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w sprawie przyjfcia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej 
w Zapolicach w 2016 roku 
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§ 1. Przyjmuje si? sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej 
w Zapolicach w 2016 roku, w brzmieniu zal^cznika do niniej szej uchwaly. 

§ 2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen 
w budynku Urz?du Gminy Zapolice oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urz?du Gminy Zapolice i wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 
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I . W P R O W A D Z E N I E 

Pomoc spoleczna jest instytucji polityki spofecznej panstwa, maj^c^ na celu umozliwienie 
osobom i rodzinom przezwyci?zenie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie ŝ  one w stanie 
pokonac, wykorzystuj^c wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. „Pomoc spoleczna 
wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzaj^cych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb 
i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadajacych godnosci cziowieka." [ustawa z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spoiecznej, t . j . Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.] 
Jednostkami odpowiadaj^cymi za realizacj? problematyki pomocy spoiecznej na poziomie 
gminy ŝ  gminne osrodki pomocy spoiecznej. Zadaniem gminnych osrodkow pomocy 
spoiecznej jest takze rozwi^zywanie problemow przy scislej wspolpracy z gminnymi 
i wojewodzkimi, a takze rz^dowymi shizbami spolecznymi i organizacjami pozarz^dowymi. 

Do zadan wlasnych gminy o charakterze obowiqzkowym nalezy: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi^zywania problemow spolecznych ze 

szczegolnym uwzgl?dnieniem programow pomocy spoiecznej, profilaktyki 
i rozwi^zywania problemow alkoholowych i innych, ktorych celem jest integracja 
osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka; 

2) sporz^dzanie oceny w zakresie pomocy spoiecznej; 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiiku oraz niezb?dnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 
4) przyznawanie i wyplacanie zasilkow okresowych; 
5) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych; 
6) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych na pokrycie wydatk6w powstalych w 

wyniku zdarzenia losowego; 
7) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych na pokrycie wydatkow na swiadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemaj^cym dochodu 
i mozliwosci uzyskania swiadczen na podstawie przepisow o swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych; 

8) przyznawanie zasilkow celowych w formie biletu kredytowanego; 
9) oplacanie skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob?, ktora zrezygnuje 

z zatrudnienia w zwi^zku z koniecznosci^ sprawowania bezposredniej, osobistej 
opieki nad dlugotrwale lub ci?zko chorym czlonkiem rodziny oraz wspolnie 
niezamieszkuj^cymi matk^, ojcem lub rodzenstwem; 

10) praca socjalna; 
1 l)organizowanie i swiadczenie uslug opiekuriczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyl^czeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla osob 
z zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 
13) dozywianie dzieci; 
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnjnm; 
15) kierowanie do domu pomocy spoiecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt 

mieszkarica gminy w tym domu; 
16) pomoc osobom maj^cym trudnosci w przystosowaniu si? do zycia po zwolnieniu 

z zakladu kamego; 
17) sporz^dzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlasciwemu wojewodzie, 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 
18) utworzenie i utrzymywanie osrodka pomocy spoiecznej, w tym zapewnienie srodkow 

na wynagrodzenia pracownikow; 
19) przyznawanie i wyplacanie zasilkow stalych; 
20) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach 

o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. 
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2. Do zadan wtasnych gminy nalezy: 
1) przyznawanie i wyplacanie zasilkow specjalnych celowych; 
2) przyznawanie i wyplacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasilkow, pozyczek oraz pomocy w naturze; 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spoiecznej i osrodkach wsparcia 

0 zasi?gu gminnym oraz kierowanie do nich osob wymagaj^cych opieki; 
4) opracowanie i realizacja projektow socjalnych; 
5) podejmowanie innych zadan z zakresu pomocy spoiecznej wynikaj^cych 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programow oslonowych; 
6) wspolpraca z powiatowym urz^dem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o ushigach 
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja 
1 Integracja, o ktorym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 

Do zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej realizowanych przez gmin^ 
nalezy: 

1) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu 
zamieszkania dla osob z zaburzeniami psychicznymi; 

2) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych na pokrycie wydatkow zwi^zanych 
z kl^sk^ zywiolow^ lub ekologiczn^; 

3) prowadzenie i rozwqj infrastruktury osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami 
psychicznymi; 

4) realizacja zadan wynikaj^cych z rz^dowych programow pomocy spoiecznej, maj^cych 
na celu ochron? poziomu zycia osob, rodzin i grup spolecznych oraz rozwqj 
specjalistycznego wsparcia; 

5) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych, a takze udzielanie schronienia, posiiku 
oraz niezb?dnego ubrania cudzoziemcom, 

6) przyznawanie i wyplacanie zasilkow celowych, a takze udzielanie schronienia oraz 
zapewnianie posiiku i niezb?dnego ubrania cudzoziemcom, ktorym udzielono zgody 
na pobyt ze wzgl?d6w humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Swiadczeniami z pomocy spoiecznej s^: 
1) swiadczenia pieni?zne: 

a) zasilek staly, 
b) zasilek okresowy, 
c) zasilek celowy i specjalny zasilek celowy, 
d) zasilek i pozyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
e) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 
f) swiadczenie pieni?zne na utrzymanie i pokrycie wydatkow zwi^zanych 

z naukq j?zyka polskiego dla cudzoziemcow, ktorzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy, ochron? uzupelniaj^c^ lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwi^zku z okolicznosci^, o ktorej 
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit, c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, 

g) wynagrodzenie nalezne opiekunowi z tytulu sprawowania opieki przyznane 
przez s^d; 

2) swiadczenia niepieni?zne: 
a) praca socjalna, 
b) bilet kredytowany, 
c) skladki na ubezpieczenie zdrowotne, 
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d) skladki na ubezpieczenia spoleczne, 
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
f) sprawienie pogrzebu, 
g) poradnictwo specjalistyczne, 
h) interwencja kryzysowa, 
i) schronienie, 
j ) posiiek, 
k) niezb?dne ubranie, 
1) ushigi opiekuhcze w miejscu zamieszkania, w osrodkach wsparcia oraz 

w rodzinnych domach pomocy 
m) specjalistyczne usiugi opiekuncze w miejscu zamieszkania oraz w osrodkach 

wsparcia, 
n) mieszkanie chronione, 
o) pobyt i usiugi w domu pomocy spoiecznej, 
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunkow mieszkaniowych, w tym 

w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na 
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osob usamodzielnianych. 



I I . GMINNY O S R O D E K P O M O C Y S P O L E C Z N E J W Z A P O L I C A C H 

1. Zatrudnienie w Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej w Z A P O L I C A C H . 

Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach zostal powolany Uchwaly z dnia 28 
lutego 1990 r., Nr XI/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Zapolicach [Dziennik Urz?dowy 
wojewodztwa sieradzkiego Nr 19, poz. 209 z dnia 17 maja 1990 r . ] . 
Struktur? organizacyjn^ Osrodka tworz^ nast^puj^ce samodzielne stanowiska pracy: 

/ . Kierownik - 1 etat (stanowisko urz^dnicze); 
2. Zespol Finansowo - Ksi^gowy i Administracyjny: 

1) stanowisko urz?dnicze Glownego Ksi?gowego - 1 etat; 
3. Zespol Pracownikow Socjalnych: 

1) stanowisko pomocnicze i obslugi - specjalista pracy socjalnej - 3 etaty; 
2) stanowisko pomocnicze i obslugi - asystent rodziny (umowa o prac?, wymiar 

w zaleznosci od potrzeb; 1/1 etatu na 15 rodzin); 
4. Zespol Uslug Opiekunczych: 

1) stanowisko pomocnicze i obslugi - opiekun w osrodku pomocy spoiecznej 
(umowa zlecenie-w zaleznosci od potrzeb); 

5. Zespol Pracownikow ds. Swiadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, 
Stypendiow i Swiadczenia Wychowawczego: 

1) stanowisko urz?dnicze ds. Swiadczen Rodzinnych, Dodatkow 
Mieszkaniowych, Dodatku energetycznego - 1 etat; 

2) stanowisko urz?dnicze ds. Swiadczenia Wychowawczego - 1 etat; 
3) stanowisko pomocnicze i obslugi: 

- aspirant pracy socjalnej (Fundusz Alimentacyjny - % etatu, Stypendia -
' /4 etatu) - 1 etat, 

- aspirant pracy socjalnej (Swiadczenie wychowawcze) - Yi etatu. 
6. Klub Integracji Spoiecznej - pracownicy osrodka w ramach obowi^zkow 

shizbowych; 
7. Punkt Pomocy Rodzinie - Psycholog - umowa cywilno-prawna o swiadczenie uslug; 
8. Administrator Systemow Informatycznych - informatyk (umowa zlecenia); 
9. Gminny Zespol Interdyscyplinarny - pracownicy osrodka w ramach obowi^zkow 

sluzbowych. 

W Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej w Zapolicach zatrudnionych jest trzech 
pracownikow socjalnych terenowych, w zwi^zku z tym osrodek spelnia wymog art. 110, ust. 
11 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej dotycz^cy zatrudnienia ilosci 
terenowych pracownikow socjalnych. Zgodnie z ww. przepisem prawa, OPS zatrudnia 
pracownikow socjalnych, proporcjonalnie do liczby ludnosci gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny zatrudniony w pelnym wymiarze czasu pracy, na 2 tysiqce mieszkahcow 
lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osob samotnie gospodaruj^cych obj?tych prac^ 
socjalny, w stosunku jeden pracownik na nie wi?cej niz 50 rodzin i osob samotnie 
gospodaruj^cych, jednak nie mniej niz trzech pracownikow. 
Pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, w celu podniesienia 
swoich kompetencji zawodowych uczestniczyli, w roku 2016, w specjalistycznych 
szkoleniach, seminariach i konferencjach tematycznych, t j . : 

• Szkolenie „Swiadczenia rodzinne - aktualne problemy" (1 osoba), 
• Szkolenie „Fundusz Alimentacyjny 2016 - aktualne problemy" (1 osoba), 
• Szkolenie „Swiadczenia nienaleznie pobrane w systemic pomocy spoiecznej" 

(2 osoby), 
• Szkolenie „Swiadczenie wychowawcze - 500 PLUS" (1 osoba), 
• Szkolenie „Komunikacja z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia 

Spolecznego - CSIZS" (1 osoba). 
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• Szkolenie „Praca z klientem niedobrowolnym" (1 osoba), 
• Szkolenie „Ewidencja ksi?gowa operacji zwi^zanych z scentralizowanym 

rozliczeniem podatku V A T w ksi?gach jednostek obj?tych centralizacj^ oraz jednostki 
sporz^dzaj^cej deklaracj? JST, z uwzgl^dnieniem zasad sporz^dzania 
sprawozdawczosci budzetowej..." (1 osoba), 

• Szkolenie „Gospodarka finansowa oraz rachunkowosc OPS w 2016 r." (1 osoba), 
• Szkolenie „Nowe ushigi i funkcjonalnosc Interaktywnego PLATNIKA PLUS" 

(1 osoba), 
• Szkolenie „Zamkni?cie Ksi^g Rachunkowych za 2015 r. w jednostkach budzetowych 

z uwzglfdnieniem zmiany ustawy o rachunkowosci w 2016 r." (1 osoba), 
• Szkolenie „Przygotowanie projektow w ramach Osi V I I I i IX RPO WL na lata 2014-

2020" (2 osoby), 
• Kurs podnosz^cy kwalifikacje „zatrudnienie i place" (1 osoba), 
• Seminarium Dotycz^ce Realizacji Zadan w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Zywnosciowa 2014-2020 (1 osoba). 
• Vademecum kierownika OPS - aktualne problemy 2016 r. (1 osoba). 
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I I I . R E A L I Z A C J A ZADAN P R Z E Z GMINNY O S R O D E K P O M O C Y 
S P O L E C Z N E J W Z A P O L I C A C H W R O K U 2016. 

Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach realizuje zadania wlasne i zlecone gminie 
z zakresu pomocy spoiecznej, swiadczen rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatkow 
mieszkaniowych, dodatku energetycznego, stypendiow szkolnych, swiadczen 
wychowawczych, Karty Duzej Rodziny, wspierania rodziny wynikaj^ce, m.in. z ustaw: 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (t . j . Dz. U. z 2016 r. poz. 930 
z pozn. zm.), 

2. UCHWALA Nr 221 RADY MINISTROW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dozywiania „Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 
(M.P.2015.821), 

3. ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi (t.j . Dz. U . z 2016 r. poz. 487 z pozn. zm.), 

4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z2015 r.,poz. 1390), 

5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (t. j . Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1518 z pozn. zm.), 

6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow 
(Dz.U.2016.162) 

7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j . Dz. U . z 2016 
r. poz. 546 z pozn. zm.), 

8. ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (Dz. 
U . z 2016 r. poz. 169 z pozn. zm.), 

9. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j . Dz. U. z 2017 r. 
poz. 180), 

10. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 220), 
11. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z 

pozn. zm.), 
12. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

srodkow publicznych (t.j . Dz. U . z 2016 r. poz. 1793 z pozn. zm.), 
13. ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczeh spolecznych (t.j . Dz. U . 

z 2016 r. poz. 963 z pozn. zm.), 
14. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej (t . j . 

Dz. U . z 2016 r. poz. 575 z pozn. zm.), 
15. ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t . j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

pozn. zm.), 
16. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (t . j . 

Dz. U . z 2016 r. poz. 599 z pozn. zm.), 
17. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz. 

1870 z pozn. zm.), 
18. ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 

z pozn. zm.), 
19. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych (t.j . Dz. U . z 2016 

r. poz. 902), 
20. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Post?powania Administracyjnego(t.j. Dz. U . 

z 2016 r. poz. 23 z pozn. zm.), 
21. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 785 

z pozn. zm.), 
22. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (t.j . Dz. U. z 2016 r. 
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poz. 224 z pozn. zm.), 
23. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j . Dz. U . z 2016 r. poz. 645 z pozn. zm.), 
24. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz 

zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), 
25. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

poz. 195 z pozn. zm.), 
26. innych przepisow prawnych, ktore przewidujq realizacj? zadan przez osrodek pomocy 

spoiecznej. 

1. Pomoc spoleczna - swiadczenia niepieni^zne ^ 

Pomocy Spoiecznej udziela si? w szczegolnosci z powodu ubostwa, sieroctwa, bezdomnosci, 
bezrobocia, niepelnosprawnosci, diugotrwalej lub ci?zkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
potrzeby ochrony ofiar handlu ludzmi, potrzeby ochrony macierzyhstwa lub wielodzietnosci, 
bezradnosci w sprawach opiekuhczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwiaszcza w rodzinach niepelnych i wielodzietnych, trudnosci w integracji 
cudzoziemcow, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochron? 
uzupelniaj^c^, trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu kamego, 
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kl?ski zywiolowej 
lub ekologicznej. Katalog przeslanek umozliwiaj^cych przyznanie swiadczen z pomocy 
spoiecznej jest otwarty i tak naprawd? mozna przyznac swiadczenia rowniez w innych 
przypadkach, niz przewiduje to ustawa, pod warunkiem, ze ŝ  uzasadnione i konieczne dla 
dobra osoby lub rodziny, a takze najblizszego otoczenia (racjonalne i celowe). 
Na podstawie art. 8 ustawy o pomocy spoiecznej, w zwi^zku z Rozporz^dzeniem Rady 
Ministrow z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz 
kwot swiadczen pieni?znych z pomocy spoiecznej, swiadczenia pieni?zne przysluguj^ osobie 
samotnie gospodarujqcej, ktorej dochod nie przekracza kwoty 634,00 zl miesi?cznie, 
natomiast osobie w rodzinie, w ktorej dochod na osob? w rodzinie nie przekracza kwoty 
514,00 zl miesi?cznie. 
W Gminie Zapolice, wg stanu na dzieh 31 grudnia 2016 r. liczba ludnosci wynosila 5097, 
osob, natomiast korzystaj^cych rodzin ze swiadczen pieni?znych pomocy spoiecznej bylo 
126, CO l^cznie stanowilo 345 osob w rodzinach. W stosunku do ogolu spoleczehstwa 
zamieszkuj^cego gmin?, stanowi to 6,77 % osob w rodzinach korzystaj^cych ze swiadczen 
pomocy spoiecznej. 

Tabela nr 1. Liczba osob korzystaj^cych z pomocy spoiecznej w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba rodzin 191 158 126 
Liczba osob w rodzinach 582 468 345 

Zrodto: opracowanie wtasne 

1.1. Praca socjalna 
Swiadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem wlasnym gminy o charakterze 
obowi^kowym. Praca socjalna swiadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osob 
i rodzin w ich srodowisku spolecznym. Moze bye prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. 
W pracy socjalnej wykorzystuje si? wlasciwe tej dzialalnosci metody i techniki, stosowane 
z poszanowaniem godnosci osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna 
swiadczona jest osobom i rodzinom bez wzgl?du na posiadany doch6d. 
Pracownicy socjalni w 2016 roku, podejmowali wobec podopiecznych Osrodka prac? 
socjalny oraz szeroko rozumiane poradnictwo. Byly to dzialania maj^ce na celu pomoc 
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnosci do funkcjonowania 
w spoleczehstwie, poprzez pelnienie odpowiednich rol spolecznych oraz tworzenie warunkow 
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sprzyjaj^cych temu celowi. Praca socjalna podejmowana hy\a praktycznie podczas kazdego 
bczposredniego kontaktu pracownikow socjalnych z podopiecznymi, zarowno w srodowisku 
domowym, jak i w siedzibie Osrodka. 
W roku 2016 pomocy, w postaci pracy socjalnej, zostalo obj?tych 111 rodzin, co daje 299 
osob w rodzinach (2015 - 103 rodzin, 268 osob w rodzinach). 

Tabela nr 2. Liczba osob obj?tych prac^ socjalny w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba rodzin 57 103 111 
Liczba osob w rodzinach 152 268 299 

Zrodto: opracowanie wtasne 

Praca socjalna metodq kontraktu socjalnego: 
Kontrakt socjalny spisuje si? w celu okreslenia sposobu wspoldzialania w rozwiqzywaniu 
problemow osoby lub rodziny znajduj^cej si? w trudnej sytuacji zyciowej. W kontrakcie 
znajduje si? m.in. wyszczegolnienie ustalonych z pracownikiem socjalnym dziaian, ktore 
powinna podj^c osoba/rodzina w celu poprawienia swojej sytuacji. Kontrakt zawiera ocen? 
sytuacji rodzinnej lub maj^tkowej, a takze informacje dotycz^ce potrzeb danej rodziny. 
W kontrakcie pracownik socjalny spisuje rowniez dzialania, do ktorych zobowi^ze si? rodzina 
(znalezienie pracy, podj?cie leczenia odwykowego) oraz konkretny termin ich rozpocz?cia 
i zakohczenia. W kontrakcie odnotowuje si? rowniez wszystkie uwagi, dotyczqce realizacji 
kontraktu. Okres, najaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony 
do sytuacji zyciowej, w jakiej znajduje si? osoba zawierajqca kontrakt, a z drugiej - do form 
wsparcia, zaproponowanych przez Osrodek. W 2016 r., z klientami Gminnego Osrodka 
Pomocy Spoiecznej w Zapolicach podpisano 16 kontraktow socjalnych. 

Tabela nr 3. Liczba osob obj?tych kontraktem socjalnym w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba osob 0 25 16 
Zrodto: opracowanie wtasne 

Tabela nr 4. Rzeczywista liczba rodzin i osob obj?tych pomocy spoleczn^ w latach 2015 
12016. 

Wyszczegolnienie 
Liczba 
rodzin 
2015 

Liczba osob 
w rodzinach 

2015 

Liczba 
rodzin 
2016 

Liczba osob w 
rodzinach 

2016 
Swiadczenia przyznane w ramach zadan 
zleconycti i zadan wtasnycli (bez wzgl^du na ich 
rodzaj, form?, iiczb? oraz zrodto fmansowania) 

158 468 126 345 

w tym: 
swiadczenia pieni^zne 117 117 93 235 

swiadczenia niepieni^zne 84 84 62 222 
Swiadczenia przyznane w ramach zadan 
zleconych bez wzgl^du na ich rodzaj, form? i 
liczb? 

0 0 0 0 

Swiadczenia przyznane w ramach zadan 
wlasnych bez wzgl^du na ich rodzaj, form? i 
liczb? 

158 468 126 345 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej -
ogotem 103 268 111 299 

w tym wyt^cznie w postaci pracy socjalnej 33 86 32 91 

Praca socjalna prowadzona w oparciu o 
KONTRAKT SOCJALNY 1) 

LICZBA 
KONTRAKTOW 

SOCJALNYCH W 2015 

LICZBA KONTRAKTOW 
SOCJALNYCH W 2016 Praca socjalna prowadzona w oparciu o 

KONTRAKT SOCJALNY 1) 
25 16 

Zrodto: opracowanie wtasne 
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Pracownicy socjalni utrzymywali staly kontakt z Gminny Komisjcj Rozwitjzywania 
Problemow Alkoholowych w Zapolicach, osrodkami zdrowia, poradniami specjalistycznymi, 
szpitalami, opiekunkami terenowymi, w celu zapewnienia opieki lekarsko - piel^gniarskiej, 
organizowana byta rowniez pomoc s^siedzka, kompletowali dokumentacj? niezb^dn^ do 
umieszczenia w Domu Pomocy Spoiecznej lub Zakladzie Opiekuhczo - Leczniczym, 
kierowali osoby do Powiatowego Zespolu d/s Orzekania o Niepelnosprawnosci w celu 
uzyskania orzeczenia o niepelnosprawnosci, wypelniali wnioski i opinie dla kombatantow, 
kierowali osoby do Srodowiskowego Domu Samopomocy (2 osoby). 

1.2. Usiugi opiekuncze 

Osobie samotnej, ktora z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osob, a jest jej pozbawiona, przysluguje pomoc w formie ushig opiekunczych lub 
specjalistycznych uslug opiekunczych. Usiugi opiekuhcze lub specjalistyczne usiugi 
opiekuhcze mog^ bye przyznane rowniez osobie, ktora wymaga pomocy innych osob, 
a rodzina, a takze wspolnie niezamieszkuj^cy malzonek, wstfpni, zst?pni nie mog^ takiej 
pomocy zapewnic. Usiugi opiekuhcze obejmujq pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
zyciowych, opiek? higieniczn^, zalecon^ przez lekarza piel?gnacj? oraz, w miar? mozliwosci, 
zapewnienie kontaktow z otoczeniem. Osrodek pomocy spoiecznej, przyznaj^c usiugi 
opiekuhcze, ustala ich zakres, okres i miejsce swiadczenia. Rada gminy okresla, w drodze 
uchwaly, szczegolowe warunki przyznawania i odplatnosci za usiugi opiekuhcze 
i specjalistyczne usiugi opiekuhcze, z wyl^czeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla 
osob z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegolowe warunki cz?sciowego lub calkowitego 
zwolnienia od oplat, jak rowniez tryb ich pobierania. W zwi^zku z tym, w dniu 21 marca 
2015 Uchwalq Nr V/29/2015 Rada Gminy Zapolice okreslila ww. zasady, natomiast Uchwalq 
XXVlI/173/16 z dnia 28.12.2016 oraz Uchwala Nr XVI/99/16 z dnia 28.01.2017 zmieniono 
stawk? godzinow^ za swiadczone usiugi opiekuhcze. Zwi?kszenie kosztu swiadczonych uslug 
opiekunczych zostal spowodowany zwi?kszeniem stawki godzinowej za prac? na umow? 
zlecenia. 
W ramach pracy socjalnej z osobami starszymi, w 2016 r. z uslug opiekunczych korzystalo 
15 osob, koszt ushig opiekunczych wraz z kosztem wynagrodzeh, pochodnych od 
wynagrodzeh i innych wydatkow w 2016 r. wyniosl 96 957,95 zl. 

Tabela nr 5. Liczba osob korzystaj^cych z ushig opiekunczych w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba osob 15 15 15 
Koszt swiadczenie uslug 
opiekunczych 
(srodki wlasne gminy) 

114 122 121 763,50 96 957,95 

Zrodto: opracowanie wtasne 

1.3. Pobyt w Domu Pomocy Spoiecznej 

W 2016 r. w Domach Pomocy Spoiecznej przebywalo 7 osob. L^czna kwota, jak^ gmina 
wydatkowala na dofinansowanie pobytu w domach pomocy spoiecznej to 159 544 zl. 

Tabela nr 6. Liczba os6b przebywaj^cych w DPS w atach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba osob 9 8 7 
Koszt pobytu w DPS 
(srodki wlasne gminy) 

153 466 170 149 159 544 

Zrodto: opracowanie wtasne 
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Zmniejszenie kwoty dofinansowania pobytu w DPS w 2016 r. spowodowane jest 
wyegzekwowaniem odplatnosci od jednego pensjonariusza, ktory w zwi^zku z uzyskanym 
jednorazowym wysokim dochodem, przez 12 miesi?cy oplacal swoj pobyt w DPS w pelnej 
wysokosci. 

1.4. Schronienie 

W 2016 r. w schroniskach dla bezdomnych przebywaly 3 osoby z terenu Gminy Zapolice. Za 
2 osoby gmina ponosila odplatnosc, ktora wyniosia 6331,50 zl. Srodki finansowe na pokrycie 
kosztow schronienia pochodzq w caiosci z budzetu gminy. 

Tabela nr 7. Liczba osob przebywaj^cych w schronisku dla bezdomnych w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba osob 3 2 3 
Koszt pobytu w DPS 
(srodki wtasne gminy) 

2145 8568 6331,50 

Zrodto: opracowanie wtasne 

2. Pomoc spoleczna - swiadczenia pienif zne. 

W roku 2016 dominuj^cymi przyczynami korzystania ze swiadczen pomocy spoiecznej 
w Gminie bylo, przede wszystkim, bezrobocie, dhigotrwala lub ci?zka choroba, 
niepelnosprawnosc, ubostwo, alkoholizm, bezradnosc w sprawach opiekuhczo-
wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyhstwa. 

Tabela nr 8. Przyczyny korzystania ze swiadczen pomocy spoiecznej w gminie Zapolice 
w latach 2015 12016 

Powod trudnej sytuacji zyciowej Liczba rodzin 
2015 r. 

Liczba osob 
w rodzinach 

2015 r. 

Liczba 
rodzin 
2016 r. 

Liczba osob 
w rodzinach 

2016 r. 

UBOSTWO 13 29 26 53 

SIEROCTWO 0 0 0 0 

BEZDOMNOSC 3 5 3 3 
POTRZEBA OCHRONY 
MACIERZYNSTWA 20 100 16 79 

W T Y M : 
11 64 9 52 

WIELODZIETNOSC 
11 64 9 52 

BEZROBOCIE 99 302 69 196 

NIEPELNOSPRAWNOSC 50 129 42 92 

DLUGOTRWALA LUB CI^ZKA 
CHOROBA 44 128 50 128 

BEZRADNOSC W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO -
OGOLEM 

29 110 21 81 

W T Y M : 
16 40 9 23 

RODZINY NIEPELNE 
16 40 9 23 

RODZINY WIELODZIETNE 13 70 7 40 

PRZEMOC W RODZINIE 0 0 1 3 
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POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU 
LUDZMI 0 0 0 0 

ALKOHOLIZM 30 60 22 41 

NARKOMANIA 0 0 0 0 

TRUDNOSCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ZYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKLADU 
KARNEGO 

1 2 1 1 

TRUDNOSCI W INTEGRACJI OSOB, 
KTORE OTRZYMALY STATUS 
UCHODZCY LUB OCHRON^ 
UZUPELNIAJACA 

0 0 ' 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 0 0 0 0 

SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0 0 

KL^SKA ZYWIOLOWA LUB 
EKOLOGICZNA 0 0 0 0 

Zrodto: opracowanie wtasne 

2.1. Zasitek staly i ubezpieczenie zdrowotne zwiqzane z wyplatq zasiiku stalego 

W roku 2016 Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach wyplacil, z powodu 
niepelnosprawnosci, 13 osobom zasitki stale, na kwot? 64 577,15 zl, z czego 13 osobom, 
opiacano skladki zdrowotne w ramach ubezpieczenia spolecznego, na kwot? 5 781,92 zl. 
Zasilek staly przysluguje osobie pelnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
calkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spelnienia kryteriow dochodowych 
okreslonych w ustawie o pomocy spoiecznej. Wysokosc zasiiku stalego uzalezniona jest od 
sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi roznice pomi?dzy dochodem realnym, 
a kryterium dochodowym. Kwota zasiiku stalego nie moze bye wyzsza niz 604,00 zl dla 
osoby samotnie gospodaruj^cej. Zasiiki stale oraz srodki na oplacanie skladek zdrowotnych 
pochodz^ z budzetu panstwa w ramach dotacji celowej na realizacj? zadan wlasnych 

Tabela nr 9. Liczba osob korzystamcych z zasiiku stalego w latach 2014-2016 
2014 NFZ 2015 N F Z 2016 NFZ 

Liczba osob 14 13 13 12 13 13 
Kwota dotacji 47 132,60 6 179,45 75 380,64 6314 64 577,15 5 781,92 
Srodki wlasne 
gminy 

0 0 0 0 0 0 

razem 74 132,60 6 179,45 75 380,64 6 314 64 577,15 5 781,92 
Zrodto: opracowanie wtasne 

2.2. Zasilek okresowy 

Z budzetu Wojewody, w ramach zadan wlasnych gminy, wyplacane ŝ  rowniez zasiiki 
okresowe z powodu diugotrwalej choroby, niepelnosprawnosci, bezrobocia, itp. Zasilek 
okresowy dla osoby samotnie gospodaruj^cej przyznaje si? w wysokosci do roznicy miedzy 
kryterium dochodowym, a dochodem realnym danej osoby. W przypadku rodziny zasilek 
wynosi do roznicy mi?dzy kryterium dochodowym rodziny, a realnym dochodem danej 
rodziny. Kwota zasiiku nie moze bye nizsza niz 50% danej roznicy, o ktorej mowa wyzej. T? 
cz?sc zasiiku (50%) opiacane jest z budzetu panstwa. Gmina Zapolice partycypuje w kosztach 
wyplat zasilkow okresowych. 
W 2016 roku przyznano 48 rodzinom pomoc w formie zasilkow okresowych na Iqczn^ kwot? 
44 877 zl (dotacja - 41 158 zl). Glownym powodem przyznania zasilkow bylo bezrobocie, 
diugotrwala i ci?zka choroba i niepelnosprawnosc. W roku 2016 Gmina Zapolice 
dofmansowala wyplat? zasilkow okresowych w wysokosci 3 719 zl 
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Tabela nr 10. Liczba osob korzystaj^cych z zasiticu okresowego w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba rodzin 65 65 41 
Kwota dotacji 125 696 91 000 41 158 
Srodki wlasne gminy 12 794 7 390 3 719 
razem 138 490 98 390 44 77 
Zrodto: opracowanie wtasne 

2.3. Zasilek celowy i specjalny zasilek celowy 

Zasiiki celowe przyznaje si? w celu zaspokojenia niezb?dnej potrzeby bytowej, 
w szczegolnosci na pokrycie cz?sci kosztow lub caiosci zakupu zywnosci, lekow i leczenia, 
opalu, odziezy, niezb?dnych przedmiotow uzytku domowego, drobnych remontow i napraw 
w mieszkaniu, a takze kosztow pogrzebu. Rowniez osobom bezdomnym, w ramach zasiiku 
celowego mozna pokryc koszty swiadczenia zdrowotnego lub biletu kredytowanego. 
Osrodek przyznal w 2016 roku, zasiiki celowe dla 46 rodzin. W przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego mozna przyznac specjalny zasilek celowy w wysokosci 
nieprzekraczaj^cej kryteria dochodowe ustalone w ustawie o pomocy spoiecznej. W roku 
2016 Osrodek wyplacil 10 rodzinom specjalne zasiiki celowe na l^czn^ kwot? 2 800 zi. 

Tabela nr 11. Liczba osob korzystaj^cych z zasiiku celowego i specjalnego zasiiku celowego 
w latach 2014-2016 

2014 2015 2016 
Liczba rodzin 74 65 56 
Kwota dotacji 0 0 0 
Srodki wlasne gminy 45 057,47 36 745,03 22 700,63 
Zrodto: opracowanie wtasne 

3. Swiadczenia rodzinne 

Swiadczenia rodzinne przyznawane ŝ  na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z pozn. zm.). 

Swiadczeniami rodzinnymi s :̂ 
1) zasilek rodzinny oraz dodatki do zasiiku rodzinnego; 
2) swiadczenia opiekuhcze: zasilek piel?gnacyjny, specjalny zasilek opiekunczy oraz 

swiadczenie piel?gnacyjne; 
3) zapomoga wyplacana przez gminy (ze srodkow wlasnych); 
4) swiadczenia wyplacane przez gminy (ze srodkow wlasnych); 
5) jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si? dziecka; 
6) swiadczenie rodzicielskie. 

Do zasiiku rodzinnego przyslugujq dodatki z tytulu: 
1) urodzenia dziecka; 
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z uriopu wychowawczego; 
3) samotnego wychowywania dziecka; 
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 
5) ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego; 
6) rozpocz?cia roku szkolnego; 
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7) podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Zasilek rodzinny i dodatki do zasiiku rodzinnego 
Zasilek rodzinny przysluguje osobom, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? albo 
dochod osoby ucz^cej si? nie przekracza kwoty 674,00 zl. W przypadku, gdy czlonkiem 
rodziny jest dziecko legitymujqce si? orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, zasilek rodzinny 
przyslugiwal, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? albo dochod osoby uczi^cej si? 
nie przekraczal kwoty 764,00 zl. 
W przypadku przekroczenia kwoty uprawniaj^cej dan^ rodzin? do zasiiku rodzinnego, 
zasilek rodzinny i dodatki do zasiiku rodzinnego przysluguje w wysokosci roznicy mi?dzy 
l^czn^ kwot^ zasilkow rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotq, o ktor^ zostal przekroczony 
dochod rodziny. W przypadku gdy wysokosc zasilkow rodzinnych wraz z dodatkami 
przysluguj^ca danej rodzinie, jest nizsza niz 20,00 zl, swiadczenia te nie przysluguj^. 

Zasilek rodzinny przysluguje osobom, do ukohczenia przez dziecko: 
1) 18 roku zycia lub 
2) nauki w szkole, jednak nie diuzej niz do ukohczenia 21 roku zycia, albo 
3) 24 roku zycia, jezeli kontynuuje nauk? w szkole lub w szkole wyzszej i legitymuje si? 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci. 

Wysokosc zasiiku rodzinnego oraz dodatkow do zasiiku rodzinnego do 31 pazdziernika 
2016 r. wynosila miesi?cznie: 

1) 89,00 zl na dziecko w wieku do ukohczenia 5 roku zycia; 
2) 118,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukohczenia 18 roku zycia; 
3) 129,00 zl na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukohczenia 24 roku zycia; 

Wysokosc dodatkow do zasiiku rodzinnego: 
1) urodzenie dziecka - 1000 zl; 
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z uriopu wychowawczego - 400 zl 

miesi?cznie; 
3) samotnego wychowywania dziecka - 185 zl miesi?cznie na jedno dziecko, nie wi?cej 

niz 370 na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepelnosprawnego wysokosc t? 
zwi?ksza si? o kwot? 80 zl nie wi?cej niz 160 zl na wszystkie dzieci; 

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zl miesi?cznie na trzecie 
i nast?pne dzieci; 

5) ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego - 80 zl miesi?cznie na dziecko 
do 5 roku zycia oraz 100 zl na dziecko powyzej 5 roku zycia; 

6) rozpocz?cia roku szkolnego - 100 zl raz w roku; 
7) podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 105 zl 

miesi?cznie na zamieszkanie w miejscowosci, w ktorej znajduje si? szkola lub 63 zl na 
dojazd do miejscowosci, w ktorej znajduje si? szkola; 

Od 1 listopada 2016 r. zasilek rodzinny wzrosl i wyniosl miesi^cznie: 

1) 95 zl na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zl), 
2) 124 zl na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zl) 
3) 135 zl na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zl,); 

Wzrosly rowniez niektore dodatki do zasiiku rodzinnego, tj.: 
1) w przypadku dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego: 

- do 5. roku zycia - do kwoty 90 zl, (wzrost o 10 zl), 
- powyzej 5. roku zycia - 110 zl; (wzrost o 10 zl), 

2) dodatku z tytulu podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 
- na pokrycie wydatkow zwi^zanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w ktorej 

14 



znajduje si? szi<ola - do kwoty 113 zl (wzrost o 8 zl), 
- na pokrycie wydatkow zwiqzanych z dojazdem do miejscowosci, w ktorej 

znajduje si? szkola - do kwoty 69 zl (wzrost o 6 zl); 
3) dodatku z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - do kwoty 95 zl 

(wzrost o 5 zl); 
4) dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka - do kwoty 193 zl nie wi?cej niz 

386 zl/273 zl nie wi?cej niz 546 zl (wzrost o 8 zl) (273 zl w przypadku dziecka 
legitymuj^cego si? orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepelnosprawnosci). 

Rada gminy w drodze uchwaly moze podniesc kwoty ww. dodatkow do zasiiku rodzinnego. 
Podwyzszenie kwot dodatkow finansowane jest ze srodkow wlasnych gminy. 

Swiadczenia opiekuncze 

1) Zasilek piel?gnacyjny - 153,00 zl miesi?cznie. 
2) Specjalny zasilek opiekunczy - 520 zl miesi?cznie (710 zl brutto l^cznie ze skladkami 

na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne). 
3) Swiadczenie piel?gnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej - 1300 zl miesi?cznie (1774,76 zl brutto Igcznie ze skladkami na 
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne). 

Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si? dziecka 

Z tytulu urodzenia si? zywego dziecka przyznaje si? jednorazowq zapomog? w wysokosci 
1000 zl na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysluguje matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli dochod rodziny 
w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 1922,00 zl. 

Rada gminy w drodze uchwaly moze przyznac zamieszkalym na terenie jej dzialania osobom 
jednorazowa zapomog? z tytulu urodzenia ich dziecka. Uchwala reguluje szczegolowe zasady 
udzielania zapomogi. W zwi^zku z urodzeniem si? jednego dziecka moze bye przyznana 
tylko jedna zapomoga, a wyplaty zapomog finansowane ŝ  ze srodkow wlasnych gminy. 

Dodatkowe swiadczenia ustanawiane przez gminy 

Rada gminy, bior^c pod uwag? lokalne potrzeby w zakresie swiadczeh na rzecz rodziny, 
moze w drodze uchwaly, ustanowic dla osob zamieszkalych na terenie jej dzialania 
swiadczenia na rzecz rodziny inne niz okreslone w ustawie. Szczegolowe zasady 
przyznawania tych swiadczeh oraz ich wysokosc okresla uchwala rady gminy. Wyplata 
swiadczeh finansowane sq ze srodkow wlasnych gminy. 

Swiadczenie rodzicielskie 

Swiadczenie rodzicielskie przysluguje przez okres: 
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub obj?cia opiek^ jednego dziecka; 
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub obj?cia opiekq dwojga dzieci; 
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub obj?cia opiek^ trojga dzieci; 
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub obj?cia opiek^ czworga dzieci; 
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5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pi?ciorga i wi?cej dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia pi?ciorga i wi?cej dzieci lub obj^cia opiek^ 
pi?ciorga i wi?cej dzieci. 

Swiadczenie rodzicielskie przysluguje w wysokosci 1000,00 zl miesifcznie. 
W roku 2016 Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach wyplacil, 18 osobom 
swiadczenie rodzicielskie, na l^czn^ kwot? 115 648,10 zl. 
Srodki finansowe przeznaczone na wyplat? swiadczeh rodzinnych pochodzq w caiosci 
z dotacji celowej budzetu panstwa. 

4. Zasilek dla opiekunow - Z D O 

Realizuj^c wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) 
wprowadzono nowe swiadczenie, t j . zasilek dla opiekunow. Ustawa z dnia 4 kwietnia 
2014 r. 0 ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow (Dz.U.2016.162) okresla 
warunki nabywania oraz zasady ustalania i wyplacania zasilkow dla opiekunow 
osobom, ktore utracily prawo do swiadczenia piel?gnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. 
w zwi^zku z wygasni?ciem z mocy prawa decyzji przyznaj^cej prawo do swiadczenia 
piel?gnacyjnego. 

Zasilek dla opiekuna przysluguje osobie, jezeli decyzja o przyznaniu jej prawa do 
swiadczenia piel?gnacyjnego wygasia z mocy prawa ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego swiadczenia nie jest 
uzaleznione od kryterium dochodowego. Zasilek dla opiekunow przysluguje w wysokosci 520 
zl miesi?cznie (710 zl brutto l^cznie ze skladkami na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne). 
Zasiiki dla opiekunow i koszty ich obslugi, skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spolecznego oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne ŝ  finansowane ze 
srodkow z budzetu pahstwa na realizacj? swiadczeh rodzinnych. 
W roku 2016 Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach wyplacil, 4 osobom ZDO, 
na l^cznq kwot? 17 385,40 zl. 
Srodki finansowe przeznaczone na wyplat? swiadczeh ZDO pochodzq w caiosci z dotacji 
celowej budzetu pahstwa. 

Tabela nr 12. Zestawienie wyplaconych swiadczeh rodzinnych, kosztow obslugi w 2016 roku 
- dotacja celowa 

L.p. Wyszczegolnienie swiadczen 
Realizacja swiadczen w 2016 roku 

L.p. Wyszczegolnienie swiadczen Liczba 
osob 

Liczba 
swiadczen wykorzystana dotacja 

1 

zasilek rodzinny (a+b+c), z tego: 494 4 668 530 092,00 

1 

a) zasilek rodzinny na dziecko w wieku do 
ukonczenia 5 roku roku zycia X 1 034 93 010,00 

1 b) zasilek rodzinny na dziecko w wieku 
powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 18 
roku zycia 

X 3 192 379 728,00 
1 

c) zasilek rodzinny na dziecko w wieku 
powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 
roku zycia 

X 442 57 354,00 

2 
dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z uriopu 
wychowawczego 

23 206 81 595,80 

3 dodatek z tytulu urodzenia dziecka 18 18 18 000,00 

4 dodatek z tytulu samotnego wychowywania 
dziecka 17 151 30 191,00 

5 dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 
dziecka niepelnosprawnego 30 314 31 000,00 
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6 dodatek z tytulu rozpocz^cia roku 
szkolnego 301 301 30 100,00 

7 
dodatek z tytulu podj^cia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

108 728 47 730,00 

8 dodatek z tytulu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 54 517 46 910,00 

9 jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia 
si? dziecka 39 39 39 000,00 

10 swiadczenie rodzicielskie 18 125 115 648,10 
11 zasilek piel?gnacyjny 120 1 320 201 960,00 
12 swiadczenie piel?gnacyjne 26 290 376 033,00 
13 dodatek do swiadczenia piel?gnacyjnego 0 0 0,00 
14 specjalny zasilek opiekunczy 7 44 22 758,65 

15 
skladki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe oplacone za osoby pobierajgce 
swiadczenie piel?gnacyjne 

23 250 89 173,88 

16 
skladki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe oplacone za osoby pobieraj^ce 
specjalny zasilek opiekunczy 

7 45 6 263,04 

17 
koszty obslugi ustawy o swiadczeniach 
rodzinnych - 3% otrzymanej dotacji 
pomniejszonej o swiadczenie rodzicielskie 

X X 39 435,99 

18 

koszty obslugi ustawy o swiadczeniach 
rodzinnych - 30 zl od wydanej decyzji 
administracyjnej w sprawie swiadczenia 
rodzicielskiego 

X X 570,00 

19 
zasiiki rodzinne wraz z dodatkami 
wyplacane na podstawie art. 5, ust. 3 
ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych 

42 509 27 743,72 

20 zasilek dla opiekuna 4 34 17 385,40 
21 odsetki od zasiiku dla opiekuna X X 0,00 

22 
skladki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe oplacone za osoby pobieraj^ce 
zasilek dla opiekuna 

4 34 4 784,33 

23 koszty obslugi ustawy o ustaleniu i 
wyplacie zasilkow dla opiekunow X X 521,57 

24 swiadczenie z fiinduszu alimentacyjnego 28 279 99 774,67 

25 koszty obslugi ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentow X X 14 033,33 

Ogolem 1 363 9 872 1 870 704,48 

Tabela nr 13. Rozliczenie kosztow obshigi Dzial 852, rozdzial 85212, § 2010 za 2016 r. 

L.p. Wyszczegolnienie 
Kwota 

L.p. Wyszczegolnienie 
Wydatki Zobowi^zania 

1 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow 38 263,00 0,00 

2 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 062,40 0,00 

3 § 4110 - skladki na ubezpieczenia spoleczne 6 105,24 0,00 

4 § 4120 - skladki na Fundusz Pracy 750,22 0,00 

5 § 4170 - umowy zlecenia 2 200,00 0,00 

6 § 4210 - zakup materialow i wyposazenia 1 955,26 0,00 

7 § 4300 - zakup uslug pozostatych 1 539,34 0,00 
8 § - pozostale wydatki 2 685,43 0,00 

Razem 54 560,89 0,00 
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Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, w ramach swiadczeh rodzinnych, w roku 
2016, oplacal skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Skladki opiacane byly w ramach swiadczeh piel?gnacyjnych z tytulu rezygnacji 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w zwi^zku z koniecznosci^ opieki nad dzieckiem 
przysluguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli nie 
podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad dzieckiem legitymuj^cym si? orzeczeniem o niepelnosprawnosci l^cznie ze 
wskazaniami: koniecznosci stalej lub diugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwi^zku 
ze znacznie ograniczon^ mozliwosci^ samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego 
wspoludzialu na co dzieh opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci. 

5. Fundusz alimentacyjny 

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane sq na warunkach okreslonych 
w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow [Dz. U. 
z 2016 r. poz. 169 pozn. zm.]. 
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguje w wysokosci biez^co ustalonych 
alimentow, jednakze nie wyzszej niz 500 zl miesi?cznie. Przyznanie prawa do swiadczenia 
z funduszu alimentacyjnego uzaleznione jest od spelnienia kryterium dochodowego. 
Swiadczenia te przysluguje, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zl. 
W roku 2016 Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach wyplacil 28 rodzinom 
srodki z funduszu alimentacyjnego, na l^czne kwot? 99 774,67 zl. Srodki finansowe 
przeznaczone na wyplat? swiadczeh z Funduszu Alimentacyjnego pochodz^ w 100 % 
z dotacji celowej budzetu pahstwa. 

DLUZNICY ALIMNETACYJNI. 
Dzialania wobec dluznikow alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentow podejmuje organ wlasciwy dluznika, t j . wojt, burmistrz lub 
prezydent miasta wlasciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania dluznika alimentacyjnego. 
Realizacja ww. ustawy moze bye takze przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do 
osrodka pomocy spoiecznej. 
Dziatania podejmowane wobec dluznikow alimentacyjnycli przez organ wtasciwy 
dluznika. 
Organ wlasciwy dluznika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji 
rodzinnej, dochodowej i zawodowej dluznika alimentacyjnego, a takze jego stanu zdrowia 
oraz przyczyn nielozenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego 
oswiadczenie maj^tkowe oraz informuje dluznika o przekazaniu do biura informacji 
gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiezaniu lub zobowiezaniach dluznika 
alimentacyjnego w razie powstania zaieglosci za okres dluzszy niz 6 miesi?cy. 
W przypadku, gdy dhiznik alimentacyjny nie moze wywi^zac si? ze swoich zobowi^zah 
z powodu braku zatrudnienia, organ wlasciwy dluznika zobowiezuje go do zarejestrowania 
si? jako bezrobotny albo jako poszukuj^cy pracy w przypadku braku mozliwosci 
zarejestrowania si?, jako bezrobotny oraz informuje wlasciwy powiatowy urz^d pracy 
o potrzebie aktywizacji zawodowej dluznika. Jezeli dluznik alimentacyjny uniemozliwia 
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmowil: 

1) zlozenia oswiadczenia maj^tkowego, 
2) zarejestrowania si? w powiatowym urz?dzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj^cy 

pracy, 
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisow o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, przyj?cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, wykonywania prac spolecznie uzytecznych, prac interwencyjnych, 
robot publicznych, prac na zasadach robot publicznych albo udzialu w szkoleniu, 
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stazu lub przygotowaniu zawodowym dorostych 
- organ wlasciwy dluznika wszczyna post?powanie dotycz^ce uznania dluznika 

alimentacyjnego za uchylajqcego si? od zobowiezan alimentacyjnych. 
Decyzji o uznaniu dluznika alimentacyjnego za uchylaj^cego si? od zobowi^zah 
alimentacyjnych nie wydaje si? wobec dluznika alimentacyjnego, ktory przez okres ostatnich 
6 miesi?cy wywi^zywal si? w kazdym miesi^cu ze zobowi^zah alimentacyjnych w kwocie nie 
nizszej niz 50% kwoty biez^co ustalonych alimentow. 
Jezeli decyzja o uznaniu dluznika alimentacyjnego za uchylaj^cego si? od zobowi^zah 
alimentacyjnych stanie si? ostateczna, organ wlasciwy dluznika: 

1) sklada wniosek o sciganie za przest?pstwo okreslone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z pozn. zm.) oraz 
2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowc6w informacji, ze dluznik alimentacyjny 
posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie 
prawa jazdy dluznika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji. 

Czynnosci podejmowane przez organ wyplacajqcy swiadczenie z funduszu 
alimentacyjnego w odniesieniu do dluznikow alimentacyjnych. 
Dluznik alimentacyjny jest zobowi^zany do zwrotu organowi wlasciwemu wierzyciela 
naleznosci w wysokosci swiadczeh wyplaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, l^cznie z ustawowymi odsetkami. Z wyegzekwowanych kwot 40% kwot 
naleznosci stanowi dochod wlasny gminy organu wlasciwego wierzyciela, a pozostale 60% 
tej kwoty oraz odsetki stanowi^ dochod budzetu pahstwa. Uzyskane przez gmin? organu 
wlasciwego wierzyciela ww. dochody przeznacza si? w szczegolnosci na pokrycie kosztow 
podejmowania dzialah wobec dluznikow alimentacyjnych. 

Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, w 2016 roku podj^l dzialania wobec 22 
dluznikow alimentacyjnych, t j . : 
1) wyst^piono z 14 wnioskami o podj?cie dzialah wobec dluznikow do wlasciwych organow 
dluznikow, 
2) przeprowadzono 12 wywiadow alimentacyjnych i odebrano oswiadczenie maj^tkowe od 
dluznikow przebywajecych na terenie gminy, 
3) skierowano 8 wnioski do Powiatowego Urz?du Pracy w Zduhskiej Woli o aktywizacj? 
zawodowe dluznikow 
4) skierowano 2 wnioskow, do Starosty zdunskowolskiego o zatrzymanie prawa jazdy 
dluznikow alimentacyjnych, 
5) skierowano 2 wnioskow, do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popelnienia 
przest?pstwa niealimentacji, 
6) skierowano 1 wniosek do Komornika S^dowego o przeprowadzenie egzekucji 
z nieruchomosci nalez^cej do dluznika alimentacyjnego. 
Dluznik alimentacyjny jest zobowi^zany do zwrotu organowi wlasciwemu wierzyciela 
naleznosci w wysokosci swiadczeh wyplaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej l^cznie z ustawowymi odsetkami. 
Kwoty zwrocone, w 2016 roku, przez dluznikow alimentacyjnych wynosily: 

- 16 358,55 zl (z tytulu wyplaconych swiadczeh z funduszu alimentacyjnego i zaliczki 
alimentacyjnej), z tego: 
1) kwota przekazana do Budzetu Pahstwa - 13 845,98 zl (FA - 3 768,88 + odsetki -

10 077,10), 
2) kota przekazana na dochody wlasne Gminy Zapolice - 2 512,57 zl, 

W ramach dzialah wobec dluznikow alimentacyjnych wyslano korespondencj? do roznych 
instytucji, t j . prokuratura, s^dy, komornicy, urz?dy skarbowe, powiatowe urz?dy pracy, 
urz?dy gmin, starostwa, osrodki pomocy spoiecznej. GOPS przekazuje rowniez do Biura 
Informacji Gospodarczej informacje o zobowi^zaniach dluznika alimentacyjnego w razie 
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powstania zaieglosci nie regulowania za okres dluzszy niz 6 miesi?cy. 
W 2016 r. do Biura Informacji Gospodarczej zgloszono 3 nowych dluznikow oraz 
zaktualizowano wysokosc zadhizenia 36 dluznikow. 
Przyznawanie i wyplata swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie dzialah 
wobec dluznikow alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji 
rz^dowej finansowanym w formie dotacji celowej z budzetu pahstwa. Podejmowane dzialania 
wobec dluznikow alimentacyjnych i koszty obslugi swiadczeh z funduszu alimentacyjnego ŝ  
finansowane w formie dotacji celowej z budzetu pahstwa na swiadczenia rodzinne oraz 
z dochodow wlasnych gminy (tzw. 40%). Koszty podejmowanych dzialah wobec dluznikow 
alimentacyjnych i koszty obslugi swiadczeh z funduszu alimentacyjnego wynoszq 3% 
otrzymanej dotacji na swiadczenia z ftinduszu alimentacyjnego. 

6. Swiadczenie wychowawcze 500 P L U S 

Swiadczenia wychowawcze przyznawane sq na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 z pozn. zm.). 
Celem swiadczenia wychowawczego jest cz?sciowe pokrycie wydatkow zwiqzanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z opiekq nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
zyciowych. Swiadczenie wychowawcze przysluguje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukohczenia przez dziecko 18 roku zycia, 
w wysokosci 500,00 zl miesi?cznie na dziecko w rodzinie. 
Swiadczenie wychowawcze przysluguje na pierwsze dziecko osobom jezeli dochod rodziny 
w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 800,00 zl, a jezeli czlonkiem rodziny jest 
dziecko niepelnosprawne 1 200,00 zl. 
Swiadczenie wychowawcze nie przysluguje, jezeli: 
1) dziecko pozostaje w zwi^zku malzehskim; 
2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniaj^cej calodobowe utrzymanie albo 

w pieczy zast?pczej; 
3) pelnoletnie dziecko ma ustalone prawo do swiadczenia wychowawczego na wlasne 

dziecko; 
4) czlonkowi rodziny przysluguje za granic^ na dziecko swiadczenie o podobnym 

charakterze do swiadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemow 
zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu 
spolecznym stanowiq inaczej. 

W przypadku, gdy osoba, o ktorej mowa w art. 4 ust. 2, mamotrawi wyplacane jej 
swiadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ wlasciwy przekazuje 
nalezne osobie swiadczenie wychowawcze w caiosci lub w cz?sci w formie rzeczowej lub w 
formie opiacania uslug. 
W roku 2016 Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach wyplacil 434 rodzinom 
srodki w ramach swiadczenia wychowawczego, na l^czn^ kwot? 2 753 707,70 zl. Srodki 
finansowe przeznaczone na wyplat? swiadczeh wychowawczych pochodzq w caiosci 
z dotacji celowej budzetu pahstwa 
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I V . P O Z O S T A L E ZADANIA R E A L I Z O W A N E P R Z E Z GMINNY O S R O D E K 
P O M O C Y S P O L E C Z N E J W Z A P O L I C A C H 

1. Dodatki mieszkaniowe 

Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych okresiil, iz dodatek 
mieszkaniowy przysluguje osobom, jezeli sredni miesi?czny dochod na jednego czlonka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi?cy poprzedzaj^cych dat? zlozenia wniosku 
0 przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najnizszej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. 
W 2016 roku najnizsza emerytura wynosila 882,56 zl. W zaleznosci od liczby czlonkow 
rodziny waznym kryterium przyznania dodatku jest powierzchnia normatywna przypadaj^ca 
na jedne osob? w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Innym kryterium przyznania 
dodatku mieszkaniowego jest informacja o zaleglosciach czynszowych danej rodziny. 
W roku 2016 Gmina Zapolice wyplacil 2 rodzinom srodki w ramach dodatku 
mieszkaniowego, na l^czn^ kwot? 8416,53 zl. Srodki finansowe przeznaczone na wyplat? 
swiadczeh pochodz^ w caiosci ze srodkow wlasnych gminy. 

2. Dodatek energetyczny 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokosc dodatku 
energetycznego obowi^zujeca od dnia I maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla 
gospodarstwa domowego: 
1) prowadzonego przez osob? samotn^ wynosi - 11,29 zl/miesi^c; (wzrost o 20 gr), 
2) skladaj^cego si? z 2 do 4 osob wynosi - 15,68 zl/miesiqc; (wzrost o 28 gr), 
3) skladajecego si? z co najmniej 5 osob wynosi - 18,81 zl/miesiqc. (wzrost o 33 gr). 
Odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej przysluguje zryczaltowany dodatek energetyczny. 
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie wi?cej niz 30% iloczynu limitu zuzycia energii 
elektrycznej oraz sredniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym. Wysokosc limitu wynosi: 
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 
osob? samotne; 
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego skladaj^cego si? z 2 do 
4 osob; 
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego skladajqcego si? z co 
najmniej 5 osob. 
Minister wlasciwy do spraw energii oglasza, w terminie do dnia 30 kwietnia kazdego roku, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski", wysokosc dodatku energetycznego na kolejne 12 miesi?cy, bior^c pod uwag? srodki 
przewidziane na ten eel w ustawie budzetowej. 
Wyplata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rz^dowej. Dodatek 
energetyczny wyplacaje gminy, ktore otrzymuje dotacje celowe z budzetu pahstwa na 
finansowanie wyplat dodatku energetycznego, w granicach kwot okreslonych na ten eel 
w ustawie budzetowej. Przy ustalaniu wysokosci dotacji celowej na realizacj? wyplat dodatku 
energetycznego, uwzgl?dnia si? koszty wyplacania odbiorcom wrazliwym energii 
elektrycznej dodatku 
W roku 2016 Gmina Zapolice wyplacila 1 rodzie srodki w ramach dodatku energetycznego, 
na l^czne kwot? 226,67 zl. 

3. Stypendium szkolne 

Stypendium szkolne jest swiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, ktore 
moze otrzymac uczeh znajduj^cy si? w trudnej sytuacji materialnej, wynikajecej z niskich 
dochodow na osob? w rodzinie, w szczegolnosci gdy w rodzinie tej wyst?puje: bezrobocie, 
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niepelnosprawnosc, ci?zka lub diugotrwala choroba, wielodzietnosc, brak umiej?tnosci 
wypelniania funkcji opiekuhczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takze gdy 
rodzina jest niepelna lub wyst^pilo zdarzenie losowe. 
Swiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ŝ  przyznawane na: 

1) wniosek rodzicow albo pelnoletniego ucznia; 
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoly, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 

kolegium j?zyk6w obcych, kolegium pracownikow sluzb spolecznych; 
3) moge bye rowniez przyznawane z urz?du. 

Stypendium szkolne moze bye udzielane uczniom w formie: 
1) calkowitego lub cz?sciowego pokrycia kosztow udzialu w zaj?ciach edukacyjnych, w tym 
wyrownawczych, wykraczaj^cych poza zaj?cia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a takze udzialu w zaj?ciach edukacyjnych realizowanych poza szkoly; 
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegolnosci zakupu 
podr?cznik6w. 
Miesi?czna wysokosc dochodu na osob? w rodzinie ucznia uprawniajqca do ubiegania si? 
o stypendium szkolne nie moze bye wi?ksza niz kwota, o ktorej mowa ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pozn. zm.). 
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie kr6tszy niz miesi^c i nie dluzszy niz 10 
miesi?cy w danym roku szkolnym, a w przypadku shichaczy kolegiow nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiow j?zyk6w obcych i kolegiow pracownikow sluzb spolecznych - na 
okres nie krotszy niz miesi^c i nie dluzszy niz 9 miesi?cy w danym roku szkolnym.. 
Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniow zamieszkalych na terenie gminy, kierujec si? celami pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, w ktorym okresla w szczegolnosci: 
1) sposob ustalania wysokosci stypendium szkolnego w zaleznosci od sytuacji materialnej 
uczniow i ich rodzin oraz innych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 90d ust. 1; 
2) formy, w jakich udziela si? stypendium szkolnego w zaleznosci od potrzeb uczniow 
zamieszkalych na terenie gminy; 
3) tryb i sposob udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposob udzielania zasiiku szkolnego w zaleznosci od zdarzenia losowego. 
Na dofinansowanie swiadczeh pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje 
dotacj? celowe z budzetu pahstwa. 
W roku 2016 Gmina Zapolice wyplacila 63 rodzinom (117 dzieci) srodki w ramach 
stypendium szkolnego, na l^czn^ kwot? 103 159,35 zl. Srodki finansowe przeznaczone na 
wyplat? swiadczeh pochodze z dotacji celowej budzetu pahstwa i srodkow wlasnych gminy. 
W 2016 r. otrzymano 73 222,00 zl dotacji, w zwi^zku z tym Gmina Zapolice partycypowala 
w wyplacie stypendiow w kwocie 29 937,35 zl, t j . 29% 
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V. S R O D K I W Y D A T K O W A N E P R Z E Z GMINNY O S R O D E K P O M O C Y 
S P O L E C Z N E J W Z A P O L I C A C H W 2016 r. 

Tabela nr 14. Realizacja budzetu w 2015 i 2016 roku wedhig klasyfikacji budzetowej 
i rodzajow swiadczen. 

Zadanie Wykonanie 
2015 

Wykonanie 
2016 

Zadania wlasne gminy 655 485,72 536 654,37 
- odplatnosc w DPS (rozdzial 85202) 170 149,19 159 544,10 
— koszt pobytu dzieci w pieczy zast?pczej 

(rozdzial 85204) 
506,48 0 

— Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie — 3600,00 4 883,86 
Gminny Zespol Interdyscyplinarny (rozdzial 
85205) 

— Resortowy program „Asystent rodziny i 
koordynator pieczy zast?pczej" (rozdzial 85206) 

6 184,89 4 584,99 

- Swiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 28 924,72 20 499,50 
(rozdzial 85212) 

- zasiiki celowe (rozdzial 85214) 36 745,03 22 700,63 
- zasiiki okresowe (rozdzial 85214) 7 390,00 3 719 
- Koszty GOPS (rozdzial 85219) 246 557,48 202 574,08 
- usiugi opiekuncze (rozdzial 85228) 121 763,50 96 957,95 
- Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania" 

(rozdzial 85295) 
33 664,43 21 190,26 

Zadania wlasne gminy dofmansowane z budzetu 376 132,59 287 290,72 
Wojewody 

— wspieranie rodziny - asystent rodziny (rozdzial 
85206) 

9 000,00 9 225,10 

- skladki na ubezpieczenia zdrowotne od zasilkow 
stalych (rozdzial 85213) 

6 314,00 5 781,92 

- zasiiki okresowe (rozdzial 85214) 91 000,00 41 158 
— zasiiki stale (rozdzial 85216) 75 380,64 64 577,15 
- GOPS (rozdzial 85219) 98 044,42 105 256 
- Program „Pomoc pahstwa w zakresie 

dozywiania" (rozdzial 85295) 
96 393,53 61 292,55 

Zadania zlecone gminie 1 582 141,41 4 695 957,02 
- Opieka zdrowotna (rozdzial 85195) 150 120 
— swiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) 1 567 277,01 1 870 704,48 

rozdzial 85212) 
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne od 14 300,00 18 551,84 

swiadczeh rodzinnych (rozdzial 85213) 
- Rz^dowy program „Wsparcia osob 

pobierajecych swiadczenie piel?gnacyjne" 
(rozdzial 85295) 

200,00 0 

- Karta Duzej Rodziny (rozdzial 85295) 214,40 164 
- Swiadczenie wychowawcze 500 PLUS (rozdzial X 2 806 416,70 

85211) 
R A Z E M 2 613 759,72 5 519 902,11 
Zrodto: opracowanie wtasne 
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Od 2016 r. najwi^ksze grup? wydatkow stanowi^ swiadczenia wychowawcze, 500+, drug^ 
pozycje se swiadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym. Wydatki te ŝ  w caiosci 
finansowane z budzetu pahstwa, w ramach dotacji celowej. W wydatkach tych uj?te s^ 
rowniez koszty obsiugi zadah, ktore wynosz^ 3 % przekazanej kwoty dotacji w przypadku 
swiadczeh rodzinnych i 1,5% w przypadku swiadczenia wychowawczego. Trzeci^ pozycja 
wydatkow to biez^ce utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej, gdzie wi?ksza 
cz?sc to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikow. Liczba zatrudnionych 
poszczegolnych pracownikow wynika z przepisow prawnych. Cz?sc kosztow zatrudnienia 
pracownikow socjalnych pokrywana jest z dotacji celowej budzetu pahstwa. Pozostaie koszty 
to zakupy biezece zwi^zanc z utrzymaniem jednostki. Kolejne pozycje se wydatki na usiugi 
opiekuhcze, a nast?pnie zasiiki i pomoc w naturze. Uj?te w tym se zasiiki staie, okresowe, 
celowe, specjalne zasiiki celowe. 
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V I . RZ4DOWY P R O G R A M „Pomoc panstwa w zakresie dozywiania". 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska glodu i niedozywienia w szczegolnosci wsrod: 
dzieci, mlodziezy, osob dorosiych, chorych oraz niepetnosprawnych, z gospodarstw 
domowych 0 najnizszych dochodach, znajduj^cych si? w szczegolnie trudnej sytuacji 
i zaWada on obj?cie dozywianiem dzieci i miodziezy oraz osoby dorosle wymagajgce 
wsparcia w postaci posiiku z terenu Gminy Zapolice. 
Program jest elementem polityki panstwa w zakresie wsparcia finansowego gmin 
w wypelnianiu zadan wlasnych 0 charakterze obowi^zkowym, poprawy poziomu zycia 
rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i miodziezy oraz ksztaltowania 
wlasciwych nawykow zywieniowych. 
Pomoc w formie dozywiania udzielana byla w zaleznosci od sytuacji rodzinnej i dochodowej 
rodziny lub opiekunow dziecka, przy jednoczesnym wyst^pieniu co najmniej jednego 
z powodow wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ustawy 0 pomocy spoiecznej z dnia 12 marca 
2004 r. lub innych okolicznosci uzasadniaj^cych udzielenie pomocy spoiecznej. Pomoc 
przyznawana jest w oparciu o kryterium dochodowe uprawniaj^ce do swiadczeh z pomocy 
spoiecznej podwyzszone o 150 %. Pozwalala na to Uchwala Nr XL/285/14 Rady Gminy 
Zapolice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego 
uprawniajecego do przyznania nieodplatnej pomocy w formie dozywiania dzieci i uczniow. 
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia posiiku lub gdy przyznanie pomocy w formie 
posiiku byloby nieuzasadnione z uwagi na sytuacj? osobist^ lub rodzinny, mogia bye 
przyznana pomoc w formie zasiiku celowego z przeznaczeniem na zakup zywnosci. 
Pomoc moze bye przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej, rodzicow dziecka, 
opiekunow prawnych, rodzicow zast?pczych, pracownika socjalnego lub innej osoby, za 
zgode osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodzicow zast?pczych. 
Dozywianie w szkolach odbywa si? na zasadach okreslonych przez dyrektora danej 
placowki. Szkola winna spelniac kryteria okreslone dla miejsc przeznaczonych do 
dozywiania. 
Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach w ramach udzielania swiadczeh 
niepieni?znych przyznaje pomoc w zakresie dozywiania. Pomocy takiej udzielono w 2016 
roku 226 osobom z terenu Gminy Zapolice na Iqczne sum? 82 234 zl (dotacja - 61 131 zl, 
srodki wlasne - 21 103 zl). Program pozwala na skuteczne udzielenie pomocy uczniom 
i dzieciom oraz osobom doroslym wymagaj^cym wsparcia w zapewnieniu posiiku lub 
produktow zywnosciowych. 
Dotacja przysluguj^ca gminie w ramach Programu wynosi 60%, jednak na wniosek gmina 
moze starac si? o zwi?kszenie tego udzialu. W 2016 r. ziozono wniosek o dofinansowanie 
programu w wysokosci 75%. Wniosek zostal rozpatrzony przez Wojewod? pozytywnie. 
W zwi^zku z tym, w 2016 r. Gmina Zapolice partycypowala w kosztach Programu 
w wysokosci 25%, a nie 40% jak zaklada Program. 
Dyrektor szkoly (przedszkola) udziela pomocy bez ustalania sytuacji materialnej rodziny 
(rodzinny wywiad srodowiskowy) oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez osrodek 
pomocy spoiecznej. Stosown^ informacj? 0 udzieleniu pomocy w tym trybie dyrektor szkoly 
(przedszkola) przekazuje osrodkowi pomocy spoiecznej wlasciwemu ze wzgl?du na miejsce 
zamieszkania ucznia lub dziecka. W takim przypadku liczba dzieci i uczniow nie moze 
przekroczyc 20 % liczby uczniow i dzieci dozywianych ogolem w szkolach i przedszkolach 
na terenie gminy w danym miesi^cu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. 
W roku 2016 na wniosek dyrektorow szkol obj?ty programem obj?ty zostal tylko 1 uczeh. 
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Tabela nr 15. Zestawienie swiadczeh i finansowanie programu „Pomoc pahstwa 

WYSZCZEGOLNIENIE O G O L E M 

w tym: 

WYSZCZEGOLNIENIE O G O L E M dzieci do 7 roku 
zycia 

uczniowie do czasu 
ukonczenia szkoly 
ponadgimnazjalnej 

pozostale osoby 
otrzymuj^ce pomoc 
na podstawie art. 7 
ustawy 0 pomocy 

spoiecznej 

Rzeczywista liczba osob 
obj?tych programem 226 33 74 119 

w tym liczba osob 
korzystaj^cych z: 

— posiiku 
77 22 55 0 

— zasiiku celowego 181 21 44 119 
— swiadczenia 

rzeczowego 0 0 0 0 

Koszt programu ogolem 82 234 X X X 

z tego: srodki wlasne 21 103 X X X 
dotacja 61 131 X X X 

Zrodlo: opracowanie wlasne 

Tabela nr 16. Pomoc w formie zasiticu celowego i swiadczeh rzeczowych. 

WYSZCZEGOLNIENIE ZASILEK CELOWY WYSZCZEGOLNIENIE OGOLEM 

Liczba osob, ktorym przyznano decyzja swiadczenie 68 

Liczba rodzin 67 
Liczba osob w rodzinach 181 

Liczba swiadczen 210 
Kwota swiadczen 43 600 

z tego: 
srodki wlasne 10 254 
dotacja 33 346 
Koszt jednego swiadczenia 207,62 
Zrodlo: opracowanie wlasne 

Tabela nr 17. Pomoc w formie posiJku w 2016 r. 
dzieci do czasu uczniowie do czasu 

Wyszczegolnienie OGOLEM rozpocz?cia nauki w 
szkole podstawowej 

ukonczenia szkoly 
ponadgimnazjalnej 

Liczba osob korzystaj^cych z posiiku 77 22 55 
w tym z posiiku w formie: 
pelnego obiadu 4 3 1 

jednego dania gorgcego 73 19 54 
mleka, bulki / kanapki 0 0 0 
Liczba rodzin 45 X X 
Liczba osob w rodzinach 204 X X 
Liczba posilkow 10 606 2 848 7 758 
z tego: 
pelen obiad 288 208 80 

jedno danie gor^ce 10318 2 640 7 678 
mleko, bulka / kanapki 0 0 0 
Koszt posilkow 32 823 7 975 24 848 
z tego: srodki wlasne 7 604 1 994 5610 
dotacja 25 219 5 981 19 238 
Koszt jednego posiiku 3,09 2,80 3,20 
Zrodlo: opracowanie wlasne 
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W 2016 r. w ramach podpisanego Porozumienia Gmina pokrywata koszt dowozu posilkow do 
Spoiecznej Szkoly Podstawowej w Rembieszowie. 

Tabela nr 18. Liczba dzieci korzystaj^cych z posiiku oraz koszt dowozu tych posilkow w 
latach 2014-2016 w SSP w Rembieszowie. 

2014 2015 2016 
Liczba rodzin 12 9 5 
Koszt posilkow 3207 2460 2632,5 
Koszt dowozu 9987,83 10913 5051,6 
Zrodto: opracowanie wtasne. 

Przy czym koszt dowozu pokrywany byl tylko i wylecznie przez osoby obj?te Programem. 
Pozostale osoby, ktore nie korzystaly z pomocy spoiecznej nie ponosily zadnych kosztow 
zwi^zanych z dowozem posiiku. 
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V I I . R E S O R T O W Y P R O G R A M „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zast?pczej" w 2016 r. 

Dysfunkcyjnosc dotyczy zachowania lub niewypelniania jednej lub wielu funkcji rodziny. Nie 
wszystkie problemy dotykaj^ce rodzin? prowadz^ do patologii, ale ze wzgl?du na negatywne 
konsekwencje dla zycia spolecznego i jednostek, znajduje si? w centrum zainteresowania 
odpowiednich instytucji i specjalistow. System opieki nad dzieckiem i rodziny stanowi jeden 
z elementow zadah w zakresie pomocy spoiecznej, polityki prorodzinnej oraz profdaktyki 
uzaleznieh. Celem strategicznym jest tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie 
pozwalajecego na utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki 
i wychowania poza rodziny naturalne z zachowaniem preferencji form prorodzinnych. 
W przypadku umieszczenia dziecka w placowce opiekuhczo-wychowawczej gmina wlasciwa 
ze wzgl?du na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 
w pieczy zast?pczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokosci: 
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zast?pczej, 
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zast?pczej, 
3) 50% w trzecim roku i nast?pnych latach pobytu dziecka w pieczy zast?pczej 
- srednich miesi?cznych wydatkow przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placowce 
opiekuhczo-wychowawczej lub rodzinie zast?pczej. 
Gmina Zapolice w 2016 r. nie partycypowala w kosztach utrzymania dzieci w pieczy 
zast?pczej. 
Pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach w ramach pracy socjalnej 
na rzecz rodzin z problemami opiekuhczo - wychowawczymi, wspolpracowali 
z nauczycielami, swietlicami socjoterapeutycznymi, s^dem, pedagogami szkolnymi, 
Komende Powiatowy Policji w Zduhskiej Woli , kuratorami s^dowymi, uzgadniali wizyty 
w poradniach, pomagali w pisaniu pozwow alimentacyjnych, rozwodowych, itp. Waznym 
elementem pracy z ww. rodzinami bylo obj?cie ich pomoce i wsparciem asystenta rodziny. 
Zalozeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorz^dy terytorialne 
odpowiednich szczebli (gmin i powiat6w) takich dzialah, ktore b?de sluzyly: 

- wsparciu rodzin przezywajecych trudnosci opiekuhczo-wychowawcze, ktore 
umozliwiloby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrozonych umieszczeniem w pieczy 
zast?pczej lub powrot do rodziny dzieci umieszczonych wczesniej w pieczy 
zast?pczej, poprzez rozwoj sieci asystentow rodziny zatrudnianych w gminach. 

- wsparciu rodzin zast?pczych i rodzinnych domow dziecka poprzez rozw6j sieci 
koordynatorow rodzinnej pieczy zast?pczej zatrudnianych w powiatach 

W ramach Resortowego programu „Wsparcia rodziny i pieczy zast?pczej" zostal zlozony 
wniosek do Urz?du Wojewodzkiego o dofinansowanie zatrudnienia asystentow rodziny. 
Wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie, a z otrzymanej dotacji pokryto koszty zatrudnienia 
1 asystenta rodziny (zatrudniony w wymiarze w zaleznosci od potrzeb, od % do V2 etatu). 
W 2016 r. z takiej formy pomocy skorzystalo 8 rodzin. Srodki przeznaczone na realizacj? 
programu, w tym zatrudnienie asystenta rodziny wyniosly 13 810,09 zl, z czego 9 225,10 zl 
pochodzilo z dotacji budzetu pahstwa, a 4 584,99 zl ze srodkow wlasnych gminy. 

Tabela nr 19. Zestawienie realizacji Programu w latach 2014-2016 
2014 2015 2016 

Liczba rodzin 7 8 
Kwota dotacji 13 519 9 000 9 225,10 
Srodki wlasne gminy 6 621,06 6 184,89 4 584,99 
razem 20 140,06 15 184,89 13 810,09 
Zrodto: opracowanie wtasne. 
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V I I I . N O W E ZADANIA - N O W E M O Z L I W O S C I 

1. Gminna Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych 

Kolejnym zadaniem Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach jest koordynacja 
realizacji Gminnej Strategii Rozwi^zywania Problemow Spolecznych w Gminie Zapolice 
na lata 2011 - 2021, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem programow pomocy spoiecznej, 
profdaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych i innych, ktorych celem jest integracja 
osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka. Prowadzenie monitorowania, wdrazanie Strategii 
oraz jej ocena powierzona zostala Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spoiecznej w Zapolicach 
i Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Zapolicach. 
Glownymi adresatami i podmiotami Strategii ŝ  mieszkahcy Gminy Zapolice. W realizacj? 
zadah uj?tych w Strategii zaangazowane ŝ  gminne instytucje, w szczegolnosci Urz^d Gminy, 
Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej, Gminny Osrodek Kultury i Sportu, Niepubliczny 
Zaklad Opieki Zdrowotnej „Zamed" w Zapolicach, Komenda Powiatowa Policji w zduhskiej 
Woli oraz placowki edukacyjno - oswiatowe i organizacje pozarz^dowe. 
Misja Gminnej Strategii Rozwi^zywania Problemow Spolecznych w Gminie Zapolice na lata 
2011-2021 jest systemowe podejscie do rozwiqzywania problemow spolecznych w celu 
przeciwdzialania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom spolecznym oraz poprawa jakosci 
zycia mieszkahcow gminy. Na potrzeby wdrazania Gminnej Strategii Rozwiezywania 
Problemow Spolecznych zostalo opracowanych 8 cele strategiczne. Kazdy z celow zaklada 
osiegnifcie konkretnych rezultatow poprzez realizacje okreslonych dzialah. 
Gminna Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych w Gminie Zapolice na lata 2011-
2021 zawiera nast^puj^ce cele strategiczne: 

1. System wsparcia osob i ich rodzin dotkni?tych bezrobociem, i zagrozonych 
dhigotrwalym pozostawaniem bez pracy; 

2. Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej; 
3. Utworzenie systemu pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdzialanie przemocy 

w rodzinie; 
4. Podnoszenie jakosci uslug zdrowotnych i bezpieczehstwa zdrowotnego; 
5. Zintegrowany system pomocy i wsparcia srodowiskowego na rzecz osob 

niepelnosprawnych i chorych psychicznie oraz czlonkow ich rodzin; 
6. Zintegrowany system pomocy i wsparcia srodowiskowego osobom w wieku 

podeszlym i sfdziwym oraz niesprawnym z racji wieku; 
7. Program systemowy pomocy osobom i rodzinom z problemem uzaleznienia oraz 

psychospoleczne skutki naduzywania srodkow psychotropowych; 
8. System ksztalcenia pracownikow shizb spolecznych oraz kooperacja podejmowanych 

dzialah. 
Realizacja przyjftej Strategii umozliwia racjonalne wykorzystanie potencjahi wszystkich 
partnerow w celu rozwi^zania wielu problemow spolecznych, w tym przeciwdzialaniu biedzie 
i wykluczeniu spolecznemu. Raport z ewaluacji stanowi odr?bny dokument. 

2. Program „Wsparcia Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018" 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018 tworzy 
optymalne warunki dla poprawy zycia dzieci i rodzin, w szczegolnosci przezywaj^ce 
trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo - wychowawczych, shizy realizacji gminnej 
polityki rodzinnej. Wsparcie dla rodzin ma charakter profdaktyczny i ochronny. 
Program przyj?ty zostal Uchwalq NR XVll/107/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 
2016 roku w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice 
na lata 2016-2018. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Osrodkowi 
Pomocy Spoiecznej w Zapolicach. Dzialania podejmowane w ramach Programu adresowane 
se do rodzin wychowuj^cych dzieci, dotkni?tych przemocy, problemem uzaleznieh. 
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zagrozonych ubostwem, przezywajecych trudnosci w wypelnianiu funlccji opieltuhczo -
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwiaszcza w rodzinach niepelnych 
i wielodzietnych. Glownym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Zapolice na lata 2016 - 2018 jest wspieranie rodzin przezywaj^cych trudnosci w wypelnianiu 
funkcji opiekuhczo - wychowawczych i tworzenie sprzyjaj^cych warunkow jej prawidlowego 
funkcjonowania. Coroczna ewaluacja programu przedkladana jest do akceptacji Radzie 
Gminy Zapolice. Raport z ewaluacji stanowi odr?bny dokument. 

3. Program „Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016 - 2020" 

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie ŝ  realizowane przez organy 
administracji rz^dowej i jednostki samorz^du terytorialnego na zasadach okreslonych 
w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1390) w scislej korelacji z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
spoiecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z pozn. zm.) i ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 
0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 487 
z pozn. zm.). 
Do zadah wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie gminnego systemu 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w tym: 
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 
w szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne shiz^ce wzmocnieniu opiekuhczych 
1 wychowawczych kompetencji rodzicow w rodzinach zagrozonych przemocy w rodzinie; 
3) zapewnienie osobom dotkni?tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia; 
4) tworzenie zespolow interdyscyplinarnych. 

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020 przyj?ty zostal uchwaly Nr XlX/125/16 
Rady Gminy Zapolice z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Jego koordynowanie i monitorowanie 
powierzono Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spoiecznej w Zapolicach. 
Celem Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020 jest zmniejszenie skali zjawiska 
przemocy w rodzinie i ograniczenia negatywnych nast?pstw zjawiska przemocy na terenie 
Gminy Zapolice. 
Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020 ŝ , przede wszystkim, 
pracownicy: 

- Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, 
- Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Zapolicach, 
- Komendy Powiatowej Policji w Zduhskiej Woli, 
- Zespolu Szkol Ogolnoksztalc^cych w Zapolicach, 
- Spoiecznej Szkoly Podstawowej w Rembieszowie, 
- Gminnego Przedszkola Publicznego, 
- Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej „ZAMED" w Zapolicach 
- S^du Rejonowego w Zduhskiej Woli 

Podstawowym celem dzialania pomocy spoiecznej bylo umozliwienie osobom, rodzinom 
przezwyci?zenia trudnych sytuacji zyciowych, ktorych same nie byly w stanie pokonac, 
a takze zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pracownik socjalny w ramach swoich 
obowi^zkow powinien; 

- dotrzec do rodziny/osoby dotkni?tej przemocy. 
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- przeprowadzic wywiad srodowiskowy, 
- zalozyc Niebiesk^ Kart?, 
- przygotowac plan pomocy, 
- udzielic pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej, 
- skierowac do odpowiednich instytucji zajmuj^cych si? przemocy, umiescic 

w schronisku, hostelu (jesli wymaga tego sytuacja) oraz za zgodq osoby 
poszkodowanej zawiadomic policj?, 

- pomagac w zalatwianiu spraw urz?dowych zwi^zanych z zaistnial^ sytuacji 
przemocy, 

Zalozenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020 realizowany jest, przede 
wszystkim, przez dzialania Gminny Zespolu Interdyscyplinarnego w Zapolicach. 
W sklad zespolu interdyscyplinarnego wchodz^ przedstawiciele: 
1) jednostek organizacyjnych pomocy spoiecznej; 
2) gminnej komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych; 
3) Policji; 
4) oswiaty; 
5) ochrony zdrowia; 
6) shizby kuratorskiej. 

Zadaniem zespolu interdyscyplinarnego bylo integrowanie i koordynowanie dzialah 
podmiotow, o ktorych mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ww. ustawy oraz specjalistow w zakresie 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 
Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020 skierowany jest do wszystkich 
mieszkahcow Gminy Zapolice, przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawcow 
i swiadkow, ale przede wszystkim do ofiary przemocy, rodzicow i opiekunow krzywdzonych 
dzieci, dzieci i miodziezy, osob starszych, rodzin dotkni?tych przemocy, sprawcy przemocy, 
przedstawicieli instytucji i sluzb pracuj^cych z osobami dotkni?tymi przemocy, 
spoleczehstwo. 
W realizacji Programu uczestnicz^ specjalisci zaangazowani w prac? w obszarze 
przeciwdzialania przemocy, min. pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkol 
podstawowych i gimnazjum, nauczyciele - wychowawcy, Policjanci KPP w Zduhskiej Woli , 
Przewodnicz^cy GKRPA w Zapolicach, psycholog, lekarz, itp. 

Finansowanie programu 
Zrodlem fmansowania zadah Gminnego Programu ŝ  srodki finansowe z budzetu gminy, 
poniewaz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie jest zadaniem wlasnym gminy na podstawie 
ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2015.1390). 

Tabela nr 20. Wydatki na rea izacje zadah zwi^zanych z przeciwdzialaniem przemocy. 
2014 2015 2016 

Srodki wlasne gminy 4328 3600 4883,86 
Zrodto: opracowanie wtasne. 

Dzi?ki zaangazowaniu i systematycznej wspolpracy z takimi instytucjami jak Urz^d Gminy 
Zapolice, Zespolem Interdyscyplinarnym, Gminny Komisj i Rozwi^zywania Problemow 
Alkoholowych, placowkami sluzby zdrowia, placowkami oswiatowo - wychowawczymi 
z terenu Gminy Zapolice i dzielnicowym KPP w Zduhskiej Woli , rodziny przezywaj^ce 
trudnosci opiekuhczo - wychowawcze, niedostosowane spolecznie, znajduj^ce si? w trudnej 
sytuacji rodzinnej, finansowej i mieszkaniowej mogly liczyc na wsparcie kompetentnych 
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pracownikow shjzb spolecznych. Raport z ewaluacji stanowi odr?bny dokument. 

4. Gminny Zespol Interdyscyplinarny w Zapolicach 

W dniu 15 lutego 2016 roku Wojt Gminy Zapolice Zarz^dzeniem Nr 188/2016 powolal 
Gminny Zespol Interdyscyplinarny w Zapolicach, w nast^puj^cym skladzie: 

1) Katarzyna Fr^ckiewicz - przedstawiciel GOPS w Zapolicach, 
2) Danuta Waldhauzer - przedstawiciel GOPS w Zapolicach, 
3) Teresa Jaworska - przedstawiciel Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, 
4) Izabela Gal?zowska - przedstawiciel GOPS w Zapolicach, 
5) Piotr Pawel Hryniuk - przedstawiciel GKRPA w Zapolicach, 
6) Michal Witkowski - przedstawiciel Urz?du Gminy Zapolice, 
7) Antoni Stelmasiak - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zduhskiej Woli, 
8) AgnieszkaSt?pieh-przedstawiciel jednostek systemu oswiaty, 
9) Ryszard Zawada - przedstawiciel podmiotow leczniczych, -
10) Agnieszka Cwiklo - przedstawiciel organizacji pozarz^dowych, 
1 l)Grazyna Joziak - kurator s^dowy wskazany przez Prezesa S^du Rejonowego w Zduhskiej 

Woli . 
Przy czym, Pani Grazyna Joziwiak zostala, w listopadzie 2016 r. zast^piona Paniq Monikq 
Piorek — St?pieh. 

Do zadah wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie gminnego systemu 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie, w szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne sluz^ce 
wzmocnieniu opiekuhczych i wychowawczych kompetencji rodzicow 
w rodzinach zagrozonych przemocy w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkni?tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach 
wsparcia; 

4) tworzenie zespolow interdyscyplinarnych. 

Glownymi celami Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego w Zapolicach jest: 
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 
2. podejmowanie interwencji w przypadku wyst^pienia przemocy domowej 

w srodowisku i uruchomienie procedury powstrzymujqcej negatywne jej skutki, 
3. wzajemna wymiana informacji mi?dzy czlonkami Zespolu w celu stworzenia strategii 

interwencyjnej obejmuj^cej ustalenie planu pomocy, podj?cie wytyczonych dzialah, 
monitorowanie sytuacji danej rodziny, 

4. stosowanie procedury „Niebieskiej Karty", 
5. inicjowanie dzialah i szkoleh zmierzaj^cych do podniesienia kwalifikacji osob 

b^d^cych czlonkami Zespolu, 
6. udzielenie wsparcia merytorycznego Grupom Roboczym oraz bezposredni udzial 

w pracach w sytuacjach tego wymagaj^cych 
7. monitorowania zjawiska przemocy, jego rozmiarow i skutkow spolecznych oraz 

efektywnosc podejmowanych dzialah, 
8. uzgadnianie, koordynowanie i inicjowanie dzialah wynikaj^cych z gminnego 

programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie a takze strategii rozwi^zywania 
problem6w spolecznych w gminie, 

9. Wsp6ldzialanie z wladzami lokalnymi w zakresie wypracowania i wdrozenia 
rozwi^zah systemowych przeciwdzialania przemocy oraz monitoring i ewaluacja tego 
procesu. 
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W ramach Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego powolywane ŝ  Grupy Robocze, ktore 
podejmuje dzialania z konkretny rodziny, w ktorej wyst?puje przemoc domowa i zostala 
uruchomiona procedura Niebieskiej Karty. 
Czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, zgodnie z zawartymi 
porozumieniami, wykonujq zadania w ramach obowi^kow sluzbowych lub zawodowych. 

Do zadan Grup Roboczych nalezy w szczegolnosci: 
1. gromadzenie informacji o sytuacji rodziny/ rodzin wymagajqcych pomocy, 
2. kompleksowa diagnoza zgloszonego problemu z uwzgl?dnieniem kompetencji 

reprezentowanych instytucji i organizacji, 
3. opracowanie i realizacja planu pomocy okreslajqcego osoby odpowiedzialne za 

realizacj? poszczegolnych cz?sci dzialah, opis zadah dla poszczegolnych czlonkow 
grupy roboczej, a takze dla osoby i rodziny obj?tej pomocy, 

4. monitorowanie sytuacji osob i rodziny/rodzin doswiadczaj^cych przemocy oraz 
zagrozonych jej wyst^pieniem, 

5. dokumentowanie dzialah podejmowanych wobec rodzin dotkni?tych przemocy oraz 
efektow tych dzialah. 

W 2016 r., do Przewodniczqcego Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego w Zapolicach 
wplyn?lo 9 Niebieskich Kart, z czego: 

- 7 zaiozonych przez Komend? Powiatowy Policji w Zduhskiej Woli , a 2 zaiozone 
przez Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, 

- 9 rodzin wyrazilo zgod? na wspolprac?, z ktorymi byly podejmowane dzialania 
maj^ce na celu przezwyci?zenie zaistnialego problemu, 

- sposrod 9 sprawcow stosowanej przemocy w rodzinie, tylko 4 zglosilo si? na 
spotkanie grupy roboczej. 

Gminny Zespol Interdyscyplinarny w Zapolicach odbyl 4 spotkania i powolal 9 Grup 
Roboczych w sklad, ktorych wchodzili pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej 
w Zapolicach, dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Zduhskiej Woli , Pelnomocnik 
Wqjta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i psycholog. Wspolna 
wymiana doswiadczeh, spostrzezeh pozwalala podj^c szersze dzialania pomocowe. 
Bezposredni kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy domowych oraz bezposredni sposob 
przekazywania informacji pozwolil podejmowac konkretne dzialania, ktore niew^tpliwie 
usprawnily prac? Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego w Zapolicach i znacznie szybciej 
osiigni?to zamierzone cele. 
Gminny Zespol Interdyscyplinarny w Zapolicach nadal prowadzi dzialania maj^ce na celu 
przezwyci?zenie problemu przemocy domowej, wspoldziala z innymi podmiotami, informuje 
o rodzajach pomocy z jakich moze skorzystac rodzina znajduj^ca si? w trudnej sytuacji 
rodzinnej. Z 9 rodzinami, ktore wyrazily zgod? na podj?cie dzialah, w 2016 r. odbylo si? 40 
spotkah Grup Roboczych. 

5. Wspolpraca z Powiatowym Urz?dem Pracy w Zdunskiej Woli - prace 
spolecznie uzyteczne, staz oraz platforma S E P I 

W 2016 r. realizowane byly, we wspolpracy i wspolfinansowaniu z Powiatowym Urz?dem 
Pracy w Zduhskiej Woli , prace spolecznie uzyteczne i staz, jako formy aktywizacji 
zawodowej osob bezrobotnych. Na aktywizacj? podpisano stosowne porozumienia. W ramach 
prac spolecznie uzytecznych, 3 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zduhskiej Woli , 
bralo udzial w pracach porz^dkowych na terenie Gminy Zapolice. Prace swiadczone byly 
w okresie od 09.05.2016 r. do 03.11.2016 r. Natomiast w okresie od 01.08.2016 r. do 
30.11.2016 r., zostal zorganizowany staz dla 1 osoby bezrobotnej. Stypendium dla stazysty 
jest w caiosci finansowany ze srodkow Powiatowego Urz?du Pracy. 

Samorz^dowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI) to kompleksowe rozwi^zanie 
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informatyczne umozliwiajqce podmiotom administracji samorz^dowej bezpieczny 
i natychmiastowy dost?p do niezb?dnych informacji. System umozliwia integracj? rozwi^zah 
funkcjonuj^cych w roznych obszarach dzialalnosci jednostek samorz^dowych 
ze szczegolnym uwzgl^dnieniem publicznych sluzb zatrudnienia oraz zabezpieczenia 
spolecznego. 

Zalety SEPI: 
> gromadzi istniejqce dane o klientach na wspolnej platformie dost?pnej uprawnionym 

do ich wykorzystania instytucjom, 
> ulatwia prac? organom samorz^dowym, poprzez zapewnienie szybszej obslugi 

interesantow oraz wspomaganie w dystrybucji srodkow pahstwowych 
i samorz^dowych na rzecz roznych beneficjentow 

> pomaga zwyklym ludziom szybciej i skuteczniej zaiatwic ich sprawy. Osoba staraj^ca 
si? o pomoc spolecznq nie musi na przyklad przynosic do Osrodka Pomocy 
Spoiecznej zaswiadczenia o zarejestrowaniu w Powiatowym Urz?dzie Pracy 

> eliminuje koszty zwi^zane z wydawaniem, drukowaniem i przesylaniem zaswiadczeh 
pomi?dzy jednostkami 

> pomaga w budowaniu efektywnych programow walki z bezrobociem i ubostwem 
spolecznym najlepiej przystosowanych do potrzeb klientow w oparciu o spojnq 
i wiarygodn^ baz? danych o klientach. 

Zalety z punktu widzenia klientow Osrodkow Pomocy Spoiecznej: 
> ograniczenie czasu i kosztow fmansowych zwi^zanych z dojazdem 
> zaiatwianie spraw bezposrednio w Osrodku Pomocy Spoiecznej 

Zalety z punktu widzenia Osrodkow Pomocy Spoiecznej: 
> przyspieszenie wydawanych decyzji w oparciu o drukowane zaswiadczenia 

w siedzibie OPS w sprawie wyplacanych zasilkow rodzinnych, stalych, celowych, 
okresowych 

> zmniejszenie kosztow korespondencji OPS - PUP 
> weryfikacja dochodow fmansowych oraz aktywnosci spoiecznej klienta (szkolenia, 

przyjmowanie ofert pracy, uczestnictwo w Klubie Pracy -PUP), 
> efektywniejsze kierowanie srodkow fmansowych do klientow. 

Zalety z punktu widzenia Powiatowego Urz?du Pracy: 
> szybkosc przygotowania informacji, 
> wystawianie elektronicznych zaswiadczeh, 
> poprawa wizerunku PUP jako urz?du innowacyjnego i przyjaznego dla klientow. 

Partnerzy podpisali umow? w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w ramach realizacji projektu SEPI w celu zapewnienia bezpiecznego i natychmiastowego 
dost?pu do danych niezb?dnych do zaiatwienia spraw urz?dowych. 

6. K D R 

Karta Duzej Rodziny to system znizek i dodatkowych uprawnieh dla rodzin 3+ zarowno 
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze maj^ mozliwosc 
tanszego korzystania z oferty instytucji kultury, osrodkow rekreacyjnych czy ksi?gami na 
terenie calego kraju. Posiadanie Karty ulatwia wi?c duzym rodzinom dost?p do rekreacji oraz 
obniza koszty codziennego zycia. 

W praktyce Karta Duzej Rodziny zapewnia znizki przy zakupie jedzenia i kosmetykow, 
odziezy i obuwia, ksi^zek, zabawek oraz paliwa. Obniza takze koszty rachunkow za uslug 
telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tahsze przejazdy poci^gami i komunikacj^ 
publiczn^ w wybranych miejscowosciach. 

Posiadacze Karty Duzej Rodziny mogq korzystac z oferty w ponad 10 tys. miejsc 
zgloszonych przez ponad tysi^c firm i instytucji z calej Polski. Karta przysluguje niezaleznie 
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od uzyskiwanych dochodow rodzinom z co najmniej trojkq dzieci: 

• w wieku do ukohczenia 18 roku zycia, 
• w wieku do ukohczenia 25 roku zycia, w przypadku gdy dziecko uczy si? w szkole lub 

szkole wyzszej, 
• bez ograniczeh wiekowych, w przypadku dzieci legitymuj^cych si? orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci. 

W 2016 r. wplyn?lo 12 wnioskow o przyznanie KDR. L^cznie w Gminie Zapolice wydanych 
jest 57 Kart Duzej Rodziny. 

7. E M P @ T I A Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia spolecznego 

Projekt Emp@tia, realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoiecznej, w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Produkty ktore powstaj^ w ramach Projektu "Emp@tia - Platforma 
komunikacyjna obszaru zabezpieczenia spolecznego" przyczyni^ si? do ulatwienia 
i usprawnienia komunikacji pomi?dzy jednostkami organizacyjnymi administracji terenowej, 
zaangazowanymi w proces przyznawania pomocy osobom najbardziej potrzebuj^cym, 
uporz^dkowania gromadzonych przez jednostki i MPiPS danych oraz ich latw^ i bezpieczny 
archiwizacj?, bardziej racjonalnego wydatkowania srodkow publicznych oraz sprawniejsze 
monitorowanie ich wykorzystania, korzystania z e-Ushigi przez obywateli i przedsi?biorc6w 
z obszaru zabezpieczenia spolecznego i rodziny, poprawy dzialania systemow 
informatycznych wykorzystywanych przez jednostki administracji terenowej, dzi?ki 
modemizacji infrastruktury w MPiPS. Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, 
w ramach projektu, otrzymal jeden tablet, ktory b?dzie wykorzystywany przez pracownikow 
terenowych podczas przeprowadzania rodzinnych wywiadow srodowiskowych. 
System pozwala na udost?pnianie niezb?dnych do realizacji zadah ustawowych danych 
jednostkom organizacyjnym pomocy spoiecznej oraz organom wlasciwym realizujycym 
zadania z zakresu swiadczeh rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentow. 
Dzi?ki pozyskiwanym danym kazdy z ww. wymienionych urz?d6w b?dzie mogl 
zweryfikowac czy osoba zwracajyca si? o pomoc pahstwa nie korzysta juz w innym miejscu 
Polski z takiej pomocy. System przyczyni si? do przyznawania pomocy w sposob bardziej 
racjonalny i kierowanie jej do osob, ktore naprawd? jej potrzebujy. 
Ponadto poprzez Platform? mozliwe jest skladanie wnioskow o ustalenie prawa do swiadczeh 
rodzinnych, swiadczeh z funduszu alimentacyjnego, Kart? Duzej Rodziny czy swiadczenia 
wychowawczego (500 PLUS) przez internet, bez koniecznosci osobistego stawienia si? 
w urz?dzie. Osoby ubiegajyce si? o ww. swiadczenia nie b?dy musialy zdobywac 
i przedstawiac szeregu dokumentow i zaswiadczeh z innych urz?d6w, gdyz urzyd 
rozpatrujycy wniosek o dane swiadczenie samodzielnie uzyska wymagane informacje 
w drodze wymiany danych z wlasciwy instytucjy. 

8. Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa 2014 - 2020 

W 2016 r. Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach zlozyl wniosek do Banku 
Zywnosci w Lodzi im. Marka Edelmana o przyznanie status OPL, t j . Organizacji Partnerskiej 
o zasi?gu Lokalnym. Wniosek zostal rozpatrzony pozytywni i 22 wrzesnia 2016 r. zostalo 
podpisane porozumienie w sprawie realizacji POPZ Podprogramu 2016 r. na terenie Gminy 
Zapolice. W 2016 r. rozdysponowano 5 ton. zywnosci. Paczki zywnosciowe w sklad, ktorych 
wchodzilo, m.in. fasola biala, fdet z makreli w oleju, groszek z marchewky, gulasz wieprzowy 
z warzywami, herbatniki, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, mleko UHT, olej 
rzepakowy, powidla sliwkowe, ryz bialy, szynka drobiowa, otrzymalo 360 osob. Ponadto 
w ramach wspolpracy z Bankiem Zywnosci rozdysponowano ok. 300 kg. papryki swiezej. 
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Dzialania b?dy realizowane od wrzesnia 2016 roku do czerwca 2017 roku. Program 
Operacyjny Pomoc Zywnosciowa (PO PZ) przyczyniac si? b?dzie do ograniczania ubostwa 
poprzez zwi?kszenie bezpieczehstwa zywnosciowego osob najbardziej potrzebujycych 
i realizacj? dzialah na rzecz wlyczenia spolecznego. Pomoc w ramach PO PZ kierowana jest 
do tych osob i rodzin, ktore z powodu niskich dochodow nie mogy zapewnic sobie/rodzinie 
odpowiednich produktow zywnosciowych (posilkow) i dlatego tez trafiac b?dzie do 
ograniczonej liczby osob znajdujycych si? w najtrudniejszej sytuacji (okreslonej przeslankami 
z art. 7 ustawy o pomocy spoiecznej oraz poziomem dochod6w odniesionych do procentowej 
wartosci odpowiedniego kryterium dochodowego okreslonego wtej ustawie), stanowiyc 
systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana b?dzie w postaci artykulow spozywczych lub 
posilkow, ktore b?dy przekazywane osobom najbardziej potrzebujycym bezplatnie. 

Organizacje realizujyce proces dystrybucji artykulow spozywczych wsrod osob najbardziej 
potrzebujycych zobowiyzane sy prowadzic dzialania w ramach srodkow towarzyszycych 
majyce na celu w szczegolnosci: 

• wlyczenie osob doswiadczajycych deprywacji materialnej w funkcjonowanie 
spolecznosci lokalnych, 

• pomoc towarzyszycy niezb?dny do zaspokajania podstawowych potrzeb zyciowych 
osob korzystajycych z pomocy zywnosciowej (z wylyczeniem pomocy rzeczowej), 

• wzmacnianie samodzielnosci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego. 

Poza powyzszymi dzialaniami realizowanymi w ramach dzialah statutowych organizacji, 
prowadzone b?dy rowniez dzialania wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujycym w formie: 

• warsztatow kulinamych dla r6znych grup pokoleniowych z udzialem ekspertow 
kulinarnych, kuchmistrzow i dietetykow pokazujycych rozne mozliwosci 
przygotowania potraw i wykorzystania artykulow spozywczych, 

• warsztatow dietetycznych i dotyczycych zdrowego zywienia, 
• programow edukacyjnych majycych na celu zapoznanie z zasadami zdrowego 

odzywiania i przeciwdzialania mamowaniu zywnosci, 
• warsztatow edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji 

budzetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
z uwzgl?dnieniem wszystkich fmansowych i rzeczowych dochodow rodziny, w tym 
darow zywnosciowych). 

W zwiyzku z udzialem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Zywnosciowa 
2014-2020 Podprogram 2016 rowniez realizujemy Dzialania Towarzyszyce. 
Sy to cyklicznie dzialania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy 
zywnosciowej, ktore majy na celu wlyczenie spoleczne osob zagrozonych ubostwem. 
Do udzialu w Dzialaniach Towarzyszycych ma prawo kazda osoba, ktora zostala 
zakwalifikowana do uczestnictwa w POPZ Podprogram 2016. 
Tematyka Dzialah Towarzyszycych obejmuje: 

> DIETETYK^ Z ELEMENTAMl NIEMARNOWANIA ZYWNOSCI 
> E D U K A C J I EKONOMICZNA 
> WARSZTATY KULINARNE 

9. Pozostale dziatania 

9,L W 2016 roku, przez Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach, byl zatrudniony 
psycholog, ktory udzielal porad dwa razy w miesiycu. Z bezplatnych porad mogli 
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skorzystac wszyscy mieszkancy Gminy Zapolice. 

9.2. W 2016 r. Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej uzyskal swiadectwo rejestracji 
w Agencji Rynku Rolnego potwierdzajyce prawo do uczestnictwa w mechanizmach 
administrowanych przez ARR, tj . rozdysponowywania owocow i warzyw 
nieprzeznaczonych na sprzedaz. W 2016 r. rozdysponowano 58 ton jabtek i 24 ton 
marchwi. 

9.3. W ciygu calego roku 2016 pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej 
w Zapolicach prowadzili zbiork? i dystrybucj? odziezy nowej i uzywanej, obuwia. 

9.4. Tradycyjnie w grudniu 2016 r. zorganizowano „Spotkanie Opiatkowe" dla osob 
samotnych, chorych i niepelnosprawnych z terenu Gminy Zapolice. W tym roku 
w spotkaniu wzi?ly udzial ok. 60 osob. Dla wszystkich uczestnikow spotkania 
przygotowany zostal tradycyjny wigilijny pocz?stunek i symboliczny podarunek. 
Szczegolny swiyteczny nastroj stworzyly dzieci z Zespolu Szkol Ogolnoksztalcycych 
w Zapolicach, ktore przedstawily jaselka, spiewaly kol?dy i pastoralki. Wklad fmansowy 
w organizacj? spotkania wniosi GKRPA w Zapolicach. 

9.5. Gminny Osrodek Pomocy Spoiecznej w Zapolicach wspolpracowal r6wniez z Osrodkami 
Pomocy Spoiecznej z innych miejscowosci. Pracownicy socjalni na wniosek innych 
osrodkow przeprowadzali wywiady alimentacyjne u osob zobowiyzanych do alimentacji 
i dluznikow alimentacyjnych zamieszkalych na terenie Gminy Zapolice. 

9.6. W sprawach budzycych wytpliwosci prawne pracownicy konsultowali si? z radcy 
prawnym zatrudnionym przez Urzyd Gminy w Zapolicach. 
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I X . WYKAZ POTRZEB Z POMOCY SPOLECZNEJ W GMINIE 
ZAPOLICE 

Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy spoiecznej kierownik osrodka pomocy 
spoiecznej sklada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzialalnosci osrodka oraz 
przedstawia wykaz potrzeb, w tym zakresie. Rada gminy, bioryc pod uwag? potrzeby, 
opracowuje i kieruje do wdrozenia lokalne programy pomocy spoiecznej. 
Majyc powyzsze na uwadze przedstawiam ponizej potrzeby w zakresie pomocy spoleczne 
oparte o szczegolowy analiz? oraz mozliwosci Osrodka: 

1. Uruchomienie dziennej placowki wsparcia osob starszych i niepelnosprawnych 
(Dzienny Dom Pobytu, Klub Seniora). 

2. Uruchomienie mieszkania wspomaganego, o ktorym mowa w art. 53 ustawy 
0 pomocy spoiecznej lub lokali socjalnych - zadanie wlasne gminy o charakterze 
obowiyzkowym. 

3. Utworzenie placowek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, np. 
swietlice srodowiskowe, placowki specjalistyczne, swietlice terapeutyczne, itp. 

4. Podnoszenie poziomu i doskonalenie zawodowe kadry Osrodka oraz czlonkow 
Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego. 

5. Podejmowanie dzialah sluzycych aktywizacji (zawodowej, spoiecznej, edukacyjnej 
1 zdrowotnej) osob marginalizowanych oraz zagrozonych wykluczeniem spolecznym 
- kontynuacja projektow systemowych wspolfmansowanych przez Uni? Europejskq 
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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