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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KRZYKOSACH ZA ROK 2014 

 
Rok 2014 był kolejnym rokiem działań Ośrodka na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

socjalnego oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczności 

lokalnej.  

 

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz zadania własne gminy określone przepisami:  

 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182) 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 

 Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020 (M.P. Dz. U. RP z dnia 17 

grudnia 2013r., poz. 1024) 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2011 roku Nr 149 poz. 887 ) 

 

 

Działalność Ośrodka w roku 2014, realizowana w oparciu o wyż/wym. akty prawne, 

zmierzała także do realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

i Integracji Gminy Krzykosy na lata 2008 – 2015 (Uchwała Nr XIV/68/2007 Rady Gminy 

Krzykosy z dnia 12 grudnia 2007r.) .   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań wynikających z podstawowej działalności 

Ośrodka przedstawiała się następująco: 

1. przyznawanie i wypłata świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 

oraz uchwałą rady ministrów w sprawie ustanowieniu wieloletniego programu 

wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  na lata 2014-2020   

 

w 2014 roku wydatkowano na zasiłki ogółem: 192 608, 09 

z tego   82 923,09  środki własne  

            109 685,00 dotacja 

  

1.1 Świadczenia pieniężne i pomoc w naturze 

zasiłki 
 
 

zasiłki 
ogółem 

 
147 178,84 

okresowe – 
dotacja  

50 102,00 
 

Ogółem 
dotacja 
zasiłki:  

 
83 985,00 

63 193,84 

wydatkowane 

środki własne 
 

w tym: 
 
- celowe 
 
- celowe specjalne 
 
- okresowe 
 
- stałe 

 
 
37 272,18 
 
17 560,00 
 

57 792,43 
 

34 554,23 

 

stałe – 
dotacja 

33 883,00 

dożywianie 
 
 

dożywianie 
ogółem 

45 429,25 

dożywianie – 
dotacja 

25 700,00 

Ogółem 
dotacja doż: 
25 700,00 

 

19 729,25 

wydatkowane 

środki własne 

w tym: 
 
- dożywianie szkoły 
 
- zasiłki 

 
 
30 579,25 

 
14 850,00  
 

 

 

 

 W stosunku do roku 2013 zmniejszyła się kwota wydatków  na świadczenia z pomocy 

społecznej wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy jednoczesnym 

jednak zwiększeniu dotacji z budżetu Wojewody na ten cel. Szczegółowy zakres 

wspomnianego wzrostu wydatków wskazuje poniższy wykres. 



 
 

82 923,09 109 685,00

112 713,23 95 976,30

0% 50% 100%

rok 2014

rok 2013

ś rodki włas ne

dotacja

 

 Jak wskazuje poniższy wykres w rozbiciu na poszczególne świadczenia wyraźny wzrost 

wydatków w roku 2014, w stosunku do roku 2013, widoczny jest w przypadku zasiłków 

okresowych. Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym finansowanym jednak w części w ramach dotacji. Tłumaczy to zatem ogólny 

wzrost na dotacji wskazany na powyższym wykresie. 

 

2. praca socjalna 

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy przede wszystkim realizowanie 

szeroko rozumianej pracy socjalnej. Praca socjalna jest najbardziej czasochłonnym i najmniej 

mierzalnym elementem pracy pracownika socjalnego.  



 
 

Praca socjalna polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się 

jednostki i rodziny. Jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między 

pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi.  

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób 

i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona zarówno z osobami i rodzinami - w 

celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej – jak i ze 

społecznością lokalną - w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji 

i organizacji, istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.  

Pracą socjalną obejmuje się wszystkie osoby i rodziny, które trafiają do Ośrodka 

Pomocy Społecznej bez względu na ich dochód. Podobnie jest z interwencją kryzysową czy 

poradnictwem specjalistycznym. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt 

socjalny. 

 Praca socjalna Interwencja 

kryzysowa 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

Działania 

podjęte 

w ramach 

Niebieskiej 

Karty 

Wnioski 

skierowane do 

GKRPA 

Liczba 

kontraktów 

socjalnych 

liczba 

rodzin 

liczba 

osób w 

rodzinach 

liczba 

rodzin 

liczba osób 

w 

 rodzinach 

liczba 

rodzin 

liczba 

osób w 

rodzinach 

liczba rodzin liczba osób liczba osób 

 
2013 

 
231 674 6 28 27 120 19 9 14 

 
2014 

 
194 566 3 7 0 0 22 2 0 

Liczba wywiadów 2013 2014 

środowiskowych 311 365  

alimentacyjnych 9 6  

na rzecz GKRPA 10 2  

dot. dłużników 

alimentacyjnych 
34 35  

na potrzeby ŚDS 26 22  

na potrzeby świadczeń 

rodzinnych 
8 32  

na potrzeby prokuratury 1 7  

 
Ogółem: 

399 469 

 

 



 
 

Liczba decyzji  

 2013 2014 

przyznających 353 345 

odmownych 4 4 

zmieniających 6 12 

uchylających 5 3 

umorzenie postępowania 9 18 

 
Ogółem: 

 
377 382  

 

 

2. organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Krzykosach 

W 2014 roku (podobnie jak w latach poprzednich) polityka kadrowa Ośrodka 

zmierzała w kierunku spełnienia wymogów ustawowych w zakresie zatrudnienia 

odpowiedniej ilości pracowników socjalnych. W myśl art. 110 ust. 11 ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia bowiem pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności 

gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie 

gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących. Gmina Krzykosy na koniec 2013 roku liczyła 6 780 mieszkańców (pobyt 

stały). W tut. Ośrodku jest zatrudnionych trzech pracowników socjalnych, a w 2014 roku 

pomocą objęto 194 środowiska (liczba rodzin i osób samotnych) istniałaby konieczność 

zatrudnienia w tut. Ośrodku 4 pracowników socjalnych..   

Podobnie jak zapisy Ustawy o pomocy Społecznej regulują konieczność zatrudnienia 

określonej liczby pracowników socjalnych tak Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej reguluje wymóg zatrudniania określonej liczby asystentów rodziny. 

Na dzień 31.12.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach byli zatrudnieni  

 

1. p.o. kierownika – pełen etat 

2. główny księgowy –  do 03 grudnia 2014  ½ etatu 

od 04 grudnia cały etat 



 
 

3. Starszy pracownik socjalny – pełen etat 

4. Dwóch pracowników socjalnych – dwa pełne etaty 

5. Asystent rodziny – pełen etat 

 

 

3. zasoby 

Od 2006 roku Ośrodek posiada samochód osobowy marki Citroen Berlingo, rok 

produkcji 1999.  Dzięki temu pracownicy socjalni są w stanie szybciej i efektywniej reagować 

na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.    

 

 liczba wyjazdów w 2014 roku wynosiła 321 (dla porównania ilość wyjazdów w 2010r. – 

269, w 2011r. – 223, w 2012 – 198, w 2013 - 330). 

 

 liczba przejechanych kilometrów wynosiła 8 472 (w 2012 r. – 8 616, a w 2013 r. – 10 697) 

 

 całkowite koszty utrzymania samochodu służbowego wynoszą 5 093,40 zł (dla 

porównania, w 2010r. – 5 023,12 zł, w 2011r. – 4938,16 zł, w 2012r. 4 657,94zł, a w 2013 

6 968,89 zł). 

  

 

               Szczegółowa analiza kosztów wg. poniższej tabeli. 
 

 

 rok 2014 rok 2013 
Liczba 

przejechanych km 
8 472,00 10 697  

Koszty utrzymania 

ogółem 
5 093,40  6 968,89 

w tym: 
           naprawa (części i usługa) 90,00 1010,00 

           paliwo 3 817,31 4 5341,60 

          przegląd 98,99 98,99 

          ubezpieczenie (OC, AC) 925,00 908,00 

          mycie 76,00 180,00 

          wymiana opon  86,10 135,30 

          pokrowce 0,00 102,00 

  

 

 



 
 

4. realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 

10 czerwca 2010 roku (Dz.U. Nr 125 poz. 842 z dnia 13 lipca 2010r.) nałożyła na 

gminy obowiązek działania na rzecz przeciwdziała przemocy w rodzinie 

w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Ta sama nowela 

nałożyła na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek zapewnienia obsługi 

organizacyjno – technicznej tychże zespołów.   

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach podejmował działania 

w ramach procedury Niebieskiej Karty wobec 21 środowisk (13 Niebieskich Kart 

wpłynęło w 2014 roku i 8 Niebieskich kart pozostało z 2013 roku). Z tego do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Krzykosach (powołanego Zarządzeniem Nr 213/2014 Wójta 

Gminy Krzykosy z dnia 08 lipca 2014r.) wpłynęło 11 spraw wszczętych przez 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., 1 sprawa wszczęta 

przez pracownika PCPR w Środzie Wlkp., 1 sprawa wszczęta przez pracownika 

szkoły. W 2014 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz 44 spotkania grup roboczych. 

W dniu 27.03.2013r. złożony został do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2014, niestety nie pozyskano 

żadnych środków. W 2015 roku - Ośrodek Pomocy Społecznej na nowo złoży w/w 

wniosek na pozyskanie środków. 

 

5. realizacja zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

 

Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011r. scedowano 

na Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach realizację zadań z zakresu pracy z rodziną 



 
 

wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny.   

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie rodziną w formie: 

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego  

-  terapii i mediacji 

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

- wsparcia ze strony asystenta rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach wspiera rodziny z terenu Gminy w ramach 

pomocy ze strony asystenta rodziny już od 2008 roku.   

Głównym celem działań podejmowanych przez asystenta rodziny jest udzielanie 

szeroko rozumianego wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

W roku sprawozdawczym wsparciem asystenta rodziny objęto 17 rodzin z terenu 

Gminy Krzykosy - asystent rodziny (pełen etat) – 20 rodzin. W 2013 roku z takiej formy 

pomocy skorzystało – 23 rodzin. 

 

6. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych 

 

6.1 odwiedziny Seniorów  

Wśród dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb 

mieszkańców należy wymienić systematyczne odwiedziny u seniorów. Pracownicy Ośrodka 

wraz z Wójtem Gminy Krzykosy odwiedzają osoby, które ukończyły 90 lat, co roku 

odwiedzają również osoby po 95 roku życia. W 2014 roku, podobnie jak w roku poprzednim, 

odwiedziliśmy 7 osób.  

Ponadto pracownicy socjalni często odwiedzają osoby starsze i samotne. Wizyty 

pracowników socjalnych mają na celu udzielenie wsparcia oraz zdiagnozowanie potrzeb 

osoby samotnej dotyczących potrzeby pomocy w zakresie wykonywania codziennych 

czynności. Bardzo dużą rolę w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności w tym zakresie 

mają także przedstawiciele lokalnych władz (radni, sołtysi), którzy posiadają najlepsze 

rozeznanie w swoich środowiskach i zgłaszają potrzebę interwencji. 



 
 

 

W ramach rozpoczętego projektu „Aktywny senior w Gminie Krzykosy” pracownik 

socjalny odwiedził 24 osoby w wieku od 80 i powyżej. Celem programu jest opracowanie 

raportu na temat potrzeb i oczekiwań osób starszych zamieszkałych na terenie gminy 

Krzykosy. Wspomniany raport wskaże obszary możliwych działań, których realizacja 

wpłynie na poprawę warunków socjalno – bytowych seniorów z terenu gminy. 

 

6.2 spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych  

W 2014 roku Ośrodek pozyskał dofinansowanie na zorganizowanie spotkania 

opłatkowego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 1000 zł. Zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie w dniu 17 grudnia 2014 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym 

„Przystań pod Różą” odbyło się spotkanie, na które zaproszono 66 osób (w tym 47 

w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności).  

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym ubieraniem choinki. Po świąteczno – 

noworocznych życzeniach złożonych przez Wójta Gminy Krzykosy oraz Przewodniczącego 

Rady Gminy uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek przygotowanego 

przez Zespół pod kierownictwem p. Teresy Pietrzak z ZS w Krzykosach. Po koncercie 

wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego posiłku. Na 

zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki świąteczne.  

Ogólny koszt imprezy wyniósł 4 707,80 zł 

7. Karta Dużej Rodziny 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 

2014r.) w ramach którego wprowadzona zostanie, mająca zasięg ogólnopolski, Karta Dużej 

Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek 

oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zapewnia realizację i organizację zadań 

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2014 roku trzy rodziny złożyły 

wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 


