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Protokół z posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy  

odbytego w dniu 17 kwietnia 2018 roku 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

Analiza sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie i zapoznanie się  

z dokumentacją związaną z funkcjonowaniem Ośrodka Senior-Wigor z wizją lokalną  

w Dziennym Domu Senior Wigor. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Skiba przywitał zebranych członków Komisji. 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła od przedstawienia przez Kierownik Barbarę Czachor 

sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Niwiska.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach udziela pomocy osobom potrzebującym   

z terenu gminy Niwiska poprzez realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy. W skład 

struktury organizacyjnej GOPS wchodzą stanowiska: kierownika GOPS, wieloosobowe 

stanowisko pracownika socjalnego, stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, stanowisko  

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, stanowisko ds. obsługi finansowo-

księgowej, stanowisko pomocy-biurowej, stanowisko asystenta rodziny. 

Zadania gminy z zakresu przyznawania świadczeń i organizacji pomocy w ramach ustawy  

o pomocy społecznej realizuje trzech pracowników socjalnych. Wymagany ustawą o pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 11) wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych wynosi  

1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. W gminie Niwiska na jednego pracownika 

socjalnego przypada 2 051 mieszkańców. Ponadto GOPS realizuje zadania zlecone z zakresu 

ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym oraz pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci (500+). Zadania te w zakresie obsługi i przyznawania 

świadczeń podejmuje dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku referenta do spraw 

świadczeń rodzinnych i referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

Obsługę finansowo- księgową GOPS prowadzi księgowa. Kierownik reprezentuje ośrodek, 

zarządza budżetem, prowadzi postępowania i wydaje decyzje w zakresie obowiązujących 

ustaw, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.  
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Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności, 

4) bezrobocia, 

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, 

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

13) alkoholizmu lub narkomanii, 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł., zwanej dalej 

„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty  514 zł., zwanej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”- przy jednoczesnym 

wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2 –15 ustawy  

o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy 

społecznej. 

4) osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 

150% kryterium dochodowego korzystają z wieloletniego programu wsparcia 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 

1) osoby zainteresowanej, 

2) jej przedstawiciela ustawowego, 
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3) innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.  

Ustawowy katalog świadczeń zawiera: 

1) świadczenia pieniężne: 

a) zasiłek stały - minimalna wysokość 30 zł., maksymalna 604 zł., 

b) zasiłek okresowy - minimalna wysokość 20 zł. - jest to wsparcie gwarantowane, którego 

wysokość od 2008 r. nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy dochodem własnym  

a kryterium dochodowym,  

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

2) świadczenia niepieniężne, którymi są: 

a) praca socjalna, 

b) bilet kredytowany, 

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

d) pomoc rzeczowa, 

e) sprawienie pogrzebu, 

f) poradnictwo specjalistyczne, 

g) interwencja kryzysowa, 

h) schronienie, 

i) posiłek, 

j) niezbędne ubranie, 

k) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

l) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

m) mieszkanie chronione, 

n) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 

W 2017 r. ośrodek udzielił następujących form wsparcia: 

1) Zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności (stopień znaczny i umiarkowany) dla 33os. – kwota 

świadczeń 169 188 zł. (dotacja wojewody); 

2)  Zasiłki okresowe  z tyt. głównie: bezrobocia, dł. choroby, niepełnosprawności , dla 42 

rodzin, kwota świadczeń 94 558 zł.(dotacja wojewody); 

3) Składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłków stałych dla 25 os. kwota świadczeń 13 877 

zł.(dotacja wojewody),, udziału w CIS,  dla 5 os. kwota świadczeń 2 120.04 zł.(środki 

własne); 

4) Zasiłki celowe, w tym zasiłki celowe specjalne, dla 50 os. – kwota świadczeń 38 230 
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zł.(środki własne gminy); 

5) Skierowanie osób i ponoszenie odpłatności za pobyt  w domach pomocy społecznej,  

dla 6 osób, koszty odpłatności 148 236 zł. (środki własne gminy); 

6) Dożywianie dzieci w szkole – zadanie realizowane w 22 placówkach szkolnych na terenie 

gminy Niwiska i poza jej terenem  w ramach programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dla 168 osób, koszt 

posiłków 91 231 zł. (w  21% środki własne gminy, w 79 % dotacja wojewody) ; 

7) Zasiłki celowe na zakup posiłku realizowane w ramach programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania, dla 102 osób, kwota świadczeń 43 500 zł. (w  21% środki własne 

gminy, w 79 % dotacja wojewody); 

8) Praca socjalna polegająca na podejmowaniu szeregu działań  na rzecz poprawy 

funkcjonowania rodziny dotkniętej różnymi problemami. Celem rozwiązywania problemów 

rodziny lub osoby pracownik socjalny prowadzi wiele rozmów, podejmuje działania 

interwencyjne, wspiera podopiecznych w rozwiązywaniu własnych problemów pomaga 

załatwiać sprawy skomplikowane, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi, dla 308 rodzin; 

9) Kontrakt socjalny, w którym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz 

formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej dla 5 os.;  

10) Usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych (dla 3 os., koszt 24 852zł. -środki własne 

gminy) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

(dla 2 os., koszt 12 477 zł.- dotacja wojewody). 

11) Poradnictwo socjalne, dla 308 rodzin; 

12) Wypoczynek letni dla dzieci.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przyznało dla naszej 

gminy 3 bezpłatnych miejsc na wypoczynek dla dzieci z terenów wiejskich z rodzin 

spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Zakwalifikowane przez GOPS  dzieci wyjechały do Sandomierza.  

Organizacja dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. W 2017r.  

na realizację programu wydatkowano środki własne  w kwocie  30 071  zł. (21%), a gmina 

pozyskała dotację  w kwocie  111 953 zł. ( 79%). Łącznie wydatki na realizację zadania 

wyniosły  142 024 zł. Pomocy w formie dożywiania w szkole udzielono dla 162 dzieci z 98 

rodzin. Wydatkowano również środki na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem  

na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego programu  „ Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”  dla 107 osób z  53  rodzin  na  kwotę  43 500  zł., dowóz posiłków  
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w kwocie 7 293 zł. (posiłki dowożone z SP Niwiska do Huciny i Siedlanki ).  

Dla 126  uczniów  dożywianych w ramach programu posiłki wydawane były w szkołach na 

terenie gminy Niwiska, 36 uczniów dożywiano w szkołach poza terenem gminy. Rzeczywista 

liczba osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 270 osób. 

Pełna informacja z zakresu organizacji dożywiania na terenie gminy Niwiska za 2017r. 

przedstawiona została Radzie Gminy na sesji w dniu 30 stycznia 2018r. 

Świadczenia zdrowotne ze środków publicznych - realizacja ustawy o ubezpieczeniu 

zdrowotnym ze środków publicznych. Jednym z zadań pracowników socjalnych jest 

przeprowadzanie wywiadów w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  

ze środków publicznych w sytuacji braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu. W 2017 r. przeprowadzono 1  wywiad środowiskowy, przyznając świadczenie opieki 

zdrowotnej ze środków publicznych na okres 90 dni. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej: Asysta Rodzinna. Od 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niwiskach realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. Działania te mają na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. 

Wspieranie odbywa się poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do wypełniania jej funkcji.  

Ośrodek podobnie jak w latach ubiegłych przystąpił  w 2017r. do resortowego programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej” i uzyskał dotację na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.  

Z dotacji w ramach Programu wydatkowano kwotę 12 531,68zł. Razem koszt zatrudnienia 

asystenta rodziny wyniósł 32 454,48 zł. Asystent rodziny realizował wsparcie dla 10 rodzin,  

w tym obejmował asystą 20 dzieci z tych rodzin. Sprawozdanie z zakresu realizacji zadań 

wspierania rodziny w pełnym zakresie za 2017r. przedstawione zostało Radzie Gminy 

Niwiska na sesji w dniu 26 marca 2018r. 

Gminny Ośrodek Pomocy otrzymał do realizacji zadania zlecone z zakresu ustawy  

o świadczeniach rodzinnych  oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 

programów rządowych. 

Świadczenia rodzinne. Realizowane przez GOPS świadczenia to zasiłki rodzinne i dodatki  

do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatki z tyt. 

rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania w rodzinie wielodzietnej oraz świadczenia 
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opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna, składki emerytalno-rentowe z tyt. wypłacanych świadczeń 

opiekuńczych.  

Od 2016r. wprowadzono do realizacji nowe świadczenia rodzinne:  

-świadczenie rodzicielskie osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego tj. osobom bezrobotnym, studentom, 

rolnikom, którzy nie są uprawnieni do świadczeń macierzyńskich w KRUS (11 os.), 

- świadczenia rodzinne ustalane według zasady „złotówka za złotówkę”- zasiłek rodzinny  

i dodatki pomniejszone o kwotę jaką przekroczony jest próg dochodowy (24 os.) 

O przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2017/2018 można się starać,  

gdy dochód na osobę w rodzinie wyniósł za 2016 r. maksymalnie 674 zł netto i –  

w przypadku niepełnosprawnego dziecka - 764 zł netto. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu. Specjalny zasiłek dla opiekuna 

przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764zł. 

Wyszczególnienie  wypłaconych świadczeń: 

1) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ( rozdział 85502): 

-kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków – 1 793 822.zł. 

-kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

zasiłków dla opiekuna  dla  81 os.- 705 770 zł. 

-składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla  58 os. – 133 771 zł. 

- kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich dla  11 os. – 156 646 zł. 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213): 

-kwota wypłaconych składek zdrowotnych dla  24 os. – 19 189 zł. 

W ramach obowiązujących przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  

w krajach UE ośrodek realizuje procedurę postępowań w sytuacji przebywania członka rodziny 

osoby składającej wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych lub pobierającej świadczenia 

rodzinne w Polsce, kierując do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 

zapytania o ustalenie kraju właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych. W ramach 

przeprowadzonej procedury 50 rodzin z gminy Niwiska pobiera świadczenia rodzinne  

za granicą lub oczekuje na ich przyznanie.   

Fundusz alimentacyjny. OPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 

roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tzw. Fundusz Alimentacyjny.  

Na podstawie w/w ustawy wypłaca się świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób 

uprawnionych. Osoba uprawniona to osoba, której przyznano świadczenie alimentacyjne  
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na podstawie wyroku sądu. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w sytuacji 

bezskuteczności alimentacji potwierdzonej przez komornika na podstawie wydanego 

zaświadczenia, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł. 

Dłużnik alimentacyjny czyli osoba zobowiązana przez sąd do płacenia alimentów jest 

zobligowany do zwrotu wypłaconych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego wraz  

z ustawowymi odsetkami. Gmina właściwa dla dłużnika jest zobowiązana do prowadzenia 

postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego- liczba prowadzonych postępowań przez 

gminę Niwiska- 9. Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny ogółem wydatkowano  

kwotę 2 979 597 zł. 

Realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom  

z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 

każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku 

życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzięki Karcie osoby  

z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – 

rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe  

oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci  

i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków 

narodowych. Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie 

internetowej: www.rodzina.gov.pl, zakładka Karta Dużej Rodziny. Kartę przyznaje wójt 

gminy na wniosek członka rodziny wielodzietnej. W 2017r. wydano 67 KDR. Liczba 

posiadaczy KDR na terenie gminy Niwiska od początku realizacji Programu (2014r.)  wynosi  

685 (258 rodziców i 427 dzieci ). Realizacja Lokalnej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie  

z Uchwałą Rady Gminy Niwiska Nr X/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie gminy Niwiska Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych –

Lokalna Karta Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Niwiska mogą korzystać z Pływalni Fregata 

w Kolbuszowej z 30% zniżką ( indywidualne bilety wstępu). Do wstępu upoważnia 

posiadanie KDR wydanej na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 27 maja 2014r.  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych. W 2017r. z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin wielodzietnych, 

mieszkańców gminy Niwiska. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  

(500+). Od dnia 01.04.2016r. wypłacane są świadczenia wychowawcze w ramach realizacji 

ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: Liczba osób pobierających świadczenie 

wychowawcze ( 500+) - 465 os. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2017r. 

wynosi 5 164 433 zł.  
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Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach realizacji ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach 

integruje i koordynuje działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Niwiska. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji 

działających  

na terenie gminy: oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych  

oraz kurator zawodowy i dzielnicowy policji. Ośrodek zajmuje się obsługą administracyjno-

biurową zespołu i grup roboczych powoływanych do realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie  w sytuacji założenia „Niebieskiej Karty”.  Pracownicy GOPS uczestniczą w 

pracach zespołu i grup roboczych, koordynują działania grup roboczych. 

1.Liczba Niebieskich Kart  

1.1. Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” otrzymanych przez przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego  - 17 od: 

a) przedstawicieli policji - 16 

b) przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej -1 

c) przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych -0 

d) przedstawicieli oświaty- 0 

e) przedstawicieli ochrony zdrowia - 0 

1.1.a) Liczba osób poszkodowanych zidentyfikowanych poprzez w/w wszczęcie w 2016 r. 

postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty” - 43 

1.1.b) Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, zidentyfikowanych 

poprzez w/w wszczęcie w 2017 r. postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty” - 21 

2. Podejmowane działania przez ZI 

1) integrowanie i koordynowanie działań członków ZI oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie –dot. 14 rodzin, 

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku  dla 3 rodzin, 

4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie – 3 rodziny, 

5) rozpowszechnianie informacji o sytuacjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym dla 14 rodzin 

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie dla 21 rodzin 

3. Podejmowane działania przez GR 
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3.1. Liczba prowadzonych przez grupy robocze postępowań w ramach procedury „Niebieskie 

Karty: 22 

a) liczba pracujących w 2017 r. grup roboczych: 22 

dotyczy również grup roboczych utworzonych w 2017 r. oraz utworzonych w latach 

poprzednich  

i kontynuujących działania wobec konkretnych osób w 2017 r. 

b) liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których w/w postępowanie 

dotyczyło: 43 

c) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie dotyczyło:  21 

3.2. Realizowane zadań w 2017r.: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie dla 21 rodzin 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy  dot. 21 rodzin 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy  

oraz efektów tych działań  dla 21 rodzin. 

4. Liczba zamkniętych NK z powodu :  

1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy -§ 18 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”: 7 

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań -§ 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: 0 

5. Koszt realizacji zadania –  1 200 zł.- środki własne gminy ( koszt prowadzenia postępowań 

przez ZI). 

Działania niekonwencjonalne podejmowane w 2017 przez GOPS na rzecz podopiecznych: 

1) Współpraca z Fundacją Serce w zakresie organizacji paczek żywnościowych dla ubogich 

rodzin ( liczba paczek żywnościowych  – 60, torty komunijne i talony pieniężne dla 12 

rodzin). 

2) Współpraca ze Stowarzyszeniem NIL w Kolbuszowej w organizacji pomocy 

żywnościowej dla mieszkańców gminy Niwiska ( pomoc żywnościowa z Banku Żywności dla 

310 os.), 

3)Promocja działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, 
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4) Współpraca z CIS w Kolbuszowej, kwalifikowanie do udziału w warsztatach CIS ( 

wsparcie uzyskało 5 osób). 

Potrzeby związane z realizacją zadań pomocy społecznej. Grupą osób, które wymagają 

największego zaangażowania w formie pracy socjalnej i nakładu środków finansowych  

z pomocy społecznej są osoby starsze. Zauważa się wzrost konieczności zapewnienia opieki 

dla tych osób w formie pobytu w ZOl-u , domu pomocy społecznej. Dotyczy to zarówno osób 

samotnych jak i  zamieszkujących z rodziną, która nie może z różnych względów takiej opieki 

zapewnić.  Konieczny jest wzrost nakładów finansowych na pokrycie kosztów pobytu w DPS 

i usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania. Zauważa się też potrzebę rozwoju usług 

społecznych kierowanych do rodziny w celu  udzielenia jej pomocy specjalistycznej np. 

formie terapii pedagogicznej, socjoterapii, zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych dla dzieci, 

poradnictwa prawnego i psychologicznego, usług opiekuńczych, świetlicowego wsparcia  

dla dzieci i młodzieży, rozwoju usług społecznych dla osób starszych.  W dziale świadczeń 

rodzinnych zauważa się stałe zmiany i wzrost nakładów finansowych na realizację świadczeń 

opiekuńczych. 

Powyższe dane wskazują na fakt, iż obecny system pomocy społecznej to szereg działań   

z zakresu ustaw o różnej tematyce zabezpieczenia społecznego. Z pomocy społecznej 

korzystają głównie osoby i rodziny o niskich dochodach, dotknięte różnymi problemami 

życiowymi, w tym najczęściej: bezrobociem, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, 

długotrwałą chorobą, ale również osoby i rodziny, którym nie ustala się sytuacji dochodowej. 

Dotyczy to  takich okoliczności życiowych jak: przemoc domowa, zdarzenie losowe, 

wielodzietność przy ustalaniu uprawnień KDR, wsparcia w formie pracy socjalnej. Spośród 

najczęściej stosowanych form pomocy osobom potrzebującym na pierwsze miejsce wysuwa 

się praca socjalna, która jest niepieniężną formą, a wymaga dużej wiedzy  

i zaangażowania osobistego pracownika socjalnego. Przynosi też duże efekty  

w aktywizowaniu osób dotkniętych różnymi problemami, tak aby same mogły radzić sobie  

z trudnościami jakie ich dotykają. 

Członkowie Komisji dyskutowali na temat zasiłku stałego, pobytu w domach opieki, 

funduszu alimentacyjnego, podziału terenowego pracowników socjalnych. Jan Boroń zwrócił 

uwagę na zatrudniane osoby w Stowarzyszeniu NIL, proponuje zatrudnienie tych osób  

na miejscu, bo jest z problem z dojazdem lub proponuje zorganizowanie dowozu busem.  

Wójt Elżbieta Wróbel stwierdziła, że uwarunkowania w pomocy społecznej zmieniają się, 

szczególnie w kierunku osób starszych jest taka potrzeba. Przewodniczący Komisji 

pozytywnie ocenił działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach.  
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Następnie członkowie Komisji odbyli wizję lokalną w Dziennym Domu Senior Wigor. 

Komisja nie wniosła uwag w sprawie funkcjonowania przedmiotowej placówki.  

 

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 

 


