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1. Zakres działalności Ośrodka 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowicach składa Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2015. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizował zadania zgodnie z: 
1.Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U .z 2015 r.  poz. 163). 

 zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
 zadania własne gminy, 
 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

2.Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014 - 2020” (Monitor Polski z 17 grudnia 2013 r., poz.1024)  

 zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania (jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym): 
dzieciom do  czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych 
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

3.Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.114 ). 
 udzielanie pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, które jest realizowane jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 
4.Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.poz.567) 
5.Uustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.) 

 udzielanie pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania 
w sprawie dłużników alimentacyjnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej. 

6.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.). 
Jest to zadanie własne gminy, które określa: 

  zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
  zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
  zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

7.Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.332 
z późn.zm.) 
8.Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.poz.1863). 
 

2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty utrzymania jednostki 
 

Zgodnie z §3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach wyodrębnione zostały następujące 
stanowiska pracy celem zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka i należytej obsługi klientów; 

1. Kierownik, 
2. Główny księgowy, 
3. Pracownicy socjalni, 
4. Specjalista pracy socjalnej, 
5. Asystent rodziny, 
6. Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w GOPS zatrudnionych było ogółem 9 osób, w wymiarze 8,5 
etatu w tym: jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie macierzyńskim. 

L.P. Stanowisko Ilość 
osób 

Ilość 
etatów Uwagi 

1. Kierownik 1 1 Brak 
2. Główny księgowy 1 1 Brak 
3. Specjalista pracy socjalnej 1 1 Brak 
4. Pracownicy socjalni i starsi 

pracownicy socjalni 
5 4,5  

5. Samodzielny referent do/spraw 
świadczeń rodzinnych 

1 1 Brak 

6. Asystent rodziny 1 1 Zatrudnienie od marca 2015 r. 
 

Pracownicy socjalni świadczą prace socjalną w terenie dla mieszkańców naszej gminy w zakresie m.in. pomocy 
w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach oraz pomocy w ustalaniu 
stopnia niepełnosprawności, itp. Praca socjalna była prowadzona w oparciu o narzędzie – kontrakt socjalny, czyli 
umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznymi w celu znalezienia najlepszego 
rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2015 r. pracownicy socjalni zawarli 15 kontraktów socjalnych. 



GOPS Jerzmanowice brał udział w Programie Aktywizacja i Integracja, Program był skierowany do grupy osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krzeszowicach. Były to osoby długotrwale 
bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono III profil pomocy. Nasza gmina 
zdeklarowała się do zaktywizowania w 2015 roku 5 osób bezrobotnych. Osoby bezrobotne wykonują drobne prace 
porządkowe na terenie naszej gminy w ramach Prac Społecznie Użytecznych oraz uczestniczą w warsztatach, 
szkoleniach z doradcą zawodowym, by nauczyć się lepszego radzenia na otwartym rynku pracy. Aktywizację 
zawodową i społeczną bezrobotnych w ramach programu Aktywizacja i Integracja wykonują pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane były 
osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 
w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Realizatorem 
programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy Krzeszowice. Działania w zakresie 
integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, 
mogą być realizowane, w szczególności, poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy 
wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 
miesiące z możliwością przedłużenia .Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy 
ponownie określa profil pomocy i może: 
 podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, jednak nie dłużej niż łącznie 

na okres do 6 miesięcy; 
 skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego 

u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U 
2015, poz.149). 

W 2015 roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia na zadanie własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest utrzymanie 
ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczyła w budżecie kwotę 374 832 zł. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wydatkował kwotę 343 793,10 w tym: ze środków dotacji celowej budżetu państwa 53 669zł. 

3. Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. 
 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku finansowana była: 
 ze środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
 ze środków budżetu państwa, 

Pomocy społecznej udzielano osobom lub rodzinom w szczególności z powodów. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
tj: 

 ubóstwa, 
 sieroctwa, 
 bezdomności, 
 bezrobocia, 
 niepełnosprawności, 
 długotrwałej choroby, 
 przemocy w rodzinie, 
 potrzeby ochrony macierzyństwa, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  gospodarstwa domowego zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 trudności w przystosowaniu się do życia osób opuszczających zakłady karne,  
 alkoholizmu i narkomanii, 
 klęski żywiołowej i ekologicznej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe, 
określone w ustawie o pomocy społecznej, które wynoszą od 1października 2015 r.; 

 dla osoby samotnie gospodarującej – 634zł, 
 dla osoby w rodzinie – 514 zł. 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej. 
 

4. Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. 
 
 zasiłki stałe 

 
W 2015 r. Ośrodek w ramach otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przyznał i wypłacił 
świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego 27 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę 131 172,84 



 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 
 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na ośrodek pomocy 
społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenie 
pielęgnacyjne. 
Od osób otrzymujących zasiłki stałe a nieposiadających uprawnień do ubezpieczeń zdrowotnych Ośrodek 
odprowadzał składki zdrowotne w wysokości 9% podstawy świadczenia. 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

korzystających z 
pomocy 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłki stałe 27 285 

131 172,84  - 
środki z dotacji 
celowej w tym 

ze środków 
własnych  44,84 

Składki zdrowotne 
odprowadzono do 

Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 

od osób pobierających 
zasiłki stałe oraz 

świadczenie 
pielęgnacyjne 

22 232 

9 904- środki z 
dotacji  celowej 

334,85 – środki 
własne 

 
 zasiłki okresowe 

 
Świadczeniami z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych w 2015 roku objęto 10 rodzin. Wydatkowano 
kwotę 22 123,50zł w tym: z dotacji celowej budżetu państwa 18 480 zł, natomiast ze środków własnych Gminy 
3 643,50. 
 

 zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe 
 

Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze była przyznawana głównie na częściowe pokrycie zakupu żywności, 
lekarstw, zwrot kosztów leczenia, odzieży, opału, opłat za media, zdarzenia losowe (2 rodziny). W 2015 roku tą formą 
wsparcia było objętych 147 rodzin. Na ten cel wydatkowano 52 475,21 zł  
 

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt  
mieszkańca 

 
W sytuacji, gdy osoba chora, niepełnosprawna wymaga całodobowej opieki a rodzina nie jest wstanie takiej opieki 
zapewnić osoby są kierowane do domu pomocy społecznej odpowiedniego profilu o tym decyduje stan zdrowia osoby 
kierowanej. Na umieszczenie w DPS osoba kierowana musi wyrazić zgodę. W przypadku osób chorych psychicznie 
lub niepełnosprawnych intelektualnie, które nie wyrażają zgody na pobyt w DPS, Ośrodek kieruje wniosek do Sądu 
Rodzinnego o wydanie Postanowienia o umieszczeniu bez zgody. W 2015 roku Gmina ponosiła koszt utrzymania 8 
mieszkańcom domu pomocy społecznej w tym: 
 1 osoba w DPS Batowice - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 432,00, 
 1 osoba w DPS Czerna- koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 645,21, 
 1 osoba w DPS Więckowice - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 2 331,51, 
 1 osoba w DPS Konary - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie.- koszt 2 429,40, 
 2 osoby w DPS Owczary - koszt ponoszony przez Gminę za miesięcznie 1 osoba 2 368,39,druga osoba 2 374,05, 
 1 osoba w DPS Radwanowice - koszt ponoszony przez Gminę za miesięcznie 2 062,87, 
 1 osoba w DPS Prusy - koszt ponoszony przez Gminę miesięcznie 1 791,39. 

Ponadto pracownicy socjalni przygotowują corocznie dokumentację dla 25 chorych niepełnosprawnych osób 
skierowanych do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy- Ognisko Terapeutyczne Jerzmanowice. 
Dla 9 osób niepełnosprawnych chorych przygotowali i przekazali do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krakowie celem wydania decyzji kierującej do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy Wola 



Kalinowska jest to Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Biorą czynny udział w imprezach integracyjnych wspólnie z ŚDS-
OT oraz współpracują ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w zakresie pomocy 
osobom niepełnosprawnym. 
 

5. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
 

W 2015 roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowicach realizowała rządowy program wieloletni ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem 
jest wspieranie gmin w zadaniu o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz 
zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Program zakłada zapewnienie dzieciom do czasu podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom 
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji o której mówi ustawa o pomocy społecznej, a zwłaszcza osobom 
samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym – pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Beneficjentami programu 
mogą być osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150% kryterium dochodowego, 
którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. (Podjęte uchwały Rady Gminy podwyższające kryterium 
dochodowe do 150%) Na realizację programu w 2015 roku Gmina wydatkowała 77 397,51 zł. Z tego z dotacji 
celowej budżetu państwa 48 734 zł, środki własne Gminy stanowiły kwotę 28 663,51. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji programu wieloletniego poprzez zapewnienie dożywiania 
dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach z  terenu Gminy oraz w szkołach z innych gmin, w których uczyły 
się dzieci z terenu naszej Gminy. Była również przyznawana  finansowa pomoc na zakup produktów żywnościowych. 
GOPS brał udział w programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ogłoszonym przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej – wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z  przekazanymi 
wytycznymi. W 2015 roku wydał 65 skierowań. 

 
5. Realizacja projektu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego „Pierwszy 

Dzwonek” 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn; „ Pierwszy dzwonek” ogłoszony przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego. Projekt był skierowany do rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego 
w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych. Wsparciem finansowym było objętych 177 uczniów z 68 rodzin 
wielodzietnych 3+ .Otrzymali wsparcie finansowe na kwotę 21 240 zł (po 120 zł dla jednego ucznia). Pomoc była 
przeznaczona na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności na zakup 
podręczników szkolnych. 
 

6. Realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej 
 
W ramach zadań zleconych Gminie Jerzmanowice-Przeginia przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, GOPS 
pośredniczył w wypłacie świadczeń z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych istniejących na terenie naszej Gminy. 
W 2015 roku wypłacono świadczenia w kwocie 77 233,80 zł dla rodzin zastępczych. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 2015 roku wykonywał zadanie – prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka należało: kwalifikacja osób 
bezrobotnych, organizacja prac społecznie użytecznych, obsługa administracyjna i finansowo - księgowa. Koszty prac 
społecznie użytecznych wyniosły 9 940,32 (na mocy porozumienia pomiędzy Gminą a Urzędem Pracy finansowano 
60% kosztów, Gmina poniosła 40% kosztów). Prace społecznie użyteczne wykonywało 6 kobiet bezrobotnych 
i 2 mężczyzn. Dzięki udziałowi w pracach społecznie - użytecznych bezrobotni zwiększyli motywację do podjęcia 
pracy, uzyskali własne źródło dochodu, podnieśli swą  samoocenę. Udział w w/w pracach pomógł im w wytworzeniu 
nawyku systematyczności i odpowiedzialności. Należy zaznaczyć, że przy realizacji prac społecznie-użytecznych 
duże zaangażowanie wykazał pracownik do spraw świadczeń rodzinnych tutejszego ośrodka pomocy, których 
zadaniem było motywowanie, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem pracy danej osoby jak również 
skompletowanie dokumentów niezbędnych do skierowania osób, sporządzanie i prowadzenie list obecności oraz 
naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. W ramach zadań własnych pracownicy socjalni 
wykonują zadania z ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wójt Gminy Zarządzeniem powołał skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Punkt Wsparcia, który jest czynny dwa razy w tygodniu po godzinach pracy Ośrodka tj. 
poniedziałek i środę od 16:00 do 18:00. Dyżury w danym dniu pełni dwóch pracowników socjalnych. Z punktu mogą 
korzystać ofiary przemocy domowej oraz sprawcy przemocy. W punkcie udzielono 40 porad dla 40 rodzin. W 2015 r. 
do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  wpłynęło 40 Niebieskich Kart. W roku 
sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania, powołał 40 grup roboczych w celu podejmowania 
działań w stosunku do rodziny, w której występuje zjawisko przemocy, natomiast pozostałe spotkania, to spotkania na 



których członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego dokonywali analizy działań podjętych w stosunku do rodzin 
dotkniętych przemocą. 
 

7. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich realizacja w 2015 roku. 
 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2 563 927,14 zł. 
Poniższa tabela przedstawia liczę osób objętych systemem świadczeń rodzinnych w wyszczególnieniem dodatków, 
liczby świadczeń i kwot wypłaconych.  

  
Lp. Wyszczególnienie 

liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Ogółem 
wykorzystana 
kwota dotacji 

1 2 3 

  WYKONANIE- ogółem 
(rozdział 85212) X 15 222 2 564 927,14 

I. świadczenia rodzinne X 14 567 2 282 385,54 
1. Zasiłki rodzinne pobierane na: X 7 893 802 247,00 

1.1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 180 1 905 149 817,00 
1.2 dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 445 5 308 572 872,00 
1.3 dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 56 680 79 558,00 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: X 3 606 406 222,91 

2.1 urodzenia dziecka 35 35 35 000,00 

2.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 36 268 141 927,91 

2.3 samotnego wychowania dziecka 21 243 43 450,00 
2.4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 33 350 38 540,00 
2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 493 493 0,00 
2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 177 1 202 64 505,00 
2.7 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 109 1 015 82 800,00 
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 88 88 88 000,00 
4. Świadczenia opiekuńcze X 2 738 849 808,00 

4.1 zasiłek pielęgnacyjny 198 2 288 350 064,00 
4.2 specjalny zasiłek opiekuńczy 4 41 20 904,00 
4.3 świadczenie pielęgnacyjne 35 409 478 840,00 

5. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł -
(wypłata z rozdziału 85212) 0 0 0,00 

6. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 18 213 69 779,71 

7. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego za osoby otrzymujące  specjalny zasiłek opiekuńczy 3 29 4 035,46 

8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych X X 62 292,46 
II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w tym: X X 210 440,00 
1 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 27 494 204 840,00 

1.1 koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego X X 5 600,00 
III Zasiłek dla opiekuna w tym: X 161 72 101,60 
1 Zasiłek dla opiekuna 10 125 65 000,00 

1.1 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów 3 36 5 151,60 

1.2 Odsetki od zasiłku dla opiekunów (wyrównania) X X 0,00 
1.3 Koszty obsługi wypłat dla opiekuna X X 1 950,00 

11. 

liczba osób  korzystających z różnych form pomocy (np: urodzenia 
dziecka, zasiłek rodzinny i rozpoczęcie roku szkolnego - uwaga !!! w 

przypadku jeśli osoba korzysta ze wszystkich tych form pomocy 
powinna być policzona tylko raz) 

536 X X 

    X X X 
 



W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacano 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 
zgodnie z zapisami w w/w ustawie. 
 
Dłużnicy alimentacyjni na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiada: 
 
 7 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, kwota zadłużenia wobec 

Gminy i Budżetu Państwa wynosi 72 609,79 zł. 
 79 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, kwota zadłużenia wobec 

Gminy i Budżetu Państwa wraz z odsetkami wynosi 818 236,76 zł. 
 
Dodatkowe zadania zlecone pracownikom GOPS przez Wójta Gminy: 
 
 Ustalanie uprawnień  do dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

Wpłynął jeden wniosek o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny, strona otrzymała decyzję pozytywną 
na obydwa wnioski. 

 Ustalanie uprawnień do Karty Dużej Rodziny  
W 2015 roku wpłynęło 58 wniosków o Kartę Dużej Rodziny, wydano 323 KDR dla członków 
poszczególnych rodzin. 
 
8. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 
 

Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest przedłożenie wykazu potrzeb  w zakresie działania pomocy 
społecznej zgodnie  z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Sporządzenie wykazu 
potrzeb obejmuje zadania finansowe z budżetu Wojewody i gminy. Został opracowany na podstawie wcześniej 
wypełnionych przez ośrodki pomocy społecznej kwestionariuszy – Plan jednostkowy dochodów i wydatków 
budżetowych  na rok 2016 w zakresie pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach 
w oparciu o rozeznanie środowiskowe oraz na podstawie danych uzyskanych w wyniku sporządzanych sprawozdań za 
2015 r. prowadzi diagnozę występujących zjawisk społecznych. Analiza i ocena tych zjawisk pozwala na określenie 
zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej. W celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędny jest 
rozwój istniejących i tworzenie nowych form pomocy społecznej i samopomocy: 
 

1. Uruchomienie mieszkań chronionych, o którym mówi art.53 ustawy o pomocy społecznej lub lokali 
socjalnych- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

2. Rozszerzenie usług poradnictwa specjalistycznego dla klientów pomocy społecznej (psycholog, 
terapeuta, prawnik). 

 
 
 

 
 
Sporządził: 10.02.2016 r. 
Krystyna Roś 
Kierownik GOPS 
 


