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Wstęp 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku swoją działalność realizuje od dnia                  

01 maja 1990 roku, gdzie został powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątku z dnia 

26 kwietnia 1990 roku. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu 

przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej 

infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.  

Zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Piątek realizowane są przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, który współpracuje na zasadzie partnerstwa                             

z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi, zaangażowanymi                       

w pomoc społeczną. 

1. Struktura organizacyjna GOPS w Piątku 
 

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo kierownik. Do 23.08.2021r. obowiązki kierownika 

GOPS w Piątku pełniła Pani Marzena Gałązka zatrudniona na ½ etatu, od 24.08.2021r. do pracy 

wróciła Pani Martyna Kacprzak, zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Piątku, w 

pełnym wymiarze pracy. 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku w roku 2021 

przedstawiało się następująco:  

 

Tabela Nr 1. 

Lp. Stanowisko Liczba etatów 

1. Kierownik 1/2 etatu do 23.08.2021r. 

1 etat 

2. Główna księgowa 1 etat 

3. Pracownik socjalny 1 etat 

4. Starszy pracownik socjalny 2 etaty 

5. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat 

6. Inspektor ds. administracyjno-biurowych 1 etat 

7. Asystent rodziny 0,5 etatu 

8. Opiekun 2 X 0,5 etatu 
Struktura zatrudnienia GOPS w Piątku, stan na 31.12.2021 r. 

 

Wydatki na Ośrodek w rozdziale 85219 wyniosły: 581 774,41 zł, z dotacji 117 191,00 zł, ze 

środków własnych 464 583,41 zł i przeznaczone zostały na: wynagrodzenia wraz                                   

z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług 

telefonicznych, odpisy na ZFŚS, zakup szkoleń, koszty podróży służbowych oraz zakup usług 

medycznych. 
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2. Realizacja zadań 
 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku realizował zadania własne              

i zlecone gminie, wynikające z różnych ustaw, a także podejmował wiele dodatkowych działań 

w celu podniesienia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające bezpośrednio                           

z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 

zm.) oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są świadczenia 

wspierające osoby i rodziny. 

 

2.1 Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania 

oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu 

przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności i innych. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w 2021r. przysługiwało: 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł 

(tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”)  

2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 

528,00 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”). 

 

Realizując zadania w/w ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku w roku 2021 

roku objął świadczeniami pomocy społecznej 107 rodzin.     

W ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przeprowadzono 239 

wywiadów środowiskowych u klientów Ośrodka oraz 20 wywiadów środowiskowych na 

podstawie art. 103 ustawy o pomocy społecznej. W związku z zagrożeniem związanym z 

epidemią koronawirusa przeprowadzano też wywiady telefonicznie, z których sporządzano 

notatki urzędowe. Wnioski dotyczyły 297 osób. 

Ogółem w 2021r. wydano 347 decyzji administracyjnych, w tym 6 odmawiających przyznanie 

świadczeń z pomocy społecznej.     

                                                                                                                          

Świadczenia z pomocy społecznej w 2021 roku przyznano z powodu: 

     - bezrobocia – 37 rodzin (w 2020 r. 33 rodziny),  

     - ubóstwa – 36 rodzin (w 2020 r.  41 rodzin), 

     - długotrwałej lub ciężkiej choroby – 37 rodzin (w 2020 r. 38 rodziny), 

     - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa           

        domowego - 26 rodzin (w 2020 r. 25 rodzin), 

     - niepełnosprawności -28 rodzin (w 2020 r. 30 rodzin), 

     - alkoholizmu – 12 rodzin (w 2020 r. 12 rodzin), 

     - potrzeby ochrony macierzyństwa – 5 rodzin (w 2020 - 6 rodzin), 

     - zdarzenia losowego - 8 rodzin (w 2020 r. - 0 rodzin), 
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     - bezdomności – 5 osób (w 2020 r. 5 osób). 

     

Wydatki własne w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wyniosły: 1 406 890,13 zł, z 

tego z dotacji – 353 346,64 zł, z budżetu gminy – 1 053 543,49 zł.  

 

W 2021 roku świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych otrzymały: 

- zasiłek stały – 28 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 167 007,60 zł, 

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane  

      przez sąd - 4 osoby, kwota wypłaconych świadczeń – 12 518,52 zł, 

- zasiłek okresowy 22 osoby, kwota wypłaconych świadczeń - 30 547,81 zł, z powodu: 

- bezrobocia - 15 osób, 

- długotrwałej choroby - 5 osób, 

- niepełnosprawności – 1 osoba, 

- innych przyczyn – 1 osoba, 

- zasiłek celowy – 40 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 28 276,28zł,  

- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym-11 osób- 49 550,50zł 

- schronienie - 1 osoba na kwotę 5 700,00 zł. 

 

     Zasiłki celowe przeznaczone były min. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do 

zakupu leków, energii elektrycznej, dofinansowania pobytu w schronisku dla bezdomnych.  

W roku 2021 na terenie Gminy Piątek wystąpiło zdarzenie losowe- pożar- kwota przyznanej 

pomocy dla rodzin poszkodowanych to 49 550,50zł (w tym darowizna od Parafii Św. Trójcy w 

Piątku). Gmina Piątek otrzymała darowiznę przekazaną przez Proboszcza Parafii pw. Świętej 

Trójcy w Piątku Stanisława Poniatowskiego w kwocie 10 808,50zł, które GOPS w Piątku w 

całości przekazał poszkodowanym w wyniku pożaru. 

 

2.1.1 Dożywianie 

 

Od 2019 roku zadanie to realizowane jest na podstawie: 

- Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz innych 

aktów prawnych. 

W ramach programu realizowane są działania dotyczące zapewnienia pomocy                          

w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym                                         

lub niepełnosprawnym. Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby bądź rodziny których 

dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny.   

 

W 2021 r. Ośrodek zapewnił posiłek 34 osobom, w tym: 

-   dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; 

-   uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej; 

-   pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy                
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    społecznej. 

Ponadto 39 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego                        

na zakup żywności. W roku 2021 wydatkowano kwotę: 

-  na posiłki – 16 988,00 zł,  

-  na zasiłki celowe na zakup żywności- 25 670,00 zł 

 

2.1.2 Usługi opiekuńcze 

 

Dla osób, które wymagają pomocy opiekuńczej, a rodzina tej pomocy nie może zapewnić 

realizowana była pomoc w formie usług opiekuńczych. Zadanie należy do obowiązków gminy. 

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustalał ich zakres, czasookres świadczenia i odpłatność. 

W roku 2021 usługami opiekuńczymi objęto 11 osób. Usługi wykonywały zatrudnione 

opiekunki. Kwota wydatkowana na usługi 64 549,44 zł. Z tytułu odpłatności za usługi 

opiekuńcze wpływy wniesione przez podopiecznych wyniosły 9 452,31 zł. 

Koszt 1 godziny usług w 2021 r. roku wynosił 29,86 zł.  

 

2.1.3 Domy Pomocy Społecznej 

 

  W roku 2021 w DPS przebywało 14 osób z terenu gminy Piątek. W roku 2021 

umieszczono 1 mieszkańca z gminy Piątek w DPS. Najczęstszy powód umieszczenia                     

w placówce to konieczność zapewnienia specjalistycznej całodobowej opieki, której rodzina 

nie może zapewnić, przewlekła choroba i długi okres oczekiwania na umieszczenie w zakładzie 

opiekuńczo leczniczym. 

Z budżetu Gminy wydatki wyniosły- 323 072,79 zł. 

 

2.1.4 Schronienie 

 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie 

schronienia to przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, 

schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.                         

W schronisku dla osób bezdomnych w 2021 r. z terenu Gminy Piątek przebywała 1 osoba. 

Koszt pobytu w placówce METAMORFOZA w Feliksowie wyniósł – 5 700,00 zł.  

 

2.1.5 Praca socjalna 

 

Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie 

pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczyła rodzin ubiegających się o pomoc finansową, a także 

bardzo często osób i rodzin, które nie korzystały ze świadczeń finansowych z tutejszego 

ośrodka. Obejmowali swoją działalnością rodziny uwikłane w konflikty, przemoc psychiczną 

bądź fizyczną, uzależnienia, które negatywnie wpływały na dobro małoletnich dzieci lub 

innych członków rodziny.  
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Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych, wymagających czasu form pomocy.  

Klienci pomocy społecznej bardzo często oczekują wykonania zadań przez pracownika 

socjalnego bez ich udziału. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych 

osób oraz rodzin, którym pomagają w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak                                          

i codziennych problemów. 

Pracownicy socjalni oferują pomoc w kompletowaniu dokumentów w celu: skierowania 

osób na komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskania: zasiłku pielęgnacyjnego, 

dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, ustalenia prawa do emerytury lub renty, 

świadczenia uzupełniającego 500+.  

Praca socjalna świadczona jest między innymi w formie: 

 1) podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych mrozów,  

 2) pomocy przy składaniu wniosku o dowód osobisty,   

 3) pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych,  

 4) motywowaniu osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia, 

 5) działań interwencyjnych w sytuacji osób i rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy, 

 6) udzielania osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach  

     i dostępnych formach pomocy, 

 7) pomocy w uzyskaniu porady prawnej, psychologicznej, pedagogicznej. 

 

W roku 2021 udzielono pomocy w formie pracy socjalnej dla 60 rodzin, wyłącznie                            

w postaci pracy socjalnej -23 rodziny. Kontrakt socjalny zawarto z 7 osobami korzystającymi 

ze świadczeń pomocy społecznej.  

 

2.1.6 Ubezpieczenie zdrowotne 

 

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku 

opłacał składkę za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, 

którym objęto   24 osoby. Koszt świadczeń wyniósł 13 534,23 zł - pokryty z dotacji.    

 

2.1.7 Wynagrodzenie dla opiekuna 

 

         Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu przyznawane jest przez sąd.                                           

W roku 2021 r. wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę wypłacono 4 osobom                            

w wysokości 12 518,52 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest z majątku osoby 

ubezwłasnowolnionej lub środków publicznych w wysokości ustalonej przez sąd, stanowiącej 

1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez 

Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Przyznanie 

świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania 

decyzji administracyjnej. 
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2.2 Zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, w sprawach świadczeniobiorców, którzy nie 

posiadali ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2021 zostało wydanych 5 decyzji 

dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.  

 

2.3 Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 447) określa formy wspierania rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zasady i formy sprawowania pieczy 

zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków. 

Przyjęty przez Radę Gminy Piątek Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

określał kierunki pracy z dziećmi w rodzinach dysfunkcyjnych oraz pomoc dla rodzin 

przeżywających trudności.  

     W roku 2021 na umowę o pracę zatrudniony był asystent rodziny. Asystent rodziny objął 

wsparciem 6 rodzin. Pomoc skierowano do rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.  

    Całkowity koszt zadania asystenta rodziny wyniósł 29 581,65 zł. 

        W 2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 10 dzieci (w 1 rodzinie - 4 dzieci,           

w 3 rodzinach po 1 dziecku), w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 1 dziecko i 2 dzieci w 

Domu Samotnej Matki. Gmina w roku 2021 poniosła wydatek na dofinansowanie pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej w wysokości 42 905,03 zł, nie ponosiła kosztów z tytułu pobytu dzieci w 

rodzinie zawodowej ani za pobyt w Domu Samotnej Matki. 

2.4 Realizacja zadań w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych 

 

W 2021 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów w formie                            

stypendiów i zasiłków szkolnych. Do stypendium zakwalifikowane zostały rodziny, mające na 

utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym i spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy 

społecznej. W przypadku zdarzenia losowego - m.in. zgonu rodzica, nagłej choroby 

przysługiwał zasiłek szkolny niezależnie od dochodu rodziny. 

Kwota przyznanych zasiłków i stypendiów szkolnych wyniosła – 72 892,00 zł, z dotacji                    

58 313,60 zł, ze środków własnych – 14 578,40 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 4 uczniów, 

stypendium szkolne 43 uczniów. 

Kwota stypendium w 2021 r. wynosiła 172,00 zł miesięcznie od stycznia do czerwca 2021 r.,             

zł i 200,00zł przy dochodzie poniżej 264,00zł, od miesiąca września do miesiąca grudnia                  

2021 r. stypendium wynosiło: 173,00 zł przy dochodzie powyżej 264,00 zł i 248,00 zł przy 

dochodzie do 264,00 zł.  

Obsługę świadczeń prowadził GOPS w Piątku. 
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2.5 Realizacja zadań w ramach dodatków mieszkaniowych i energetycznych  

 

         Realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki 

mieszkaniowe dla 10 rodzin na kwotę 25 995,17zł. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa 

domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40%, w 

gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

      W roku 2021 dodatek energetyczny otrzymała 1 osoba w wysokości 143,00 zł. Dodatek 

energetyczny przyznawany jest osobom i rodzinom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego 

oraz posiadającymi umowę z zakładem energetycznym. Wysokość dodatku energetycznego 

wynosiła 10,94 zł dla gospodarstwa 1-osobowego; 15,19 zł dla gospodarstw domowych o 

liczbie od 2-4 osób, 18,23 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.     

  

2.6 Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów  

 

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów świadczenia przyznano dla 305 osób. Wydatki wyniosły 

1 770 093,92 zł.   

Świadczeniami rodzinnymi są:  

Zasiłki rodzinne – przysługują, jeżeli dochód rodziny albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące 

się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługiwał, gdy dochód na osobę lub 

osobę uczącą się nie przekraczał kwoty 764,00 zł. 

wysokość zasiłku rodzinnego - 95,00 zł do 5-go roku życia, 

wysokość zasiłku rodzinnego – 124,00 zł powyżej 5-go roku życia do 18-go r. życia, 

wysokość zasiłku rodzinnego - 135,00 zł powyżej 18 r. ż do ukończenia 24 roku życia.       

 

W roku 2021 zasiłek rodzinny wypłacono dla dzieci na kwotę 382 294,58 zł.  

Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przyznane zostały dodatki z powodu: 

  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 5 osób, kwota – 

22706,08 zł, 

  - z tytułu urodzenia dziecka – 7 osób, kwota 7 000,00 zł, 

  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 9 osób, kwota świadczeń – 17 643,64zł, 

  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 16 osób, kwota 19 332,00 

    zł (dodatek w wysokości 90,00 zł do 5-go r. ż, powyżej do ukończenia 24 r. ż -110,00 zł), 

  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 201 osób, kwota – 19969,02 zł, 

  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 66 osoby,  

      kwota - 39785,90 zł  

  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 54 osób, kwota – 55 218,74 zł, 
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 Dodatkowo wypłacaliśmy: 

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 30 osób, kwota – 30 000,00 zł, 

 - świadczenie rodzicielskie - 12 osób, kwota -61 302,90 zł, 

 - zasiłek pielęgnacyjny - 85 osób, kwota – 208 885,28 zł, 

 - świadczenie pielęgnacyjne - 31 osób, kwota – 692 247,00 zł, 

 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” -1 osoba - 4 000,00 zł, 

 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie  

    pielęgnacyjne - 22 osób, kwota -11 6448,12 zł, 

 - zasiłek rodzinny z art. 5 ust.3 u. o ś. r. – kwota – 22 833,14 zł, 

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku 

     opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 6 osób, kwota – 12 062,52 zł, 

  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9 osób, kwota – 42 457,09 zł, 

  - koszty obsługi od wydanej decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego   

  - 0,00 zł, 

  - koszty obsługi ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 120,00 zł, 

  - koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych – 51 283,57 zł. 

 

Kwota zwrócona przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń                                    

z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosła w 2021 r.                                                     

36 534,37 zł. Na terenie Gminy zamieszkuje 10 dłużników, 2 dłużników było zatrudnionych, 

ustalono, że 1 dłużnik pobiera zasiłek stały. W 2021 r. wydano 2 decyzje uznające dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. 

 

2.7 Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci 

 

Świadczeniem wychowawczym w 2021 r. objęto 657 rodzin, w 2020 r. 629 rodzin.                   

Do Ośrodka wpłynęło 640 wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021. Świadczenia przyznane 

zostały dla 1040 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń – 5 851 183,10 zł.                                        

Koszty obsługi: 50 448,78zł.                     

 

2.8 Realizacja zadań w ramach świadczenia DOBRY START 

 

Pomoc w formie świadczenia DOBRY START przysługuje raz w roku na dziecko 

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Od lipca 2021r. realizacją 

obsługi świadczenia Dobry start zajmuje się ZUS. Wydatki na realizację zadania w 2021r. 

wyniosły 715,00zł. 

 

2.9 Zadania wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny 

 

Karty Dużej Rodziny wydano dla 12 rodzin, w tym 29 kart dla dzieci i 21 kart dla 

dorosłych. Przyznana dotacja na realizację Kart – 177,00 zł, wykonanie – 177,00 zł. 
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Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny. Od 2019 r.             

o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy w przeszłości wychowywali co 

najmniej trójkę dzieci. 

 

2.10 Program „Wspieraj seniora” 

 

Gmina Piątek nie przystąpiła w 2021 r. do Programu „Wspieraj Seniora”.  

3. Pozostała działalność GOPS w Piątku 

3.1 Obsługa techniczna i organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na ośrodki pomocy społecznej 

obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej dla Zespołów 

Interdyscyplinarnych. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

liczył 14 osób, od listopada 2021r., 9 osób. Posiedzenia Zespołu odbyły się 4 razy                                 

w 2021 r. 

          Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania w zakresie przeciwdziałania przemocy                        

w rodzinie.  

Grupy Robocze powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny opracowują i realizują 

plan pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie, monitorują 

sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy, dokumentują podejmowane działania. 

 

3.2 Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

 

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w okresie od miesiąca 

stycznia do miesiąca grudnia 2021 r. korzystaliśmy z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. Pomocą objęto 250 osób. Klienci PO PŻ to osoby, których dochód 

nie przekraczał 1 542,20 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 1161,60 zł w 

rodzinie. Osoby, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ubiegały się o pomoc                              

z Programu zobowiązane były złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym swoją 

sytuację materialną. W okresie od stycznia do grudnia 2021r. wydano 21 artykułów 

żywnościowych: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 

śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż 

biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, 

szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, cukier 

biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, kawa zbożowa rozpuszczalna. 

 

3.3 Pomoc dla kombatantów i osób represjonowanych 

 

W zakresie pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych GOPS stanowił jedynie 

pomoc doradczą. Pracownicy socjalni informowali kombatantów w jaki sposób należy 
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występować o pomoc do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. 

GOPS w Piątku nie opiniuje wniosków o przyznanie pomocy. 

 

3.4 Inne działania 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku w 2021r. współpracował z różnymi 

instytucjami, które wspomagały działalność ośrodka tj.:  

• z policją- prowadzenie wspólnych interwencji, 

• ze szkołami, z wychowawcami oraz dyrektorami szkół, w zakresie realizacji obowiązku 

szkolnego oraz realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”,  

• z psychologiem i terapeutą leczenia uzależnień z Punktu Konsultacyjnego,  

• z placówkami medycznymi w zakresie wydawania decyzji uprawniających do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych, 

• z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku, 

• z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

• z kuratorami sądowymi, 

• z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy w zakresie funkcjonowania rodzin 

zastępczych z naszego terenu. 
 

GOPS w Piątku udostępnia informacje o dostępnych formach pomocy, instytucjach 

udzielających pomocy, aktualnych ofertach pracy. W 2021 r. kontynuowano „Kampanię 

drobnej pomocy” – w formie zbiórki ubrań oraz sprzętu gospodarstwa domowego                                     

z przekazaniem potrzebującym mieszkańcom Gminy Piątek.  

Pracownicy socjalni prowadzili kampanię informacyjną „Porozmawiajmy o depresji”. 

Problem depresji w dobie pandemii koronawirusa stał się zjawiskiem szczególnie 

niebezpiecznym i wymagał podjęcia konkretnych działań. W ramach kampanii szczególnie 

zachęcaliśmy do skorzystania z porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku. 

Pracownicy socjalni upowszechniali materiały informacyjne na temat depresji i wskazywali 

miejsca, gdzie można szukać pomocy w tej poważnej chorobie. Czas pandemii spowodował, 

że depresja stała się zjawiskiem bardzo powszechnym. Dlatego zwracaliśmy szczególną uwagę 

na ten problem i zachęcaliśmy do skorzystania z oferowanych materiałów oraz porad 

psychologa.  

W 2021 roku przystąpiliśmy do Kampanii „16 dni bez przemocy” w ramach której 

informowaliśmy o konsekwencjach stosowania przemocy i miejscach, gdzie można uzyskać 

wsparcia. Pracownicy socjalni upowszechniali materiały informacyjne dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały te zostały przekazane do placówek 

oświatowych na terenie naszej gminy, ośrodków zdrowia, Posterunku Policji w Piątku.  

 W 2021r. Gmina Piątek uzyskała darowiznę od firmy Rossmann Supermarkety 

Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w postaci produktów kosmetycznych, celulozowych, chemii 

domowej na łączną kwotę 15 598,91zł. Środki te zostały rozdysponowane na potrzeby 

poszkodowanych w wyniku pożaru, jak i dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piątku. 
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Podsumowanie 
 

Przy tak różnorodnych kategoriach osób i rodzin wymagających wsparcia głównym celem 

Ośrodka jest wspieranie i łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko w formie 

materialnej, ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym pracy 

socjalnej wobec indywidualnych osób i rodzin.  Rok 2021 był rokiem pełnym wyzwań w 

związku z dalej panującą epidemią koronawirusa, Pracownicy GOPS w Piątku musieli 

dostosować się do szczególnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Duży nacisk 

kładziono na utrzymanie jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku. 

Rok 2022r. będzie kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających                  

z ustaw, przyjętych gminnych programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 


