
 

Sprawozdanie 

z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzykosach za rok 2015 

 

wraz z potrzebami 

w zakresie pomocy społecznej 

 



 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach działa w szczególności w oparciu 

o Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 163 

ze zm.). Zgodnie ze wskazaną ustawą Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 

realizuje zadania własne i zlecone gminy w obszarze pomocy społecznej.  

 Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej, 

należy : 

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 

2. Sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej 

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym 

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie części wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

7.  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na  świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego 

9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 

rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem 

10. Praca socjalna 

11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych 

13. Dożywianie dzieci 

14. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 

15. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu 

16. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego 



18. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników 

19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

21. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych 

22. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w 

formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze 

23. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających 

opieki 

24. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych 

25. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji 

o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej, należy: 

1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 

rozwój specjalistycznego wsparcia 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia 

oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym 

udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

6. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki  

 

 

 



Pomocy finansowej, o której mowa w punktach 4-9 i pkt. 13 wskazanych w ramach 

zadań własnych gminy udziela się osobom i rodzinom , które spełniają łącznie dwa 

warunki: 

1. Kryterium dochodowe: 

- dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, które 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi odpowiednio 514,00 zł na osobę 

w rodzinie i 634,00 zł dla osoby samotnej 

- w przypadku dożywiania dzieci w szkole w ramach „Wieloletniego 

programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie nie może przekroczyć 771,00 zł, na osobę samotną natomiast  951,00 zł 

2. Co najmniej jedną z przesłanek spośród wymienionych poniżej: 

- sieroctwo 

- bezdomność 

- bezrobocie 

- niepełnosprawność 

- długotrwała lub ciężka choroba 

- przemoc w rodzinie 

- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach 

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

- alkoholizm lub narkomania 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej 

 

Kryteria przyznawanie pomocy w ramach zadań zleconych określane są 

w odrębnych aktach normatywnych i stosownych programach ogłaszanych na 

szczeblu Ministra i Wojewody. 



Znaczną część pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach 

wynikająca z Ustawy o pomocy społecznej stanowi jednak najtrudniejsze do 

zmierzenia poradnictwo, wsparcie i praca socjalna. 

   

Poza realizacją zadań z zakresu wspomnianej ustawy Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krzykosach realizuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy 

Krzykosy oraz przekazane Uchwałami Rady Gminy Krzykosy. Wśród tych zadań 

należy wymienić min.: 

1. Organizację pracy z rodziną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie 

przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzykosach 

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

2. Załatwianie spraw związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym 

do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych 

odmawiających wydania Karty – upoważnienie do realizacji tego zadania 

przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzeniem 

Nr 18/2015 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 marca 2015r. 

3. Załatwianie spraw związanych z przyznaniem Wielkopolskiej Karty Rodziny, 

w tym do prowadzenia postępowań – upoważnienie do realizacji tego zadania 

przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzeniem Nr 

58/2015 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08.09.2015 roku 

Szczegółowe informacje na temat realizacji tych zadań zawarto kolejno: 

-  w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania: „ Sprawozdanie z zakresu 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015” 

- w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania: „Sprawozdanie z realizacji zadania 

Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny za rok 2015” 

 

 



Dodatkowe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 

wynikają również z zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (     W myśl art. 9a ust. 9 wskazanej ustawy ośrodek pomocy 

społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną zespołu 

interdyscyplinarnego. Co w praktyce oznacza, że pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzykosach organizują i aktywnie uczestniczą w licznych spotkaniach 

grup roboczych oraz na bieżącą monitorują sytuację w rodzinach objętych procedurą 

Niebieska Karta. Szczegółowe informacje na temat realizacji tego zadania zawiera 

załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania: „Sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Krzykosach za rok 2015” 

 

 Poza wyż/wym działaniami Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 

realizuje również działania środowiskowe w ramach różnych programów i 

projektów. Wśród tych działań można wymienić min. Odwiedziny u seniorów, 

Wigilię dla niepełnosprawnych czy współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

o której wspomniano także w części 9 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. W celu 

dotarcia do większej liczby mieszkańców  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krzykosach prowadzi stronę internetową oraz profil na portalu 

społecznościowym. 

 

 Biorąc pod uwagę szereg zagadnień realizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, przy ograniczonej kadrze Ośrodka należy wskazać na brak możliwości 

specjalizacji działań poszczególnych pracowników – pracownicy socjalni, podobnie 

jak kadra kierownicza, muszą znać zagadnienia związane zarówno z ustawą 

o pomocy społecznej, KPA, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i ustawą Karta Dużej Rodziny 

- oraz konieczność scedowania części zadań wynikających z kontroli zarządczej na 

kadrę socjalną. 

 



 


