatki na
świadczenia
2016

Wydatki na
świadczenia
2017

1 862 334,92

1 967 950,94

Liczba
przyznanych
świadczeń
2016

Liczba
przyznanych
świadczeń
2017

16 913

95 783,35
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17272
121

tym z tytułu: urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie
RAZEM

94 322,39

102

155 371,38

172 283,08

397

453

166 957,99

181 302,02

886

939

127 602,90

139 135,65

1312

1343

101 334,54

94 327,49

1256

1504

26 999,41

26 440, 18

392

389

189 964,77

201 426,36

2126

2158

2 724 888,30
1 707 327
1 569 278,84

2 878 649,07
1 715 589

23 384
11 159
1 212

24 179
11 213

156 246,64

217 951,07

306

424

12 677

13 012

226

236

816
37 103

936
38 363

3 432 852,48

1 927 504

3 861 044,07

226 000

236 000

741 999
7 125 739,78

824 757,80
7 800 450,94

1 375

Źródło: OPS, opracowanie własne
W porównaniu do roku ubiegłego liczba przyznanych zasiłków rodzinnych, które są uzależnione od
dochodu oraz wydatki na te świadczenia zwiększyły się, co jest spowodowane m. in. wprowadzeniem
Programu Rodzina 500+, podczas którego dodatkowo pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych informowali wnioskodawców o możliwości złożenia wniosku na świadczenia rodzinne
wraz z dodatkami. Wzrost nastąpił również w przyznaniu i wypłacie świadczeń związanych
z niepełnosprawnością o 428 191,59 zł. w porównaniu do roku 2016. Powodem tego jest coroczny
wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, które w 2016 r. wynosiło 1300 zł miesięcznie, natomiast w
2017 r. już 1406 zł. (obecnie kwota ta wynosi 1477 zł). Ostatecznie wypłata świadczeń rodzinnych w
porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się o 674 711,16 zł.
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
Kolejnym świadczeniem wypłacanym w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny jest przyznawany na mocy ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092) - zasiłek dla opiekuna.
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Świadczenie to przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1
lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego – u wagi na zmianę przepisów w tym zakresie. Zasiłek ten wynosi 520 zł miesięcznie.
Tabela 18: Zasiłek dla opiekuna - wydatki i liczba świadczeń w 2016 r. i w 2017 r.
Rodzaj świadczenia

Wydatki na
świadczenia 2016

Zasiłek dla
258 074,99
opiekuna
Źródło: OPS, opracowanie własne

Wydatki na
świadczenia 2017

164 287,50

Liczba
przyznanych
świadczeń 2016

Liczba przyznanych
świadczeń 2017

498

318

W porównaniu do roku ubiegłego liczba świadczeń zmalała o 180, natomiast wydatki o 93 787,49 zł.
Jest to spowodowane faktem, iż świadczenie to mogą otrzymywać jedynie osoby spełniające w/w
warunek, co oznacza, że nikt „nowy” nie może ubiegać się o to świadczenie. Osoby, które pobierają ten
zasiłek mają ustalone do niego prawo do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby
wymagającej opieki, często bezterminowo. W związku z tym nie bez znaczenia jest również charakter
tego świadczenia tj. opieka nad osobą starszą, których to z uwagi na stan zdrowia i wiek z roku na rok
jest mniej.

PROGRAM RODZINA 500+
W 2016 roku zwiększył się zakres zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych. Od 1 kwietnia 2016 r. w tut. Organie realizowany jest Program Rodzina 500+, który
gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Wsparcie na drugie i kolejne
dziecko jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.
Otrzymują je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, którzy mają zasądzone
alimenty na rzecz tych dzieci od drugiego rodzica (zmiana od października 2017 r.), niezależnie od
kwoty świadczeń alimentacyjnych.
Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają
kryterium dochodowe – nie więcej niż 800 zł na osobę w rodzinie lub nie więcej niż 1200 zł na osobę w
rodzinie w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres od 1 października jednego roku do 30 września
następnego roku kalendarzowego. Wnioski o ustalenie prawa do w/wymienionego świadczenia
przyjmowane są przez cały rok. Największy jednak ich wpływ następuje w okresie od sierpnia do
października, – kiedy to można wnioskować o 500+ na kolejny wskazany powyżej okres. Ustawodawca
umożliwił składanie w tym samym czasie również wniosków o fundusz alimentacyjny i świadczenia
rodzinne. Zaznaczyć należy, iż w 2017 roku w okresie od sierpnia do października przyjęto 3600
wniosków – w tym ok 2700 w samym sierpniu.
Wnioski klienci składać mogą osobiście w OPS, jak również poprzez jeden z serwisów – Platforma Usług
Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, portal Empati@, ePUAP lub za pośrednictwem
bankowości internetowej. W 2017 r. z tej formy składania wniosków skorzystało 500 osób.
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Tabela 19: Świadczenie wychowawcze - wydatki i liczba świadczeń w 2016 r. i 2017 r.
Rodzaj świadczenia: Świadczenie wychowawcze

Rok 2016

Wydatki na świadczenia

11 659 682,28

Liczba przyznanych świadczeń
Liczba rodzin / średnia:
w tym na pierwsze i jedyne dziecko

Rok 2017
15 885 375,80

23422

31 880

1805

1823

598

617

Źródło: OPS, opracowanie własne

Zaznaczyć należy, iż w 2016 r. świadczenie było wypłacane przez 9 miesięcy, natomiast w 2017 r.
przez 12. Biorąc to pod uwagę zauważyć można nieznaczny wzrost wydatków oraz liczby przyznanych
świadczeń w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego. Jest to spowodowane przystępowaniem do
Programu nowych Klientów.

ZA ŻYCIEM
Od stycznia 2017 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizuje również ustawę z 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 4000 zł.
Świadczenie powyższe przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu
zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów, takich jak:


zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia
ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza,
który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru
takiego zaświadczenia.
Wniosek taki należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzenia żywego dziecka.
W 2017 r. przyjęto jeden taki wniosek i wypłacono jedno świadczenie w wysokości 4000 zł.
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- OSOBY UPRAWNIONE DO ALIMENTÓW
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z
późn. zm.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w
art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo
osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w
rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Pomoc państwa w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma na celu wspieranie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od
osoby zobowiązanej do alimentacji wobec dziecka; co nie ogranicza się wyłącznie do wypłaty
świadczeń, ale łączy się z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób
zobowiązanych do alimentacji.
Wyżej wymienione świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku
życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku
życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –
bezterminowo, jeżeli egzekucja alimentów w okresie dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
była bezskuteczna, a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 725 zł.
Tabela 20: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zestawienie
ROK

2014

2015

2016

2017

LICZBA ŚWIADCZEŃ

5 087

4812

4 638

4 462

KWOTA ŚWIADCZEŃ

2 023 989

1 968540

1 963 034

1 908 291.51

LICZBA RODZIN (średnia miesięczna)

282

266

248

247

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH (średnia
miesięczna)

406

389

361

363

Źródło: OPS, opracowanie własne
Z powyższych danych wynika, iż w 2017 r. zmniejszyła się liczba świadczeń oraz wydatki na ten cel
w stosunku do roku poprzedniego. Jest to spowodowane tym, iż od wprowadzenia tego świadczenia,
czyli od 2008 roku nie zmieniła się kwota kryterium dochodowego (725 zł na osobę w rodzinie).
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Natomiast średnia miesięczna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostaje na
zbliżonym poziomie tj. 423 zł w 2016 r., 427 zł w 2017 r.
Z posiadanych danych wynika, że w 2017 r. w stosunku do 2016 r.:
- nieznacznie spadła przeciętna miesięczna liczba wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- nieznacznie wzrosła średnia miesięczna kwota wypłacanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- na tym samym poziomie pozostała liczba rodzin oraz liczba osób uprawnionych do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 07.09.2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) podejmuje organ właściwy
dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego. Realizacja w/w ustawy została przekazana w związku z uchwałą Nr XXXVII Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 stycznia 2009 r do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wszelkie działania wobec dłużników w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów,
podejmowane są przez organ właściwy wierzyciela, jeśli:
1) osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2) osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy
złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec
dłużnika alimentacyjnego.
W 2017 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych podjął następujące działania wobec
dłużników alimentacyjnych:

1) Przeprowadzono 33 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 33 oświadczenia majątkowe, w celu
ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu
zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.
2) Przekazano 35 informacji komornikowi sądowemu, które mogą mieć wpływ na skuteczność
prowadzonej egzekucji.
3) W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu
braku zatrudnienia, został zobowiązany do zarejestrowania się, jako bezrobotny (6 osób).
4) Wysłano 11 informacji do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.
5) W przypadkach uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu
alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się, jako
bezrobotny lub jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się, jako
bezrobotny oraz odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach
robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych (w
rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) bez podania uzasadnionej
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przyczyny, tut. Organ wszczął 23 postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a następnie wydał w tych sprawach 22 decyzje.
6) Złożono 77 wniosków o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny do Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie oraz 12 wniosków do
Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W wyniku tego postępowania wnioski
o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny zostały zakończone w 6 przypadkach wyrokiem sądowym, w pozostałych zostały umorzone z
uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.
7) Przekazano 304 zawiadomienia dłużnikom alimentacyjnym z informacją o:
- przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa oraz 208 pism do gminy
właściwej dłużnika i wierzyciela.
8) Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w
wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z
ustawowymi odsetkami. Następowało to w drodze wydania decyzji administracyjnej. Od 18 września
2015 r. ten zapis w ustawie uległ zmianie. Z uwagi na powyższe zlikwidowano tryb administracyjnej
egzekucji należności dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i wprowadzono egzekucję sądową, jako sposób dochodzenia
tych należności – oznacza to, iż wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania
wobec tut. OPS należało wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie bądź wszczęcie
egzekucji na rzecz OPS – złożono 424 wnioski.
9) W związku z art. 7 ust. 1 pkt. 22 i ust. 2a ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych, została nawiązana współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji
Gospodarczej Info Monitor, Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej, Rejestrem Dłużników ERIF BIG
S.A. oraz Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych BIG SA i przekazano do w/w biur informacje
gospodarcze o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich
regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Postępowanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza się do przyjęcia wniosku i
wydania decyzji wierzycielowi, ale polega również na przeprowadzeniu postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych, co stanowi skomplikowaną procedurę (m.in. prowadzenie korespondencji z innymi
instytucjami, organami właściwymi dłużnika, organami właściwymi wierzyciela, komornikami,
zgłaszanie dłużników do krajowego rejestru długów, przekazanie dłużnikowi informacji o przyznanych
świadczeniach osobie uprawnionej, wezwanie dłużnika na wywiad, pismo do PUP o aktywizację
dłużnika, prowadzenie postępowania uznającego dłużnika za uchylającego się od obowiązku
alimentacyjnego, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku
alimentacyjnego, przekazywanie komornikowi wszelkich informacji o dłużniku, wnioski o ściganie za
przestępstwo określone w art. 209 kk., wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa, wygaszanie
długu w przypadku zgonu dłużnika, rozliczanie wpłat dłużników).
Wbrew powszechnej opinii praca w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, w którym
realizowane są zadania wynikające przede wszystkim z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy o zasiłkach dla opiekunów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” nie
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ogranicza się tylko do przyjmowania wniosków i wydawania decyzji na początku okresu zasiłkowego.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Następnie prowadzone jest dokładne postępowanie (często
bardzo skomplikowane z uwagi na nieprecyzyjność przepisów), zbieranie materiału dowodowego, które
kończy wydanie decyzji. Prowadzone są również liczne postępowania wyjaśniające po otrzymaniu
informacji od pracowników innych działów o zmianie sytuacji zawodowej lub rodzinnej u klienta, a
także po zgłoszeniu zmian przez wnioskodawcę – często kończące się wydaniem decyzji zmieniającej
i prowadzeniem postępowania dotyczącego żądania zwrotu i decyzji żądającej zwrotu.
W sytuacji, kiedy osoby nie wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń organ wystawia upomnienie (w 2017 r. było ich – 16), a następnie tytuł
wykonawczy kierowany do Urzędu Skarbowego (w 2017 r. było ich – 14).

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem kierownika
ośrodka pomocy społecznej, wynikającym z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.
Normą stało się już to, że każdy rok działalności Ośrodka przynosi zmiany przepisów, które już mają
albo w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na działalność instytucji. Podstawą do określenia
potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ocena, prowadzona na bieżąco przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców
korzystających z pomocy, a także analizy zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych i
instytucjonalnych).
Do zmian, które już weszły w życie od stycznia 2018 r. należy rozszerzony katalog osób, które będą
mogły ubiegać się o zwolnienie z odpłatności za DPS. Może to mieć bezpośredni wpływ na
finansowanie tego zadania własnego. Zatem należy zapewnić finansowanie świadczeń pomocy
społecznej z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym dotyczących: zapewniania posiłku;
wypłacania zasiłków okresowych; wypłacania zasiłków celowych; organizowania usług opiekuńczych (w
tym usług specjalistycznych) z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi; sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowania do DPS.
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie mieszkań chronionych. Jego celem jest określenie minimalnych standardów usług
i minimalnych standardów pomieszczeń we wprowadzonych ustawą nowych rodzajach mieszkań
chronionych: treningowych i wspieranych. Rozporządzenie ma stać się gwarantem właściwego poziomu
usług oddzielnie dla mieszkań chronionych treningowych oraz dla mieszkań chronionych wspieranych,
jak również zapewnienia dogodnych warunków pobytu. Przedmiotowe mieszkania stanowią formę
pomocy społecznej skierowanej do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Istnieje też potrzeba rozwoju budownictwa komunalnego, socjalnego lub adaptacji istniejących
pomieszczeń w zasobie gminy na pomieszczenia mieszkalne, w celu zabezpieczenia potrzeb
mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Osoby eksmitowane z lokali komunalnych automatycznie
stają się osobami bezdomnymi, zmieniają swój status na osobę bezdomną, której gmina nadal ma
obowiązek zapewnić schronienie. Zapewnienie tymczasowego pomieszczenia, miejsca w noclegowni,
schronisku lub innej placówce, to zadanie własne gminy, a miesięczny koszt pobytu wynosi ok 700 zł.
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Należy rozważyć zwiększenie liczby asystentów rodziny, a co za tym idzie zwiększenia środków
finansowych na działalność asystenta rodziny, jako skutecznej formy wsparcia rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze. Prognozy dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy
społecznej z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeby ochrony
macierzyństwa, wielodzietności oraz przemocy w rodzinie, mówią o wzroście liczby takich rodzin.
Z uwagi na wzrost liczby realizowanych zadań istnieje też konieczność zwiększenia powierzchni
użytkowej o dodatkowe pomieszczenia.
Jako znaczące zadania i potrzeby na 2018 r. Ośrodek wskazuje:


zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń pieniężnych (zasiłki celowe, specjalne
zasiłki celowe, zasiłki okresowe);



zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w
domach pomocy społecznej;



zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i pomocy materialnej
dla uczniów;



zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy
Społecznej;



zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;



rozwój partnerstwa i współpracy przy rozwiązywaniu problemów społecznych;



promocja działań z zakresu pomocy społecznej i ekonomii społecznej;



wspieranie dalszej profesjonalizacji kadr instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych
działających na tym polu;



rozwój świetlic środowiskowych oraz innych form wspierania dzieci i młodzieży;



wspieranie osób w wieku senioralnym i osób niepełnosprawnych;



rozwój mieszkalnictwa chronionego;



realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień.

PODSUMOWANIE
Podkreślenia wymaga fakt, iż w roku 2017 odnotowaliśmy dalszy wzrost liczby rodzin
wymagających pogłębionej pracy socjalnej przy jednoczesnym spadku liczby klientów ubiegających się o
wsparcie z funduszy pomocy społecznej.
Oznacza to, że, pomimo, iż kondycja finansowa rodzin z dziećmi uległa znaczącej poprawie z uwagi na
świadczenia 500+, w dalszym ciągu są rodziny niewydolne wychowawczo wymagające stałej współpracy
z pracownikami socjalnymi. Praca socjalna ukierunkowana jest na ciągłe podnoszenie umiejętności
rodzicielskich.
Ponadto niepokojącym i społecznie negatywnym zjawiskiem jest wzrost liczby rodziców, szczególnie
młodych, uzależnionych od środków psychoaktywnych czy dopalaczy. Rodziny te z uwagi na konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wymagają szczególnej uwagi i zainteresowania pracowników
socjalnych. Ich działania zaradcze są ukierunkowane na edukację w zakresie szkodliwości stosowania
narkotyków i ich destrukcyjnego wpływu na całą rodzinę.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w roku 2017 odnotowaliśmy systematycznie wzrastającą
liczbę osób starszych oczekujących wsparcia ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. Tendencję
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wzrostową dostrzegamy w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych wymagających pomocy w
postaci usług opiekuńczych. (w 2016 r. 160 objętych było pomocą usługową w 2017- 191 osób).
Zwiększyła się także liczba osób ubiegających się o umieszczenie w placówkach całodobowych.
Oznacza to w aspekcie demograficznym, że mieszkańcy tworzą populację „starą demograficznie”.
Przyrost naturalny charakteryzuje się wartościami ujemnymi.
1 stycznia 2018 r. także przyniósł wiele innych zmian w sferze polityki społecznej. Ze wskazanym
dniem nastąpił wzrost świadczenia pielęgnacyjnego z dotychczasowej kwoty, tj. 1406,00 zł, do kwoty
1477,00 zł netto (adekwatnie składki na ubezpieczenie społeczne).
Biorąc pod uwagę potrzeby osób i rodzin obejmowanych pomocą przez tut. OPS planujemy w 2018 r.
następujące działania:
 akcję prewencyjna „SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”,
 organizację konferencji skierowana do rodziców „Jak dogadać się z nastolatkiem część”,
 zajęcia dla dzieci i rodziców pn.: Wielkanocny Zajączek,
 organizację szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i
starszymi „Jak opiekować się osobą starszą w domu?”,
 organizację Dnia Dziecka w OPS-e,
 kontynuowanie działań promujących „rodziny wspierające”.
Ponadto kontynuowane będą działania cykliczne m. in. monitoring rodzin, akcje okolicznościowe, grupy
wsparcia i inne wynikające z bieżących potrzeb naszych klientów.

Aneta Grzelka
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
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Załącznik nr 1
do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2017 r., stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

851

85117
4330

Plan

Wykonanie

%

Wyszczególnienie

40 471,00

40 448,47

99,94

Ochrona zdrowia

24 261,00
24 261,00

24 238,47
24 238,47

99,91
99,91

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w
zakładach opiekuńczo-leczniczych. W przypadku umieszczenia dziecka pozbawionego opieki
i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd gmina właściwa ze
względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za
wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej
– do ukończenia 26. roku życia, w wysokości:
1.
10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
2.
30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
3.
50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczoleczniczym.
W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców opłata ta wynosi nie
mniej niż 200% najniższej emerytury. Aktualnie jest to kwota 2 000 zł. Na dzień 31.12.2017
Roku Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 3 dzieci w zakładzie opiekuńczoleczniczym.
Wydatki za 2017 rok obejmują wyrównanie kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczoleczniczym od 05.01.2015 roku.
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Zlecone z
zakresu
administra
cji
rządowej

85195

16 210,00

16 210,00

100,0
0
100,0
0

4010

11 700,00

11 700,00

4110

2 012,00

2 012,00

100,0
0

4120

281,00

281,00

100,0
0

4210

483,00

483,00

100,0
0

4300

1 500,00

1 500,00

100,0
0

4410

234,00

234,00

100,0
0

Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w wydawanie
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
osób zaangażowanych w wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Składki na Fundusz Pracy
Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób
zaangażowanych w wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie stanowią refundację kosztów materiałów biurowych
przeznaczonych na potrzeby wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Zakup usług pozostałych
Wydatki w tym paragrafie stanowią refundację kosztów wysyłki decyzji potwierdzających
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej do świadczeniobiorcy.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Podróże służbowe krajowe
Wydatki w tym paragrafie stanowią refundację kosztów podróży służbowej w celu
przeprowadzenia wywiadu poprzedzającego wydanie decyzji potwierdzającej prawo do
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świadczeń opieki zdrowotnej.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dotyczącej skierowania i pobytu w Domu Pomocy
Społecznej obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt są :
1/ mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z
dochodów dziecka,
2/ małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3/ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
przy czym osoba i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli
mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Liczba osób przebywających w DPS na dzień 31.12.2017 roku wynosi 36.
Wysokość opłaty, ponoszonej przez gminę, uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej
do Domu Pomocy Społecznej oraz wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w
DPS, który ustalany jest corocznie przez Starostę powiatu, w którym usytuowany jest Dom
Pomocy Społecznej.

8 031 780,00
1 000 826,00
1 000 826,00

7 917 874,10
1 000 516,62
1 000 516,62

98,58
99,97
99,97

56 565,00

56 500,39

99,89

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Środki z budżetu państwa pozyskane w projekcie konkursowym pod nazwą „Ograniczamy
Przemoc Skutecznie” w ramach Programu Osłonowego wynoszą 44 800,00 zł.
Środki własne wynoszą 11 765,00 zł.

4010

8 277,00

8 277,00

100,0
0

4110

1 426,00

1 425,27

99,95

Wynagrodzenie osobowe pracowników
Wydatki w tym paragrafie stanowią dodatki specjalne osób zaangażowanych w realizację
projektu.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez
pracodawcę od dodatków specjalnych osób zaangażowanych w realizację projektu.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

85202
4330

85205
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Własne

Własne w
79,20%
finansowa
ne z
budżetu
państwa

4120

197,00

196,57

99,78

Składki na Fundusz Pracy
Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób
zaangażowanych w realizację projektu.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

4210

2 968,00

2 954,94

99,56

4220

669,00

658,95

98,50

4300

43 028,00

42 987,66

99,91

260 199,00

256 861,18

98,72

Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów na potrzeby realizacji projektu oraz
nagród rzeczowych dla uczestników projektu.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Zakup środków żywności
Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy środków żywności na potrzeby projektu.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Zakup usług pozostałych
Paragraf ten obejmuje zakup usług w ramach projektu związanych z organizacją warsztatów,
zajęć, szkoleń, wsparciem specjalistycznym dla osób dotkniętych lub zagrożonych
problemem przemocy.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej

260 199,00
172 899,00

256 861,18
171 309,49

98,72
99,08

85213

4130

87 300,00

85 551,69

98,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego
zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne:
 opłacono 1 120 świadczeń na kwotę 141 159,54 zł za osoby korzystające ze świadczenia
pielęgnacyjnego;
 opłacono 418 świadczeń na kwotę 19 394,05 zł za osoby korzystające ze specjalnego
zasiłku opiekuńczego;
 opłacono 232 świadczenia na kwotę 10 755,90 zł za osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna.
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały.
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Zlecone
z zakresu
administra
cji
rządowej

Własne
finansowa
ne z
budżetu
państwa

85214

3110

85215
3110

886 593,00

793 967,32

89,55

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

886 593,00
770 293,00

793 967,32
677 667,32

89,55
87,98

116 300,00

116 300,00

100,0
0

Świadczenia społeczne
Z zadań własnych finansowanych z budżetu miasta wypłacono:
- zasiłki jednorazowe dla 727 rodzin na kwotę 662 973,92 zł.
Zasiłki powyższe są wypłacane w celu zapewnienia i zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej w postaci wyżywienia, opału, odzieży;
- sprawiono pochówek dla 8 osób na kwotę 14 693,40 zł.
Zadania własne finansowane z budżetu państwa:
Wypłacono zasiłki okresowe dla 97 osób na kwotę 116 300 zł.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie oraz gdy nie ma możliwości otrzymania uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

1 278 730,00

1 273 695,13

99,61

Dodatki mieszkaniowe

1 277 304,00
1 206 000,00

1 272 288,37
1 201 949,96

99,61
99,66

71 304,00

70 338,41

98,65

Świadczenia społeczne
W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
i ryczałtów wyniosła 1 201 949,96 zł.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku. Wysokość dodatku zależy od miesięcznego
dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny oraz powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego. Wydatek realizowany zgodnie z planem.
W paragrafie tym ujęto również środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych.
Zadanie wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) ma na celu realizację
programu dotyczącego działań osłonowych łagodzących skutki ubóstwa. Dodatek
energetyczny może być przyznany osobie, która spełnia następujące warunki:
 przyznano jej dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 jest stroną umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym,
 zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku kwota wypłaconych dodatków energetycznych
wyniosła 70 338,41 zł. Wydatek realizowany zgodnie z planem.
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Własne

Własne
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ne z
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Własne
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cji
rządowej

4010

1 192,00

1 175,53

98,62

4110

205,00

202,43

98,75

4120

29,00

28,80

99,31

963 000,00

963 000,00

100,0
0

963 000,00

963 000,00

100,0
0

85216

3110

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację
wypłat dodatków energetycznych.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
osób zaangażowanych w realizację wypłat dodatków energetycznych.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
Składki na Fundusz Pracy
Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób
zaangażowanych w realizację wypłat dodatków energetycznych.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne
Wypłacono zasiłki stałe dla 203 osób na kwotę 963 000 zł.
Zasiłek stały przysługuje zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł);
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak i również dochód na osobę w
rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).
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Własne
finansowa
ne z
budżetu
państwa

85219

1 994 257,00
1 991 821,00

1 992 586,92
1 990 150,92

99,92
99,92

Ośrodki Pomocy Społecznej
Przyznane środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2017 rok wynoszą 624 779
zł.
Przyznane środki z Urzędu Miasta na 2017 rok wynoszą
1 367 042 zł.
W rozdziale tym ujęte są również środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

2 436,00

2 436,00

100,0
0

3020

14 813,00

14 812,97

99,99

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie odzieży
ochronnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.

3110

2 400,00

2 400,00

100,0
0

Świadczenia społeczne
Wydatki w tym paragrafie związane są z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

4010

1 381 547,00

1 380 790,69

99,95

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń oraz wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy dla pracowników Ośrodka. Na dzień 31.12.2017 Ośrodek zatrudniał
31 pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

4040

100 229,00

100 228,30

99,99

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery budżetowej za 2016 rok. Termin wypłaty jest do 31.03. roku następnego.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.

4110

242 538,00

242 363,49

99,93

Składki na ubezpieczenie społeczne
Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie społeczne, finansowane przez pracodawcę, od
wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na
ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki
realizowane zgodnie z planem.

4120

22 724,00

22 233,40

97,84

Składki na Fundusz Pracy
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Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne
są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
4170

24 206,00

24 205,09

99,99

Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie dodatkowej osoby w celu
doręczenia decyzji przyznających świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora i sprzątaczki.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4210

42 138,00

42 137,36

99,99

Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy wyposażenia, artykułów biurowych, druków,
środków czystości.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

4260

23 541,00

23 540,11

99,99

Zakup energii
Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę. Wydatki
realizowane zgodnie z planem.

4270

3 018,00

3 017,10

99,97

Zakup usług remontowych
Planowane w tym paragrafie wydatki to remonty związane z usuwaniem awarii sprzętu
biurowego, t.j. kserokopiarek, drukarek, komputerów itp. Wydatek realizowany zgodnie z
zapotrzebowaniem.

4280

1 381,00

1 380,50

99,96

Zakup usług zdrowotnych
W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i
profilaktyczne pracowników.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.

4300

56 762,00

56 761,13

99,99

Zakup usług pozostałych
Paragraf ten obejmuje następujące wydatki: obsługa bankowa, obsługa prawna, usługi
psychologiczne, opłata do przekazów pocztowych.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
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4360

9 464,00

9 463,51

99,99

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej
oraz dostępu do Internetu.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

4410

5 663,00

5 662,60

99,99

Podróże służbowe krajowe
Wykonanie wydatków w tym paragrafie obejmuje podróże służbowe krajowe. Wydatki
realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

4430

664,00

663,58

99,94

Różne opłaty i składki
Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4440

36 821,00

36 820,28

99,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w
dwóch ratach: pierwsza do 31.05 tj. 75% odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. Podstawą
naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób
zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
osób zatrudnionych w zakładzie. Wydatek realizowany zgodnie z planem.

4520

3 123,00

3 122,60

99,99

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Złotej w
Dzierżoniowie.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem.

4610

139,00

138,10

99,35

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty egzekucyjne prowadzonego postępowania o
zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

4700

11 634,00

11 625,43

99,93

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników, realizowane
zapotrzebowaniem.

6060

11 452,00

11 220,68

97,98

zgodnie z

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem pralki do jadłodajni Caritas przy ulicy
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Kilińskiego w Dzierżoniowie oraz licencji programu Axence nVision®9. Oprogramowanie
służy m.in. do monitorowania aktywności użytkowników w celu podniesienia poziomu
ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.
85228
4300

85230
3110

85295

936 610,00
936 610,00
859 700,00

930 281,73
930 281,73
853 591,73

99,32
99,32
99,29

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych
Wykorzystano kwotę 853 591,73 zł. Z usług skorzystało 181 osób wymagających opieki.
Stanowiły je osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób. Od 01.01.2017 usługi świadczone są przez firmę MG Partner Marcin
Grzesiak – koszt jednej godziny usługowej wynosi 16,46 zł.

76 910,00

76 690,00

99,71

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wydatkowano kwotę 76 690 zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku usługi świadczone były przez firmę PCK. Koszt
jednej godziny usług opiekuńczych dla osoby dorosłej wynosił 20,00 zł; dla dziecka 50,00 zł.
i 60,00 zł.

585 000,00

585 000,00

100,0
0

Pomoc w zakresie dożywiania

585 000,00

585 000,00

100,0
0

Świadczenia społeczne

351 000,00
234 000,00

351 000,00
234 000,00

70 000,00

65 464,81

100,0
0
100,0
0

93,52

Własne

Zlecone z
zakresu
administra
cji
rządowej

Środki z budżetu państwa
351 000,00
Środki własne
234 000,00
W paragrafie tym ujęto kwotę stanowiącą środki na realizację rządowego programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020). Pomocą objęto 835 osób, w tym 476 dzieci.
Pozostała działalność
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z prowadzeniem ogrzewalni dla bezdomnych oraz
kwotę przeznaczoną na zakup paczek świątecznych dla seniorów.
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Własne

4110

4 505,00

4 085,98

90,70

Składki na ubezpieczenie społeczne
Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez pracodawcę
od wynagrodzeń bezosobowych. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne
są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4120

343,00

244,45

71,27

Składki na Fundusz Pracy
Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne
są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4170

26 221,00

26 108,00

99,57

Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie osób realizujących zadania
ogrzewalni.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4210

8 873,00

7 960,87

89,72

Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy wyposażenia, środków czystości na potrzeby
ogrzewalni dla bezdomnych.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

4220

11 300,00

10 299,40

91,15

Zakup środków żywności
Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy środków żywności na potrzeby ogrzewalni dla
bezdomnych oraz zakup paczek świątecznych dla seniorów.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

4260

14 958,00

14 012,52

93,68

Zakup energii
Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby ogrzewani dla
bezdomnych. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4300

3800,00

2 753,59

72,46

Zakup usług pozostałych
Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy usług na potrzeby ogrzewani dla bezdomnych.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
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854
85415
3240

Własne

123 436,00

123 190,45

99,80

Edukacyjna opieka wychowawcza

123 436,00

123 190,45

99,80

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

123 436,00

123 190,45

99,80

Stypendia dla uczniów

88 436,00
35 000,00

88 436,00
34 754,45

100,0
0
99,30

Stypendia dla uczniów z budżetu państwa
Stypendia dla uczniów środki własne

88 436,00
35 000,00

Wydatki w tym paragrafie stanowią stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w
szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku gmina wypłaciła stypendia szkolne dla 227
855

27 406 863,00

27 288 735,21

99,57

Rodzina

16 220 000,00

16 125 071,80

99,41

Świadczenie wychowawcze

3020

1 650,00

1 649,33

99,96

3110

15 980 296,00

15 885 375,80

99,41

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu ekwiwalentów za
świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Świadczenia społeczne
W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. wypłacono 31 880 świadczeń na kwotę 15 885
375,80 zł.

85501

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku
życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Osobom, które nie starają
się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje
niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania
dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w
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Zlecone z
zakresu
administra
cji
rządowej

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
4010

170 574,00

170 573,40

99,99

4040

5 201,00

5 200,05

99,98

4110

29 959,00

29 958,62

99,99

4120

3 237,00

3 236,15

99,97

4170

3 077,00

3 076,88

99,99

4210

7 076,00

7 075,68

99,99

4260

3 325,00

3 324,88

99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników
zaangażowanych w realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń
wychowawczych. Na dzień 31.12.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 6 osób w
tym dwie osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery budżetowej za 2016 rok. Termin wypłaty jest do 31.03. roku następnego.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez pracodawcę
od wynagrodzeń osobowych.
Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego
miesiąca.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
Składki na Fundusz Pracy
Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc
płatne są do 5-go następnego miesiąca.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie dodatkowej osoby w celu
doręczenia decyzji przyznających świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora i sprzątaczki.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych, wyposażenia biurowego i
środków czystości.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Zakup energii
Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę.
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4270

190,00

189,92

99,96

4280

19,00

18,75

98,68

4300

6 800,00

6 799,15

99,99

4360

840,00

839,31

99,92

4430

94,00

93,29

99,24

4440

5 719,00

5 718,44

99,99

4520

442,00

441,65

99,92

4700

1 501,00

1 500,50

99,97

Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Zakup usług remontowych
Planowane w tym paragrafie wydatki to remonty związane z usuwaniem awarii sprzętu
biurowego, t.j. kserokopiarek, drukarek, komputerów itp. Wydatek realizowany zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Zakup usług zdrowotnych
W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i
profilaktyczne pracowników.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
Zakup usług pozostałych
Powyższe wydatki obejmują: opłaty pocztowe z tytułu przekazów i przesyłek listowych
pocztowych, opłaty stałe.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
Różne opłaty i składki
Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w
dwóch ratach : pierwsza do 31.05 t.j. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. Podstawą
naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób
zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
osób zatrudnionych w zakładzie.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Złotej w
Dzierżoniowie.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem.
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników. Wydatki realizowane zgodnie z
zapotrzebowaniem.
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85502

10 716 322,00

10 694 814,85

99,80

10 702 322,00

10 680 815,98

99,80

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dodatkowe środki uzyskane z budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie kosztów
obsługi działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dodatkowym zadaniem działu jest
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Działanie to generuje duże
koszty obsługi i nie jest dodatkowo dofinansowane, stąd bardzo ważne jest aby było
dodatkowo dofinansowane ze środków własnych gminy.

14 000,00

13 998,87

99,99

3020

1 639,00

1 638,52

99,97

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu ekwiwalentów za
świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej. Wydatki realizowane
zgodnie z planem.

3110

9 893 902,00

9 873 029,95

99,79

Świadczenia społeczne
Wypłacono następujące świadczenia rodzinne:
17 272 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 967 950,94 zł.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców
albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się
do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie (od 01.11.2016):
95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko w wieku pow. 5 roku
życia do ukończenia 18 lat, 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia. Zasiłek rodzinny
zostanie przyznany jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota
nie może przekroczyć 764 zł.
Zgodnie z art.5 ust. 3A ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku przekroczenia w/w
kwot zasiłek rodzinny i dodatki przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka: wypłacono 121 świadczeń na kwotę 95 783,35 zł.
Przysługuje jednorazowo na każde urodzone dziecko, w wysokości 1.000,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
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Zlecone z
zakresu
administra
cji
rządowej
Własne

wypłacono 453 świadczenia na kwotę 172 283,08 zł.
Przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym, w kwocie 400 zł miesięcznie.
 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: wypłacono 939 świadczeń na
kwotę 181 302,02 zł.
Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko w wysokości (od 01.11.2016) 193,00 zł
na dziecko, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia:
skorzystało 34 dzieci, wypłacono 294 świadczenia na kwotę 26 460 zł.
Przysługuje osobie, która wychowuje dziecko niepełnosprawne do 5 roku życia w kwocie
(od 01.11.2016) 90 zł miesięcznie.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku
życia: skorzystało 105 dzieci, wypłacono 1 049 świadczeń na kwotę 112 675,65 zł.
Przysługuje osobie, która wychowuje dziecko niepełnosprawne powyżej 5 roku życia w
kwocie (od 01.11.2016) 110 zł miesięcznie.
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: skorzystało 7
dzieci, wypłacono 47 świadczeń na kwotę
5 311,00 zł.
Przysługuje osobie uczącej się w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, która
zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przysługuje w kwocie (od
01.11.2016) 113 zł miesięcznie.
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: skorzystało 46 dzieci,
wypłacono 342 świadczenia na kwotę 21 129,18 zł.
Przysługuje osobie uczącej się w szkole ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej, która dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie
(od 01.11.2016) 69 zł miesięcznie.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 1 504 dodatki na kwotę 94
327,49 zł.
Przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci uczących się
w szkole, a także dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie
100 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 2 158
dodatków na kwotę 201 426,36 zł.
Przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w kwocie (od
01.11.2016) 95 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 236 świadczeń na kwotę
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236 000,00 zł.
Przysługuje w kwocie 1 000 zł jednorazowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 1 922 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – skorzystało 1 021 osób, wypłacono
11 213 świadczeń na kwotę 1 715 589,00 zł.
Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16
roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat w kwocie 153 zł miesięcznie.
- świadczenie pielęgnacyjne – skorzystało 130 osób, wypłacono 1 375 świadczeń na kwotę
1 927 504,00 zł.
Przysługuje osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Wysokość świadczenia wynosi 1406 zł miesięcznie.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – skorzystało 44 osób, wypłacono 424 świadczenia na kwotę
217 951,07 zł.
Przysługuje osobom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie.
- świadczenie rodzicielskie – skorzystało 138 osób, wypłacono 936 świadczeń na kwotę 824
757,80 zł.
Przysługuje osobom, które w związku z urodzeniem się dziecka, nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł
miesięcznie.
Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę:
7 800 450,94 zł.
Zasiłek dla opiekuna.
Wypłacono 318 świadczeń na kwotę 164 287,50 zł.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia
warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31
grudnia 2012 r.
Wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie.
Fundusz alimentacyjny.
Wypłacono 4 462 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 908 291,51 zł.
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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
725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
4010

198 267,00

198 250,73

99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia działu obsługi świadczeń rodzinnych. W
dziale świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych jest 7 osób, w tym dwie
osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba przebywająca na
urlopie wychowawczym. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery budżetowej za 2016 rok. Termin wypłaty jest do 31.03. roku następnego.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.

4040

13 442,00

13 441,78

99,99

4110

555 207,00

554 705,45

99,91

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników finansowane przez
pracodawcę oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:
 opłacono 1 165 świadczeń na kwotę 449 769,41 zł za osoby korzystające ze świadczenia
pielęgnacyjnego;
 opłacono 317 świadczeń na kwotę 44 661,00 zł za osoby korzystające ze specjalnego
zasiłku opiekuńczego;
- opłacono 166 świadczeń na kwotę 23 178,54 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego
miesiąca.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.

4120

3 997,00

3 994,29

99,93

Składki na Fundusz Pracy
Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc
płatne są do 5-go następnego miesiąca.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
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4170

8 770,00

8 768,03

99,98

Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie dodatkowej osoby w celu
doręczenia decyzji przyznających świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora i sprzątaczki.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych, wyposażenia biurowego i
środków czystości do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Zakup energii
Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4210

10 692,00

10 690,67

99,99

4260

3 326,00

3 325,02

99,97

4270

387,00

386,73

99,93

4280

164,00

163,75

99,85

4300

15 291,00

15 290,20

99,99

Zakup usług pozostałych
Powyższe wydatki obejmują: opłaty pocztowe z tytułu przekazów i przesyłek listowych
pocztowych, opłaty stałe.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

4360

840,00

839,36

99,92

4430

94,00

93,30

99,26

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
Różne opłaty i składki
Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4440

7 090,00

7 089,85

99,99

Zakup usług remontowych
Planowane w tym paragrafie wydatki to remonty związane z usuwaniem awarii sprzętu
biurowego, t.j. kserokopiarek, drukarek, komputerów itp. Wydatek realizowany zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Zakup usług zdrowotnych
W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i
profilaktyczne pracowników.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w
dwóch ratach : pierwsza do 31.05 t.j. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. Podstawą
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naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób
zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
osób zatrudnionych w zakładzie.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
4520

442,00

441,65

99,92

4610

300,00

265,07

88,36

4700

2 472,00

2 400,50

97,11

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wykonanie wydatków w tym paragrafie stanowią opłaty za szkolenia pracowników.
Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.

115 562,00

115 241,12

99,72

Wspieranie rodziny
Środki z budżetu państwa i Funduszu Pracy pozyskane w konkursie „Asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” wynoszą 52 852,95 zł.
Środki własne wynoszą 62 708,00zł.

3020

1 445,00

1 445,00

100,0
0

4010

48 379,00

48 261,03

99,76

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu ekwiwalentów za
świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej. Wydatki realizowane
zgodnie z planem.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia asystentów rodziny. Na dzień
31.12.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 asystentów rodziny.
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

4040

4 995,00

4 994,44

99,99

85504

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Złotej w
Dzierżoniowie.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty egzekucyjne prowadzonego postępowania o
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery budżetowej za 2016 rok. Termin wypłaty jest do 31.03. roku następnego.
Wydatek zrealizowany zgodnie z planem wydatków.
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Własne w
45,74%
finansowa
ne z
budżetu
państwa

4110

15 287,00

15 184,88

99,33

Składki na ubezpieczenia społeczne
Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez pracodawcę
od wynagrodzeń osobowych.
Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-go następnego
miesiąca.

4120

2 175,00

2 160,47

99,33

Składki na Fundusz Pracy
Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zgodnie z Ustawą o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc
płatne są do 5-go następnego miesiąca.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.

4210

3 288,00

3 288,00

100,0
0

4280

90,00

90,00

100,0
0

4300

82,00

81,54

99,44

4360

581,00

577,54

99,40

4410

66,00

66,00

100,0
0

4440

2 965,00

2 964,15

99,97

Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego dla
asystentów rodziny.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Zakup usług zdrowotnych
W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe i
profilaktyczne pracowników.
Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków.
Zakup usług pozostałych
Powyższe wydatki obejmują zakup usług na potrzeby Zespołu ds. Asysty Rodzinnej.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Opłata abonamentowa
za telefony komórkowe dla asystentów rodziny.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.
Podróże służbowe krajowe
Wydatki stanowią delegacje służbowe krajowe.
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie zapotrzebowaniem.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w
dwóch ratach : pierwsza do 31.05 t.j. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. Podstawą
naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób
zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
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osób zatrudnionych w zakładzie.
Wydatek realizowany zgodnie z planem.
4700

811,00

803,00

99,01

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Wykonanie wydatków w tym paragrafie stanowią opłaty za szkolenia pracowników.
Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.

4730

35 398,00

35 325,07

99,79

Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań
określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”
Wydatki w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na
finansowanie koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

126 000,00

124 629,15

98,91

Rodziny zastępcze

4330

126 000,00

124 629,15

98,91

4330

224 855,00
224 855,00

224 854,58
224 854,58

99,99
99,99

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w
rodzinach zastępczych. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:
4. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
5. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
6. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Na dzień 31.12.2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 37 dzieci w
rodzinie zastępczej.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce

85508

85510
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Własne

Własne

opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:
4. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
5. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
6. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na dzień 31.12.2017 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej współfinansował pobyt 17 dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej.
85595

4 124,00

4 123,71

99,99

3110

4 000,00

4 000,00

100,0
0

4210

124,00

123,71

99,77

Pozostała działalność
W rozdziale tym ujęto kwotę stanowiącą środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w
ramach programu „Za Życiem” na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. Poz.1860).
W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017r.
zmieniającym rozporządzenie w prawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017
r. poz.1421), które weszło w życie 26 lipca 2017r. , świadczenia w ramach programu „ Za
Życiem” wypłacane są w rozdziale 85502 od chwili wejścia w życie ww. rozporządzenia.
Świadczenia społeczne
W paragrafie tym ujęto kwotę stanowiącą środki na realizację rządowego programu „Za
Życiem”. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u
którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczaną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu.
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31.12.2017 wypłacono jedno świadczenie „ Za Życiem”.
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie stanowią artykułów biurowych na potrzeby realizacji wypłaty
świadczenia „Za życiem”.
Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

DOCHODY
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Zlecone z
zakresu
administra
cji
rządowej

Dział

Rozdział

§

758

Plan

Wykonanie

%

Wyszczególnienie

0,00

6 392,96

0,00 Różne rozliczenia

0,00

6 392,96

0,00 Różne rozliczenia finansowe

0,00

6 392,96

0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody w tym rozdziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

209 442,00

276 414,65

60 000,00

58 841,78

O940

0,00

13 975,21

0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych za pobyt w
Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej poza gminą, z której osoba została
skierowana do domu pomocy społecznej oraz osobami umieszczonymi w tych domach, obowiązani do
wnoszenia opłat są również małżonkowie, zstępni przed wstępnymi. Opłaty wnoszone przez rodziny
osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, uzależnione są od sytuacji materialnej tych rodzin.

O970

60 000,00

44 866,57

74,78 Wpływy z różnych dochodów
Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej poza gminą, z której osoba została
skierowana do domu pomocy społecznej oraz osobami umieszczonymi w tych domach, obowiązani do
wnoszenia opłat są również małżonkowie, zstępni przed wstępnymi. Opłaty wnoszone przez rodziny
osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, uzależnione są od sytuacji materialnej tych rodzin.
Za 2017 rok rodziny partycypowały w kosztach utrzymania 10 osób, przebywających w Domach
Pomocy Społecznej. Opłaty wnoszone przez rodzinę w zależności od jej sytuacji finansowej kształtowały
się od 50,00 zł do 2 018,54 zł miesięcznie. Natomiast pozostałe osoby nie posiadały rodzin, które
mogłyby partycypować w kosztach utrzymania lub sytuacja materialna ich rodzin nie pozwalała na
ponoszenie opłat. Na dzień 31.12.2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób.

2 500,00

1 315,75

52,63 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

2 500,00

1 315,75

52,63 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

75814
O920
852
85202

85213

O940

131,98 Pomoc społeczna
98,07 Domy Pomocy Społecznej
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Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń
pielęgnacyjnych oraz nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
85214

2 024,00

815,00

O640

24,00

0,00

O940

2 000,00

550,00

O970

0,00

265,00

0,00 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku celowego.

0,00

162,74

0,00 Dodatki mieszkaniowe

O640

0,00

11,60

O920

0,00

1,91

O940

0,00

149,23

12 024,00

7 199,50

O640

24,00

0,00

O940

12 000,00

7 199,50

1 534,00

1 923,63

O830

0,00

100,99

O950

1 184,00

1 184,47

85215

85216

85219

40,27 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnień.
27,50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku celowego zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy
społecznej za lata ubiegłe.

0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się koszty upomnienia.
0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata
ubiegłe.
59,88 Zasiłki stałe
0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnień.
60,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 i 99 ustawy o
pomocy społecznej.
125,40 Ośrodki Pomocy Społecznej
0,00 Wpływy z usług
Wpływy w tym paragrafie stanowią wpłaty za usługi telekomunikacyjne.
100,04 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływ w tym paragrafie stanowi odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego.
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O970

350,00

638,17

130 960,00

205 269,65

O640

0,00

8,80

O830

130 000,00

195 247,48

O940

0,00

9 358,75

O970

960,00

654,62

400,00

886,60

O940

200,00

0,00

0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot za lata ubiegłe z tytułu pobranych świadczeń, w związku z
realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.

O970

200,00

886,60

443,30 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot z tytułu pobranych świadczeń, w związku z realizacją
wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.

92,00

125,87

136,82 Edukacyjna opieka wychowawcza

92,00

125,87

136,82 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

0,00

11,60

85228

85230

854
85415
O640

182,33 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy w tym paragrafie stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków
na rzecz budżetu państwa (art.28 Ordynacji podatkowej) oraz zwrot wydatków za 2017 rok.
156,74 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnień.
150,19 Wpływy z usług
Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na rzecz osób, które są samotne lub z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób przyznawana jest pomoc w formie usług
opiekuńczych. Osoby, które korzystają z powyższych usług ponoszą opłaty, uzależnione od ich
dochodów. Opłaty te wynoszą od 0 % do 100% (dwie osoby ponoszą odpłatność 100 %) stawki za
dzień. Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z Uchwałą RM Nr XXVIII/185/16, wnoszona jest do 10go każdego następnego miesiąca za dany miesiąc.
0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot opłat za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe.
68,19 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy w tym paragrafie stawią zwroty wydatków za usługi opiekuńcze.
221,65 Pomoc w zakresie dożywiania

0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnień.
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O940

92,00

114,27

164 222,00

144 337,12

27 058,00

13 243,44

O640

58,00

0,00

O920

2 000,00

630,54

31,53 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

O940

25 000,00

12 612,90

50,45 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie
z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

137 164,00

131 093,68

O640

464,00

119,20

O920

8 000,00

6 335,14

79,19 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z
art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz odsetki od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

O940

85 000,00

61 386,12

72,22 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art.
30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art.
15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie
pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

2360

43 700,00

63 253,22

144,74 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

855
85501

85502

124,21 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego za 2015 rok, w
związku z realizacją zadania udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa.
87,89 Rodzina
48,94 Świadczenie wychowawcze
0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnień.

95,57 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
25,69 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnień.
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Dochody
w
tym
paragrafie
stanowią
wpływy
od
dłużników
alimentacyjnych.
Na powyższe dochody składają się: 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki
alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego .
Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem zwrotnym. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny będzie
zobowiązany do zwrotu gminie równowartości należności wypłaconych zaliczek, powiększonej o 5%.
Tylko połowę gmina jest obowiązana do przekazania do budżetu państwa, połowa zasila budżet gminy.
Wpływy w tym paragrafie stanowią również wpłaty od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie równowartości
wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, powiększonego o odsetki. Na 31.12.2017 roku
należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5% oraz wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiły
7 162 945,40 zł. Należności powyższe egzekwowane są na podstawie tytułu wykonawczego. Egzekucja
prowadzona jest przez komorników.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych wszczyna się na wniosek komornika, który prowadzi
postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z zapisami ustawy, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczeń
alimentacyjnych, komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania
organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Liczba dłużników
alimentacyjnych na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 604 osoby. Dochody realizowane zgodnie z
postępowaniem egzekucyjnym należności od dłużników alimentacyjnych.

Aneta Grzelka
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
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