
DFA.3022.28.2022       Przemęt, 12.05.2022 r. 
 
 
 
 

 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przemęcie za 2021 rok  oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 
         Na podstawie art.110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
( Dz. U. z 2021 r., poz. 2268  z późn. zm.) składam sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2021 rok oraz przedstawiam potrzeby  
w zakresie pomocy społecznej.  

 

I. Podstawa prawna. 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie rozpoczął działalność 15 maja 
1990 roku na mocy Uchwały Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Przemęcie z dnia 
27 kwietnia 1990 roku. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające przede 
wszystkim z: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268  
z późn. zm.),  

 uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023 (M.P. 2018 poz.1007), 

 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.,  
poz. 615), 

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz.U. z 2020 r., poz.1297), 

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 877 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2021), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (  Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm. ), 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), 
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 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
( Dz. U. z 2022 r., poz. 479), 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 690), 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 447), 

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744  
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 716  
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  
(Dz. U. z  2020 r., poz. 1329), 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915 z późn. 
zm.), 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1973 z późn. zm.), 

 uchwały Nr 80 Rady Ministrów z  dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu "Dobry start"( M.P. z 2018 r., poz. 514). 

 

II. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi: 

- Dyrektor, 
- Dział finansowo-administracyjny, 
- Dział pomocy środowiskowej, 
- Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego, 
- Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy  
- Klub Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach Bucz, Mochy, Kaszczor, 
   Przemęt.  
 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie wg stanu na dzień  
31.12.2021 r. zatrudnionych było 20 pracowników. Szczegółowe dane zostały przedstawione 
w tabeli nr 1. 

 
Tabela nr 1. Stanowiska pracy i etaty  w GOPS w Przemęcie. 

L.P. Nazwa działu  i stanowiska 

pracy 

Liczba pracowników Liczba etatów 

1. Dyrektor 1 1 

  1 1 

Dział finansowo-administracyjny 

2. Główny Księgowy 1 1 
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3. Inspektor 1 0,75 

4. Inspektor ochrony danych X 0,25 

5. Starszy referent 1 1 

6.  Referent 1 1 

  4 4 

Dział pomocy środowiskowej 

7. Specjalista pracy socjalnej 1 1 

8. Starszy specjalista pracy 1 1 

9. Starszy pracownik socjalny 2 2 

10 Pracownik socjalny 1 1 

11. Asystent rodziny 1 0,50 

12. Opiekun w Ośrodku  3 1,50 

  9 7 

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego 

13. Starszy inspektor 1 1 

14. Referent  1 1 

15. Pomoc administracyjno-
biurowa 

1 1 

  3 3 

Dzienny Dom Pomocy Senior+  

16. Opiekun  2 2 

17. Sprzątaczka 1 0,5 

  3 2,5 

 Ogółem 20 17,5 

Na koszty związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 w Przemęcie w ramach zadań własnych wydatkowano 851.434,68 zł.  

III. Struktura dochodów i wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań. 

1. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 2021 r. wykonano w kwocie  
70.680,66  zł, z tytułu: 

1) odpłatności za usługi opiekuńcze – 27.423,00 zł, 

2) zwrotu wydatków za dożywianie  – 4.576,40 zł, 

3) zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej zastępczo przez gminę 
– 8.916,45 zł,  

4) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 21.923,01 zł, 
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5) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 
i kosztami upomnienia -  2.613,84 zł, 

6) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start wraz z odsetkami – 938,71 zł, 
7) zwrotu zasiłku celowego zwrotnego -2.000,00 zł, 

8) zwrotu odpłatności za schronienie – 687,58 zł, 

9) zwrotu kosztów szkolenia – 1.416,67 zł, 

10) wynagrodzenia za terminowo odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych 
–185,00 zł. 

2. Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. wykonano na kwotę  
26.918.646,19  zł, w tym na realizację : 

1) zadań własnych gminy 2.263.558,01 zł, z tego: 

- środki własne 1.607.072,36 zł, 

- dotacja celowa z budżetu państwa 201.162,56 zł, 

- środki z EFS 421.874,49 zł, 

- środki z programu wieloletniego „Senior+” 33.448,60 zł. 

2) zadań zleconych gminie 24.655.088,18 zł, z tego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa  24.644.535,41 zł, 

- środki własne 10.552,77 zł.  

IV. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie jest jednostką organizacyjną 
realizującą zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia.   

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje osobom  
i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 

- dla osoby samotnie gospodarującej –701 zł, 

- dla osoby w rodzinie – 528 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów określonych  w art. 7         
pkt.2-15 lub innych okoliczności  uzasadniających przyznanie pomocy.  

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem w formie 
świadczeń pieniężnych i w naturze 173 rodziny. W rodzinach tych było 390 osób, co stanowi  
2,78% ogółu ludności Gminy Przemęt( 14.046 stan na 31.12.2021 r.). 

Największą  grupę świadczeniobiorców stanowią jednoosobowe gospodarstwa 
domowe -47,40% ogółu rodzin korzystających z pomocy, rodziny z dziećmi – 24,28%  
rodziny emerytów i rencistów 17,34%, rodziny niepełne 6,94%. Szczegółowe dane zostały 
przedstawione w tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej 

L.P. Typy rodzin Liczba rodzin Liczba osób 
 w rodzinie 

% w stosunku do 
ogółu objętych 

wsparciem 

1 Rodziny ogółem 173 390 100 

 o liczbie osób    

2 1 82 82 47,40 

3 2 32 64 18,50 

4 3 19 57 10,98 

5 4 21 84 12,14 

6 5 13 65 7,51 

7 6 i więcej 6 38 3,47 

8 w tym rodziny z dziećmi ogółem                               42 184 24,28 

 o liczbie dzieci:    

9 1 13 50 7,51 

10 2 14 56 8,09 

11 3 10 49 5,78 

12 4 4 22 2,31 

13 5 1 7 0,59 

14 6 0 0 0 

15 Rodziny niepełne ogółem 12 41 6,94 

 o liczbie dzieci    

16 1 4 10 2,31 

17 2 3 9 1,73 

18 3 3 12 1,73 

19 4 i więcej 2 10 1,17 

20 Rodziny emerytów i rencistów 
ogółem 

30 42 17,34 

 o liczbie osób     

21 1 23 23 13,29 

22 2 5 10 2,89 

23 3 0 0 0 

24 4 i więcej 2 9 1,16 

Zasadniczą przyczyną przyznawania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność, bezrobocie oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. W większości 
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przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek, które 
zostały szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli: 

 
Tabela nr 3. Powody przyznania pomocy. 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba  osób                   
w rodzinach 

1 Ubóstwo 35 51 

2 Sieroctwo 0 0 

3 Bezdomność 10 11 

4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 25 107 

5 
w tym: 
wielodzietność 

14 72 

6 Bezrobocie 26 50 

7 Niepełnosprawność 54 107 

8 Długotrwała lub ciężka choroba 59 105 

9 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych                 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego- ogólnie 

6 26 

10 
w tym: 
           rodziny niepełne 

2 7 

11            rodziny wielodzietne 1 7 

12 Przemoc w rodzinie 1 4 

13 Alkoholizm 11 16 

14 Narkomania 0 0 

15 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

3 3 

16 Sytuacja kryzysowa 0 0 

17 Zdarzenie losowe 1 3 

18 
Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 

 
1. Struktura wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 302 decyzje z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 12 decyzji odmownych. 
1) Na zadania własne gminy została wydatkowana kwota 698.154,07 zł, w tym na; 

a) zasiłki stałe 90.279,44  zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 16 osobom, 
b) zasiłki celowe i w naturze  67.105,00 zł. Zasiłki przyznano 61 rodzinom, 
c) zasiłki okresowe  16.636,00 zł  Zasiłek przyznano 6 rodzinom, którym wypłacono 

33 świadczenia,  
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d) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 
5.000,00  zł. Zasiłek wypłacono 1 rodzinie,  

e) sprawienie pogrzebu 4.000 zł,  
f) usługi opiekuńcze 116.028,16 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były u 9 osób. 

Zrealizowano 4 048 godzin usług. 
g) posiłki 24.326,64, zł. Z posiłku korzystały 34 dzieci oraz 12 osób dorosłych. 

Zrealizowano 4425  świadczeń, 
h) schronienie  20.777,00 zł. Pomoc w tej formie przyznano 8 osobom bezdomnym.  
i) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 354.001,83 zł. Odpłatność 

ponoszona była za 12 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za osobę 
przebywająca w DPS jaki poniosła gmina to 2.723,00 zł.  

2) Na zadania zlecone gminie wydatkowano 4.200,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego  
opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

 
2. Program wieloletni „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program w zakresie  
dożywiania.  Program realizowany był na podstawie uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz.1007). 
Pomoc w ramach programu była przyznawana osobom i rodzinom, jeżeli dochód  osoby  
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150%  kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

1) Koszt programu ogółem  34.641,32  zł, z tego: 
 - środki własne  7.088,26 zł,  
 - dotacja celowa z budżetu państwa 27.553,06 zł. 

2) Ogółem z  programu korzystało 65 osób, w tym: 
- z posiłku 20 dzieci i 3 osoby dorosłe, zrealizowano 1.730 świadczeń      
  na kwotę 8.091,32 zł, 
- z zasiłku celowego na zakup żywności 54 osoby, którym wypłacono 88   
  świadczeń na kwotę 26.550,00 zł. 

 
3. Praca socjalna. 

Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych przez Ośrodek, a wynikających z art. 45 
ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej, 
jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich 
ról społecznych oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
 Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy już przy pierwszej wizycie 
analizuje wraz  z klientem jego sytuację, zastanawia się nad możliwościami rozwiązywania 
problemów, udziela porad, ukierunkowuje klienta na możliwości załatwiania jego spraw 
życiowych, motywuje do zmiany zachowań, które pomogłyby mu w dalszym życiu.  Ponadto 
podejmuje szereg działań w ramach pracy socjalnej na rzecz zapewnienia godziwych 
warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia opieki osobom 
starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania 
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osób zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem 
alkoholowym, na rzecz zapewnienia /uzyskania niezbędnych środków materialnych. W celu 
rozwiązywania problemów rodziny lub osoby prowadzi wiele rozmów, podejmuje działania 
interwencyjne, załatwia sprawy skomplikowane, współpracuje z instytucjami i organizacjami. 
Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka polega  
w szczególności na: 

 udzielaniu informacji o dostępnych formach pomocy, 

 nawiązywaniu kontaktów z szpitalami, przychodniami lekarskimi, Zakładami 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczymi, Zakładami Opiekuńczo – Leczniczymi,  lekarzami, 
pielęgniarkami, pracownikami socjalnymi z  OPS i DPS, Sądami, Prokuraturą, kuratorami 
społecznymi i zawodowymi, policją, sołtysami, radnymi w celu rozwiązania problemu 
osoby i udzielenia pomocy, wypełnienia dokumentacji itp. 

 informowaniu osób o możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego z ZUS/KRUS 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, udzielaniu pomocy w wypełnieniu 
dokumentów, 

 informowaniu o możliwości ustalenia stopnia niepełnosprawności, uzyskaniu karty 
parkingowej, oraz o przysługujących uprawnieniach z tego tytułu, 

 pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz podejmowanie działań, które mają na 
celu zaangażowanie rodziny w sprawowanie opieki nad osobą starszą, 

 udzielaniu informacji o  możliwości korzystania z różnych form rehabilitacji, turnusów, 

 udzielaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania  z PCPR /PFRON poprzez 
dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz 
w komunikowaniu się, dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym, 

 informowaniu o możliwości uzyskania zleceń lekarskich na pieluchomajtki, sprzęt 
ortopedyczny, wózki inwalidzkie itp. 

 informowaniu o sklepach medycznych w których można wypożyczyć łóżka 
rehabilitacyjne lub zakupić sprzęt ortopedyczny, medyczny, 

 udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania renty, 
emerytury, świadczeń wyjątkowych itp., 

 umożliwianiu klientom bezpłatnych konsultacji z prawnikiem, psychologiem 
w zależności  od  występujących  potrzeb, 

 występowaniu w charakterze przedstawiciela i rzecznika spraw podopiecznych 
szczególnie niezaradnych życiowo. 

Jak co roku w związku z akcją Archidiecezji Poznańskiej Proboszcz Parafii Świętego 
Jana Chrzciciela w Przemęcie  ks. Edmund Jaworski we współpracy z Gminą Przemęt 
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 i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemęcie zorganizował kolejną zbiórkę pod 
nazwą Tytka Charytatywna. Inicjatywa skierowana jest dla osób potrzebujących wsparcia tj. 
starszych, ubogich i potrzebujących. Tytki rozprowadzane były przez parafię i  pracowników 
socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. 
 
 W 2021 roku pomoc w postaci pracy socjalnej uzyskało 169 rodzin, w tym 82 rodziny 
pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej.  
 
4. Mieszkanie chronione. 

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/04 Rady Gminy 
Przemęt  z dnia 22 listopada 2004 roku prowadzi mieszkanie chronione. Mieszkanie 
chronione jest formą środowiskowej pomocy i przeznaczone jest dla osób, które ze względu 
na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia 
w funkcjonowaniu  w życiu codziennym.  
Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się w szczególności: 

- osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym,  
- osobom, rodzinom w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem losowym, 
- ofiarom przemocy  w rodzinie. 

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób z terenu Gminy Przemęt.  
W mieszkaniu chronionym przyjmuje terapeuta z zakresu uzależnień, odbywają się 
spotkania grupy AA oraz  zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej. Ponadto w mieszkaniu 
chronionym przyjmował psycholog. 
Na koszty utrzymania mieszkania chronionego w 2021 r. wydatkowano kwotę 31.223,02 zł. 
Wydatki przeznaczono na: 

1. zakup oleju opałowego –22.550,00 zł, 
2. zakup energii, wody, wywóz nieczystości oraz zakup pozostałych usług  

– 4.964,22 zł, 
3. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi – 3.679,75 zł, 

4. zakup artykułów przemysłowych  - 29,05 zł.  
 

5. Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy (DDPS+). 
Dzienny Dom Pomocy Senior+ rozpoczął działalność  22 stycznia 2020 r. Ośrodek 

wsparcia przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Przemęt powyżej 60 roku życia, 
nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu. W 2021 roku  z usług DDPS+ korzystały 22 osoby.  

W okresie od stycznia do 12 maja 2021 roku stacjonarna działalność DDPS+  
w Błotnicy została zawieszona zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. W tym czasie opiekunki  
z DDP S+ miały stały kontakt telefoniczny z seniorami.  Seniorzy mieli możliwość 
korzystania z posiłków, które były dowożone do ich miejsca zamieszkania. Z tej formy 
pomocy korzystało 14 seniorów. Ponadto 5 seniorów objętych było wsparciem w ramach 
teleopieki tzw. opaska życia. 
Ogółem na działalność DDPS+ w Błotnicy w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku 
wydatkowano kwotę  425.910,33  zł. Wydatki te były finansowane ze środków: 
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1. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Wielkopolskiego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , działanie nr. 7.2 –Usługi społeczne i 
zdrowotne, Poddziałanie nr 7.2.2- Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe 
w ramach  projektu Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów -  337.191,81  zł, 

2. własnych Gminy Przemęt- kwota 55.269,92 zł, 
3.  budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2023, - 

zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, edycja 2021- 33.448,60 zł.  

Wydatki te zostały przeznaczone w szczególności na: 
1. Wynagrodzenia opiekunek i sprzątaczki wraz z pochodnymi i dodatkowym 

wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania, umowy zlecenia – 
165.734,77 zł 

2. Poradnictwo specjalistyczne ( terapii grupowej dla podtrzymania kondycji 
psychofizycznej, fizjoterapia) – 51.474,00  zł 

3. Posiłki  – 71.458,20 zł 
4. Transport do DDPS+ -  71.715,61 zł 
5. Teleopieka dla 5 seniorów – 2.700,00 zł 
6. Koszty mediów (woda, energia, opał, nieczystości) – 21.604,21 zł 
7. Koszty zakupu środków czystości – 3.162,97 zł 
8. Koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne, ogrodnicze, , paczek dla  seniorów, 

wydatki na spotkania  tematyczne – 20.324,50 zł, 
9. Pozostałe koszty utrzymania DDP S+ (zakup szafy, niszczarki, tonera, moskitier , 

badania wody itp.) – 17.736,07 zł. 

Na koszty pośrednie związane z realizacją projektu pn.  Gmina Przemęt wspiera swoich 
seniorów wydatkowano kwotę 74.457,06 zł. 
 
6. Klub Senior+ w Gminie Przemęt. 

Zajęcia w Klubie Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach Bucz, 
Kaszczor, Mochy i Przemęt prowadzi Fundacja Centrum Aktywności w Bukwicy -Partner 
projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów. W 2021 roku z oferty   Klubu Senior+  
w Gminie Przemęt  korzystało 40 seniorów. Działalność Klubu w ubiegłym roku również 
została zawieszona z powodu epidemii wirusa SARS COV-2, co wpłynęło na ilość 
zrealizowanych zajęć z seniorami. Na koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń 
Klubu Senior+ wydano środki finansowe w  kwocie 12.727,02 zł. 
7. Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
V. Realizacja zadań ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do 
których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, jeżeli średni miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 
domowego 175% kwoty najniższej emerytury (tj. 2.100,00 zł) i kwoty 125% najniższej 
emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. (tj. 1.500,00 zł). 
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W 2021 roku złożono 20 wniosków o dodatek mieszkaniowy. Wydano 20 decyzji,  
w tym 1 decyzję odmowną i 1 decyzję umarzająca postępowanie. Dodatek mieszkaniowy 
otrzymywało 14 rodzin. Wypłacono dodatki mieszkaniowe  na  kwotę 31.006,69 zł.  

„Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 
przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Jest to zadanie zlecone gminie.  

W 2021 roku żadna z osób uprawnionych nie zwróciła się z wnioskiem o dodatek 
energetyczny.  
 
VI Realizacja zdań z ustawy o systemie oświaty. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Przemęt, 
znajdujący 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 
opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe.  
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł. 
Zasiłek szkolny może otrzymać  się uczeń, który spełnia łącznie poniższe warunki: 
- zamieszkuje na terenie Gminy Przemęt, 
- w rodzinie nastąpiło zdarzenie losowe. 

W 2021 roku 53 uczniom została przyznana pomoc w formie stypendium socjalnego. 
Na stypendia została wydatkowana kwota 50.393,60 zł. 
 
VII. Realizacja zadań z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- 
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

 
Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku realizował działania określone w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021 - 2025  przyjętego Uchwałą Nr 218/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 
26 listopada 2020r. 

Zespół Interdyscyplinarny składa się z 17 osób. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego 
wchodzą przedstawiciele: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (5 osób) 
2. Posterunku Policji w Przemęcie (1 osoba) 
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie (1 osoba) 
4. Oświaty (7 osób) 
5. Kuratorskiej Służby Sądowej w Wolsztynie (2 osoby) 
6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (1 osoba). 

W składzie Zespołu nie ma przedstawicieli ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. 
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Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 
 W związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się posiedzenia 
Zespołu Interdyscyplinarnego których prace prowadzone były w zależności od zgłaszanych 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  
W 2021 roku odbyło się 18 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.  
Wszczęto  procedurę „Niebieskie Karty” wobec 12 rodzin.  
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart” :  
 Policja - 8 
 OPS – 4 
 Oświata – 1 
 GKRPA – 0 
 Ochrona Zdrowia – 1 

W  przypadku  2 rodzin formularz „Niebieska Karta – A”został sporządzony  przez OPS  
i Policję. 
Liczba utworzonych grup roboczych w 2021 roku – 11 
Liczba funkcjonujących w danym roku grup roboczych - 23 
Liczba spotkań grup roboczych – 40 
Liczba rodzin monitorowanych w 2021 roku –  11 rodzin (formularze „Niebieska Karta – 
A” wpłynęły w 2020 roku ). 
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” - 16 z tego: 
-  16 procedur na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy, 
-  0 procedur na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 
W przypadku 1 rodziny dokumentację procedury „Niebieska Karta” w dniu 01.10.2021r. 
Przekazano do Przewodniczącego  ZI w Świdnicy w celu prowadzenia procedury zgodnie 
z właściwością miejscową. Rodzina od połowy września 2021r. zamieszkała w Świdnicy. 
W 2 przypadkach ZI przesłał kserokopię formularza Niebieska Karta zgodnie 
z właściwością miejscową do Przewodniczącej ZI w Polkowicach i Włoszakowicach 
z prośbą o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami wobec osób podejrzanych o stosowanie 
przemocy .   

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe 
dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. W związku z tym może m.in. składać zawiadomienia do prokuratury 
o podejrzeniu przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich 
o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje 
o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku 
z problemem przemocy. 

W 4 przypadkach gdy procedurę wszczynała inna instytucja niż policja 
ZI poinformował Posterunek Policji w Przemęcie o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” 
 i prosił o podjęcie działań zgodnie z własnymi kompetencjami. W 1 przypadku 
poinformowano policję o przesłaniu procedury NK z innego ZI. 

W 2 rodzinach w związku z występującymi problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi wprowadzono asystenta rodziny. W 1 przypadku wsparcie jest nadal 
kontynuowane (od 12.08.2021r.), a w 2 przypadku praca z rodziną została zakończona 
w sierpniu 2021r. z uwagi na brak chęci współpracy ze strony rodziny, który uniemożliwiał 
realizację planu pracy z rodziną (rozpoczęcie od 15.04.2021r.). O zakończeniu współpracy  
z rodzina GOPS w Przemiecie powiadomił PCPR w Wolsztynie.  
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 W  4 przypadkach ZI wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wolsztynie 
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wyjaśnienie sytuacji rodzinnej małoletnich dzieci 
w związku z występowaniem problemu przemocy w rodzinie. W 1 przypadku 
z wnioskiem do Sądu wystąpiła szkoła i a w 2 przypadku dodatkowo Policja.  W przypadku 
1 rodziny w sprawie wystosowano 2 wnioski do sądu o wgląd w sytuację małoletnich.  
W przypadku 1 rodziny Sąd wszczął z urzędu postępowanie o pozbawienie albo 
o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czas trwania postępowania Sąd umieścił 
2 małoletnich dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej.  
W 1 przypadku  PCPR Wolsztyn podjął działania w kierunku zabezpieczenia 1 dziecka 
małoletniego. Sąd w Wolsztynie w związku z wnioskiem KPP Wolsztyn wydał postanowienie 
,że w trybie zarządzenia tymczasowego umieszcza małoletnią w pieczy zastępczej 
spokrewnionej rodzinie zastępczej tworzonej przez wstępna dziecka oraz 
o wszczęciu z urzędu postępowania o ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej 
nad małoletnią.   

W 2 przypadkach ZI wydał kopię dokumentacji procedury NK w związku 
z wydanym postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie o żądaniu wydania danych 
i o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy funkcyjnej i zawodowej  

W  2 przypadkach ZI w związku z występowaniem problemu alkoholowego 
u osób wobec których istniało podejrzenie, że stosuje przemoc skierował wniosek 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie. Wnioskowano 
o skierowanie osoby na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 
W 1 przypadku  wniosek do GKRPA złożył Posterunek Policji w Przemęcie. 

W 1  przypadku ZI o niepokojącej sytuacji w rodzinie poinformował  Prokuraturę 
Rejonową w Wolsztynie i wnioskował o podjęcie stosownych działań 
w ramach własnych kompetencji z uwagi o bezpieczeństwo osób. W w/w przypadku 
Prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, 
że czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego i brak jest interesu społecznego w obejmowaniu 
go ściganiem z urzędu. 

Rodziny, w których występuje problem przemocy mają możliwość skorzystania 
z telefonicznych porad psychologa. Z porad psychologa skorzystały 
22 osoby w tym 11 osób z rodzin w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”. Osoby 
korzystające z wsparcia psychologa są zadowolone z tej formy pomocy. Psycholog dzwoni 
interwencyjnie, następnie ustala sytuację i kontynuuje wsparcie.  

Do wszystkich przypadków powołano grupy robocze i ustalono plan działania. 
Wypełniono formularze: Niebieska Karta część C i część D. W każdym z przypadków 
koordynatorem grupy roboczej był pracownik socjalny pracujący w rejonie działania, 
z którego wpłynęła Niebieska Karta. Wskazywano osobom/rodzinom możliwości rozwiązania 
problemów, placówki udzielające specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej. 
Informowano osoby/rodziny o możliwości uzyskania wsparcia w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej w Wolsztynie w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową. 
 PCPR w Wolsztynie w związku ze współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy 
w Rodzinie w Nowym Tomyślu w 2021 roku realizował program edukacyjno – korekcyjny 
dla sprawców przemocy. O  możliwości zgłoszenia osób chętnych do udziału w/w programie 
zostały poinformowane OPS z Powiatu Wolsztyńskiego pismem z dnia 24.06.2021r. Udział 
w zajęciach ma na celu rozwijanie samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie 
umiejętności wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie, zdobycie umiejętności 
komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy. W programie nie 
uczestniczyła żadna osoba z Gminy Przemęt. 
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Działalność informacyjna. 
 Na stronie internetowej Ośrodka www.przemet.ops.org.pl w zakładce Przemoc 
w rodzinie znajdują się podstawowe informacje: Twój dzielnicowy z podaniem danych 
kontaktowych do Posterunku Policji w Przemęcie, kierownika posterunku i dzielnicowych, 
kontakt do ZI w Przemęcie oraz przewodniczącej ZI i jego zastępcy, opis procedury 
„Niebieskie Karty”, zadania ZI i grup roboczych, instytucje świadczące pomoc z danymi 
kontaktowymi, informator pod nazwą „Przemoc w rodzinie – kto może pomóc”. Ponadto 
w zakładce umieszczono: poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy, informacje 
o aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy 
domowej w czasie pandemii koronawirusa. 
 Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane  
z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi 
aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia 
również przesłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania 
później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub 
możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 
 "Plan awaryjny" to informacje użyteczne w dobie pandemii przygotowane przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami z "Niebieskiej Linii", Fundacji 
Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet. 
 Informacje na stronie internetowej są aktualizowane. W 2021 roku na stronie 
internetowej w zakładce „Przemoc w rodzinie” dodano: 
1. Numery telefonów linii dedykowanych  rożnym problemom, gdzie można zwrócić 
się o pomoc „Szukasz pomocy zadzwoń”. 
2. Broszury edukacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie przygotowane przez PARPA. 
3. Informację o portalu Grupa wsparcia – darmowym i anonimowym portalu dla ludzi 
szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Na portalu Grupa wsparcia można uzyskać 
także wsparcie psychologa i prawnika. 
4. Ulotkę przedstawiającą ofertę pomocy Pogotowia Niebieska Linia czyli informacje jak 
rozpoznać przemoc w rodzinie, cykle przemocy oraz kwestionariusz diagnostyczny 
pn. Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie . 
 Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy socjalni.  

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 1 137,80 zł, w tym na przesyłki listowe, 
zakup materiałów biurowych oraz wody. 

 
VIII. Realizacja zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki 
nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania 
i wypłacania. Jest to zadanie zlecone gminie. 
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy świadczeniami rodzinnymi są: 
-  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz       
   świadczenie pielęgnacyjne,  
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
- świadczenie rodzicielskie. 
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Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. lub 764 zł w przypadku, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  
Zasiłek rodziny przysługuje na dziecko 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 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W 2021 roku przyjęto 1181 wniosków na świadczenia rodzinne oraz wydano 1333 
decyzje. Ogółem wypłacono 26 485 świadczeń na łączną kwotę 5.589.949,83 zł, w tym: 

1. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 2.176.998,57 zł, 
2. zasiłki pielęgnacyjne 1.033.139,54 zł, 
3. świadczenia pielęgnacyjne 1.981.182,68 zł, 
4. specjalny zasiłek opiekuńczy 50.840,00 zł, 
5. zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł, 
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 107.000,00 zł. 
7. świadczenie rodzicielskie 233.349,04 zł 

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia 
rodzicielskiego wydano 171.837,66 zł. 
 
IX. Realizacja zadań ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Jest to zadanie zlecone gminie. 
Zgodnie z art. 9 ww. ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego 
przysługuje 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. 
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł. 
W 2021 roku uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego były 44 
osoby. Ogółem wypłacono 542 świadczenia na kwotę 288.218,20 zł. Na koszty obsługi 
związane z realizacją świadczeń alimentacyjnych oraz na podejmowanie działań wobec 
dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 17.469,91 zł. 
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

Zgodnie z ww. ustawą podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych należy 
do organu właściwego dłużnika tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika 
przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej  
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby 
uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku, gdy dłużnik 
alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, 
organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny oraz 
informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 
lub odmówił złożenia stosownych wyjaśnień, a także nie wykazuje chęci do współpracy przy 
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rozwiązywaniu swojej sytuacji wszczyna się postępowanie dotyczące dłużnika 
alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ 
właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego oraz składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone  
w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny. 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych przekazuje 
się do biura informacji gospodarczych informację o zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż  
6 miesięcy.  
W 2021 roku  zostały podjęte następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

1. złożono 31 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej,  
2. przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych oraz 3 osoby zobowiązano do 
zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Wolsztynie, 

3. skierowano 5 wniosków do PUP w Wolsztynie o aktywizację zawodową dłużnika 
alimentacyjnego, 

4. występowano 3 razy  z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dłużnika 
alimentacyjnego do komornika,  

5. złożono 30 zawiadomień do policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
niealimentacji. Na 30 zawiadomień wydano 5 aktów oskarżenia, 7 postępowań zostało 
umorzonych, w 14 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, natomiast  
w 4 sytuacjach nie mamy jeszcze  informacji zwrotnej.  

6. wysłano 22 wnioski  do organu właściwego dłużnika o  podjęcie działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. 

7. wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań. 
Na koniec 2021 roku w ewidencji  Krajowego Rejestru Dłużników wpisanych było 85 

dłużników alimentacyjnych. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych, co 14 dni jest 
aktualizowane w  5 biurach tj. Biuro Informacji Gospodarczej IfoMonitor S.A., Krajowe 
Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowa 
Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.   

Stan należności dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.594.737,86 
zł (w tym odsetki 849.394,89 zł), z tego do budżetu gminy 1.117.530,59 zł. W 2021 roku 
wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych  świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 121 017,53 zł,  z tego, do 
budżetu gminy 23.715,77 zł. 
  
    X. Realizacja Rządowego Programu Rodzina 500+. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa 
warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania 
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 i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 
jego potrzeb. Prawo do świadczenia przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub 
faktycznym dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  
Na świadczenie wychowawcze w 2021 roku zostało złożonych 2046 wniosków, wydano 2162 
informacji o przyznaniu świadczeń. Świadczenie przyznano 1950 osobom. Ogółem 
wypłacono 36 232 świadczenia na kwotę 18.053.462,30 zł.  Na koszty obsługi Programu 
wydano 133 644,52 zł. Ogólny koszt Programu to 18.187.106,82 zł. 
 
XI. Realizacja rządowego programu  „Dobry start”. 

Uchwałą Nr 80 Rady  Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy 
program „Dobry start” na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) w celu 
wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku 
szkolnego. 
 Realizacją programu „Dobry start” od 2021 roku zajmuje się ZUS. W 2021 roku 
została wydana jedna decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Na koszty obsługi 
programu wydatkowano 1789,65 zł (zakup licencji modułu programu Dobry start). 
 
XII. Realizacja zadań ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 62 osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne,  8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 1 osobę 
pobierające zasiłek dla opiekuna. Składki zostały opłacone na kwotę  324 786,84 zł,. 
Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne zrealizowano w kwocie 60 381,78 zł. Składki 
zdrowotne opłacane były za 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  
5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 14 osób 
pobierających zasiłek stały. Wydano 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i 3 decyzje wygaszające prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
 
XIII. Realizacja zadań ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień  
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych dla rodzin wielodzietnych, 
 z co najmniej trójką dzieci. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty 
podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej na terenie 
całego kraju. Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej 
 www.rodzina.gov.pl.   

W 2021 roku przyznano 161 Karty Dużej Rodziny (KDR). Na koszty związane 

 z obsługą Programu wydatkowano kwotę  500,00 zł.    
 
 
XIV. Realizacja zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 



 18

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” w przypadku urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały  
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu rodziny mają prawo do wsparcia 
między innymi w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł jak również do 
wsparcia asystenta rodziny. 

W 2021 roku wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16.000,00 zł, na koszty obsługi 
wydano 494,84 zł. 
 
XV. Realizacja zadań ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Z dniem 7 października 2020 r. pracownicy Ośrodka zostali upoważnienia do 
prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania  
z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W 2021 roku wydano 81 zaświadczeń. Na 
koszty obsługi wydano 1.573,49 zł. 
 
 XVI. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

1. Stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,             
w tym zapewnienia usług specjalistycznych dla w/w osób. 

2. Utworzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy. 
3. Zwiększenie liczby miejsc w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie lub zlecenie 

zadania innemu podmiotowi prowadzącemu  schronisko dla osób bezdomnych.  
4. Zapewnienie poradnictwa psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie. 
5. Zapewnienie wsparcia opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez opiekę 

wytchnieniową, czy asystenta osoby niepełnosprawnej.  
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