
UCHWAŁA NR XXX/215/17
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krupskim 
Młynie  za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 930 ze zm.), w związku z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za 
rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/215/17

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 maja 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krupskim Młynie  za rok 2016

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Zgodnie z zapisem – art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Kierownik 
ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy całoroczne sprawozdanie z działalności. Niniejsze 
sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez Ośrodek w 2016 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie działa na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

5. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

6. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”

7. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

9. Ustawy z dnia  29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

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

11. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne

12. Statutu Ośrodka

13. Innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich 
sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych  potrzeb życiowych 
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności  człowieka;

3) doprowadzanie do możliwie  pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli 
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające 
z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

PROFILAKTYKA  UZALEŻNIEŃ

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Profilaktyka 
prowadzona była w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (Uchwała nr XIV/94/16). Program skierowany był do 
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wszystkich mieszkańców gminy tj. zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Wszelkie prace komisji były 
zgodne z założeniami w/w programu.

Dział Wydatki ogółem(zł) Dotacja(zł) Środki własne(zł)
Profilaktyka - 
narkomania 1 000,00 0,00 1 000,00
Profilaktyka-
alkoholizm 40 961,49 0,00 40 961,49

Wzorem lat ubiegłych gmina finansowała ponadstandardowe świadczenia zdrowotne w Tarnogórskim 
Ośrodku Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach.

Nazwa programu Ilość sesji
Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem (sesje 
indywidualne) 13
Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc 20
Program dla osób pijących szkodliwie (sesje indywidualne) 1

W 2016 r. w ramach profilaktyki alkoholowej finansowane były m.in.: spektakle profilaktyczne w Zespole 
Szkół w Krupskim Młynie, pomoc psychologiczna i prawna, doposażenie świetlicy w Ziętku, dofinansowano 
Klub Abstynentów w Lublińcu, doposażono KS Nitron w Krupskim Młynie.

 PRZEMOC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie realizując zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Program  skierowany jest do wszystkich osób doznających  przemocy w rodzinie, w tym 
dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, 
osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, 
przedstawicieli instytucji i służb pracujących z potencjalnymi ofiarami przemocy.

W ciągu roku 2016 r. członkowie Zespołu prowadzili stały monitoring sytuacji w rodzinach, w których 
dochodziło do przemocy. Rodzinom, w których aktywna jest procedura Niebieskiej Karty  proponowana była 
pomoc socjalna, psychologiczna i prawna. W ramach pracy zespołu  działa sprawny system szybkiego 
reagowania i wymiany informacji pomiędzy pedagogiem w Zespole Szkół w Krupskim Młynie, dzielnicowym 
i pracownikami socjalnymi. System ma zapewnić  udzielenie kompleksowej pomocy w jak najkrótszym czasie. 
W 2016 r. osobom stosującym przemoc zaoferowano możliwości zmiany swoich zachowań poprzez 
uczestnictwo w terapii odwykowej dla osób uzależnionych od alkoholu lub go nadużywających.

Przeszkodą w rozwiązywania problemów przemocy jest brak współpracy sprawców przemocy przy  
rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzinnej.

Wyszczególnienie 2016
Ilość spotkań Zespołu 12
Rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty 14
Karty zamknięte 7
Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przesłane do prokuratury 4
Zawiadomienie sądu w celu podjęcia zarządzeń opiekuńczych oraz wglądu w sytuację rodzinną 5
Wnioski o leczenie odwykowe 5

Wspieranie rodziny

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i jej 
aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

W 2016 r. GOPS podobnie jak w roku poprzednim na umowę zlecenie zatrudnił asystenta rodziny.

Liczba asystentów rodziny Liczba rodzin Liczba dzieci w rodzinach Wydatek
1 5 17 7306,96

Ponadto rodziny objęte są pomocą w postaci:
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·dożywiania

·zasiłków rodzinnych

·funduszu alimentacyjnego

·świadczenia wychowawczego (500+)

·poradnictwa prawnego, psychologicznego i logopedycznego

Świadczenie wychowawcze

Rozdz Dział Wydatki ogółem Dotacja Środki własne

85211 Świadczenia wychowawcze
w tym
  koszty obsługi 

1.204.342,30

23.614,00

1.204.342,00

23.614,00

0

0

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem 
dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie 
wychowawcze  przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w 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 Ogółem za 
okres IV- XII 2016 r. wypłacono świadczenia 177 rodzinom z terenu Gminy Krupski Młyn. Pomocą objęto 
280 dzieci. Wypłacono 2378 świadczeń.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Rozdz Dział Wydatki ogółem Dotacja Środki własne

85212

 Świadczenia rodzinne+ 
fundusz alimentacyjny
w tym:  na obsługę

1.027.991,79

27.453,24

1.027.991,79

27.453,24

0

Świadczenia rodzinne

Zgodnie art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

·zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

·świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;

·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

·świadczenie rodzicielskie.

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 oraz osobie uczącej się, o ile dochód na osobę nie przekraczał kwoty 
674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
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Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne
                               do 5 r.ż
                               od 5 - 18 r.ż.
                               od 18 - 21 r.ż.

1619
522

1019
78

Dodatki 
urodzenie dziecka 9
opieka nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 17
samotne wychowanie dziecka 132
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 184
rozpoczęcie roku szkolnego 92
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 146
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 336
Zasiłki pielęgnacyjne 1518
Świadczenia pielęgnacyjne 129
Specjalny zasiłek opiekuńczy 48
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 28
Świadczenie rodzicielskie 118

 Fundusz alimentacyjny 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi 
z budżetu państwa. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 
kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł. 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.

Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę 
uprawnioną w wieku:
·0 - 17 lat
·18 - 24 lata

                          261

241
20

 Składki zdrowotne

Rozdz Nazwa Wydatki ogółem Dotacja Środki własne
85213 Składki zdrowotne 10.313,73 10.313,73 0

W 2016 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

 Zasiłki i pomoc w naturze

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 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 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 wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego;
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7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

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 utrzymywanie 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.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz 
pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym 
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym 
tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) 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.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 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, posiłku oraz niezbędnego 
ubrania cudzoziemcom;
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6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 
cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Prawo do większości świadczeń z pomocy społecznej przysługuje z powodu niekorzystnej sytuacji 
dochodowej osoby/rodziny, przez którą należy rozumieć miesięczne dochody mieszczące się poniżej progu 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które odpowiednio wynosiło:

1. dla osoby samotnej 634 zł,

2.dla osoby w rodzinie 514 zł na osobę.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców

2014 2015 2016
Liczba mieszkańców 3 311 3 302 3 280
Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej 244 209 215
Wskaźnik % liczby osób korzystających z pomocy w stosunku 
do liczby mieszkańców

7,4% 6,3% 6,6%

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004 roku, przysługiwało osobom i rodzinom z niżej wymienionych powodów.

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin
Ubóstwo 153
Bezdomność 7
Potrzeba ochrony macierzyństwa 65
Bezrobocie 103
Niepełnosprawność 97
Długotrwała lub ciężka choroba 92
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 88
Przemoc w rodzinie 29
Alkoholizm 15
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 1

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie 2014 2015 2016
Rodziny o liczbie osób 

1 27 28 29
2 13 7 11
3 10 6 7
4 17 13 13
5 7 9 12

                           6 i więcej 9 8 5
Rodziny o liczbie dzieci

1 11 8 7
2 13 12 13
3 6 5 7

                         4 i więcej 2 3 2
Rodziny niepełne o liczbie dzieci

1 6 7 6
2 5 4 2
3 1 1 2

            4 i więcej 4 3 5
Rodziny emerytów i rencistów o liczbie osób

1 6 11 9
2 6 2 5
3 0 0 1
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                             4 i więcej              7 7 3

Zasiłek celowy

Przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a 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 a także pokrycia kosztów pogrzebu.

Kwota Środki własne Dotacja
93.676,12 93.676,12 0

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 
otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego i inne.

Kwota Środki własne Dotacja
7073,68 0 7073,68

Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2016 r. było bezrobocie i bezdomność. Ogółem 
wypłacono 22 świadczenia. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku okresowego wyniosła 321,55 zł.

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, wieku lub choroby przysługuje 
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Liczba osób Kwota Środki własne Dotacja
10 185.937,55 185.937,55 0

Obecnie 5 osób oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Posiłek

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie która 
własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. W 2016 r. osoby z terenu Gminy dożywiane były w ramach 
rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Liczba świadczeń Kwota Środki własne Dotacja
9544 46.136,97 25.590 20.546,97

Liczba osób 
korzystających 

z posiłku

Dzieci do czasu 
rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej

Uczniowie do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej

Pozostałe osoby

Obiad 23 33 0
Jedno gorące danie 0 0 14

Zasiłek celowy 42

Praca socjalna

Innym równie ważnym zadaniem gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. 
Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. Pracownik socjalny często 
pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, 
doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Polegała ona w dużym stopniu na współpracy  pracowników 
socjalnych z różnymi instytucjami takimi jak: Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, policja, sąd, ZUS, szkoły, 
zakłady energetyczne i inne.

Dodatki mieszkaniowe

Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest normatywna powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego, która  w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,

2) 40 m2 - dla 2 osób,

3) 45 m2 - dla 3 osób,

4) 55 m2 - dla 4 osób,
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5) 65 m2 - dla 5 osób,

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej 
osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba 
niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Decyzje na dodatek mieszkaniowy wydawane są na okres 6 miesięcy 
i ewentualna zmiana w tym okresie sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. 
Jeśli jednak wnioskodawca zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 
2 miesiące, dodatek zostaje wstrzymany. Po uregulowaniu zaległości czynszowych w okresie 3-ch miesięcy 
wypłata dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji administracyjnej zostaje wznowiona.

Ilość rodzin Kwota Środki własne

51 96.321 96.321

W 2016 r. Ośrodek wypłacał dodatek energetyczny. Aby uzyskać to świadczenie trzeba spełniać jednocześnie 
trzy warunki: posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej, mieć 
przyznany dodatek mieszkaniowy oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość 
dodatku energetycznego na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

a) 11,29 zł dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną;

b) 15,68 zł dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób;

c) 18,81 zł dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób.

Ilość rodzin Kwota Dotacja
13 1.464,93 1.464,93

 Zasiłek stały

Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód 
osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Liczba osób Kwota Środki własne Dotacja
7 38.895 523 38.372

 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania Ośrodka realizowane są w ramach struktury organizacyjnej, na którą składają się

- kierownik,

- 3 pracowników socjalnych w tym 2 pracowników pracujących w terenie,

- główny  księgowy  na 1/2 etatu,

- pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej (art. 110 ust. 11) Ośrodek pomocy 
społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Dotacja Środki własne
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.708 168.196,64
Pozostałe koszty 0 54.446,95

 Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Usługi opiekuńcze obejmują  pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. W Krupskim Młynie w ramach tych usług jest  prowadzona rehabilitacja dzieci.

Liczba osób Kwota Środki własne Dotacja
Usługi opiekuńcze 3 644 644 0
Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 8 23.649,61 23.649,61 0

Pozostała działalność

Psycholog

Pomoc psychologiczna świadczona jest dla dzieci z terenu gminy bezpłatnie. Pomocą psychologiczną objęto 
29 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Systematyczną terapią był objętych 12 (w tym 6 z nich ma 
orzeczenie o niepełnosprawności). Wykonano 6 badań psychologicznych na prośbę rodziców.

Z pomocy psychologicznej korzystały także osoby dorosłe (11 osób). Czasami był to cykl spotkań, a w 
niektórych przypadkach jednorazowa konsultacja lub porada. Wśród osób dorosłych jak i dzieci były ofiary 
przemocy domowej lub osoby z problemem alkoholowym. Ogółem przeprowadzonych sesji terapeutycznych 
było 114. Ponadto zgodnie z zapotrzebowaniem odbywały się również konsultacje z nauczycielami przedszkola.

Logopeda

Pomoc logopedyczna podobnie jak pomoc psychologiczna świadczona jest dla dzieci z terenu gminy 
bezpłatnie. Z terapii logopedycznej mogą korzystać zarówno dzieci przedszkolne i szkolne  jak i dzieci 
nie uczęszczające do przedszkola. W 2016 r. jak co roku zostały przeprowadzone w przedszkolach badania 
przesiewowe mowy. Najczęstsze wady wymowy występujące u dzieci to seplenienie.

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, 
w której rodzice mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

1.w wieku do ukończenia 18 roku życia

2.w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w:

·w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;

·w szkole wyższej do końca roku akademickiego;

3.bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana rodzicowi lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony. Karta jest przyznawana 
bezpłatnie. W 2016 r. wydano 4 karty.

Wypoczynek letni

Ośrodek podobnie jak w latach uprzednich włączył się w akcję dot. wypoczynku letniego organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty. Wypoczynkiem letnim objęto 2 dzieci z terenu gminy.
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