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Przewodnicząca Rady Gminy Smyków 

 26-212 Smyków 91 

 

 

 Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) który stanowi, że : „Kierownik ośrodka pomocy 

społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 19lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych –dyrektor centrum usług społecznych, składa radzie gminy coroczne 

sprawozdanie z działalności ośrodka, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19lipca 2019r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych –centrum usług społecznych, oraz przedstawia 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej”. 

 W związku z powyższym na podstawie powyższego przepisu Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Smykowie przedkłada radzie gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za 

2021 rok. 

 

  

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1) Przewodnicząca Rady Gminy w Smykowie 

    Pani Danuta Jarek 

2) a/a. 
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S p r a w o z d a n i  e 

z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Smykowie za 2021 rok 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smyków, marzec 2022 rok 



WSTĘP 

 Na terenie Gminy Smyków realizacją zadań z zakresu pomocy osobom i rodzinom w celu 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, którego 

działalność określa statut, ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw. 

 Zgodnie z art. 2 ustawy  o pomocy społecznej – pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. 

 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przed 

pomocą społeczną stoi wiele zadań. Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce, gdzie można uzyskać 

informację, poradę i niezbędne wsparcie wtedy, gdy jest to konieczne z powodu utraty pracy, 

długotrwałej choroby, niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. Jest to też instytucja, która ma za 

zadanie ułatwić zmianę trudnej sytuacji, wskazać drogę wyjścia, ochronić przed złymi skutkami 

wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty bezpieczeństwa socjalnego i społecznego.  Prawo do 

świadczeń pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza: 701 zł dla osoby samotnej i 528 zł 

na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z dysfunkcji określonej             

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Pomocy udziela się osobami rodzinom w szczególności z 

powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 

alkoholizmu, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej. Osoby i rodziny, których dochód przekracza 

kryterium dochodowe, ale nie przekracza 150% kryterium dochodowego, mogły korzystać z pomocy 

w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie realizując zadania ustawy o pomocy 

społecznej w 2021 r. udzielił pomocy bez względu na rodzaj, źródło finansowania i formę dla 128 

rodzin o liczbie 243 osób w tych rodzinach.    

 

 

ORGANIZACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMYKOWIE 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest jednostką organizacyjną Gminy 

powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej Uchwałą 12/II/92 Rady Gminy w Smykowie                 

z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                           

w Smykowie. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie głównie realizuje zadania wynikające          

z ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2268           

z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

Zakres działania OPS obejmuje również zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności z: 

ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawy o finansach publicznych 

ustawy o rachunkowości, 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

uchwały o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, 

ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, 



ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

 

 

I. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ      

W SMYKOWIE W 2021 ROKU 

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie według stanu na dzień 31.12.2021r. 

zatrudnionych było 9 pracowników: 

1)  Kierownik – 1 etat. 

2)  Główna Księgowa – ¼ etatu . 

3)  Pracownik socjalny – 3 etaty. 

4)  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 etat. 

5)  Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych – 1 etat. 

6)  Asystent rodziny - ½ etatu 

7)  Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – 1 etat 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe wymagane na 

zajmowanych stanowiskach pracy. 

 W roku 2021 pracownicy tutejszego Ośrodka uczestniczyli w następujących szkoleniach oraz 

konferencjach: 

1)  Wydawanie decyzji uznaniowych w pomocy społecznej. 

2)  Ustalanie dochodu w pomocy społecznej. 

1)  Organizacja pracy i świadczenie pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej w sytuacji 

zagrożenia epidemicznego. 

3)  Procedury prowadzenia postępowania administracyjnego w pomocy społecznej i innych 

systemach zabezpieczania społecznego (świadczenia rodzinne wychowawcze) 

w dobie epidemii z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych (specustawy)                                       

z uwzględnieniem kolejnych zmian w ustawach i rozporządzeniach z kwietnia 2020 r. 

4)  Problem z osobami bezdomnymi i odbywania przez nich kwarantanny przed umieszczeniem        

w schronisku.   

5)  Obowiązek alimentacyjny w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. 

6)  Kierowanie do schroniska osób bezdomnych. Kierowanie do mieszkań chronionych. 

Ustalanie odpłatności. 

 

 

1.2. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020 r. 

Rodziny zastępcze (wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej) 76 019,95 

Wspieranie rodziny, w tym: zatrudnienie asystenta rodziny.  22 280,00 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny + koszty obsługi +składki ZUS 2 994 786,18 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe   14 391,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające   niektóre 

świadczenia rodzinne 
35 213,00 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne 8 070,07 

Zasiłki okresowe 23 580,18 



Zasiłki stałe 198 284,52 

Domy Pomocy Społecznej 87 825,79 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 383,69 

Dożywianie, zasiłki na żywność w ramach Programu: 

„Posiłek w szkole i w domu” 
68 000,00 

Rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny) 157,34 

Świadczenie wychowawcze 500 + wraz z kosztami obsługi 4 000 431,26 

 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest wyodrębnioną jednostką administracji 

samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Smyków. Zakres działania 

Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                          

w Smykowie. Pomocy społecznej udziela się osobom  i rodzinom w szczególności z następujących 

powodów: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

12) alkoholizmu lub narkomanii; 

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie 

pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zadaniem pomocy społecznej jest 

zapobieganie trudnym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom w których dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego ustawą tj. 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć: 701 zł. . 

2) dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 528 zł. 

W uzasadnionych przypadkach (w wyjątkowo trudnej sytuacji rodziny) pomoc finansową mogą 

również otrzymać osoby których dochód przekracza to kryterium (specjalny zasiłek celowy). 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie prócz udzielania finansowych form 

pomocy rodzinom, opiera swoją działalność na prowadzeniu pomocy w postaci pracy socjalnej. Praca 

socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym równolegle z pozostałymi 

formami wspierania i udzielanymi świadczeniami. Praca socjalna ukierunkowana jest na działanie 

pomocy osobom i rodzinom dla wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w 



społeczeństwie, a także na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Bardzo często praca 

socjalna staje się jedyną efektywną, chociaż długotrwałą metodą pracy z klientem. Niezbędne jest 

indywidualne podejście do każdej osoby, diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz edukacja np. 

gospodarowanie budżetem domowym, nauka w sprzątaniu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

informowanie o prawach i uprawnieniach itp. 

 

Każda decyzja o przyznaniu bądź odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez 

pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej 

się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna). 

 

Praca socjalna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oznacza działania podejmowane na rzecz 

poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona 

jest: 

1)  z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i 

samodzielności życiowej; 

2)  ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji                

i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Praca socjalna prowadzona jest m. in. w oparciu o kontrakt socjalny, który jest zawierany z osobą lub 

rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej w celu określenia sposobu współdziałania w 

rozwiązywaniu jej problemów. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na 

posiadany dochód. Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na: 

1) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, 

2) pomocy w uzyskaniu świadczeń socjalnych dla rodzin, 

3) wypełnianiu druków wniosków oraz kompletowanie dokumentacji medycznej w celu      

uzyskania stopnia niepełnosprawności,   

4) wspieraniu działań rodzin poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji, 

5) umawianiu rodzin ze specjalistami w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie, 

6) utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami sądowymi (kuratorem zawodowym oraz  ku-

ratorami społecznymi), 

7)  odwiedziny w rodzinach, 

8) pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in: pozew o alimenty, 

9)  pomoc w redagowaniu odwołań od decyzji oraz orzeczeń o niepełnosprawności 

10) współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji o małolet-

nich dzieciach, 

11) stałej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń,           

a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób, 

12) pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury w ZUS czy 

KRUS, 

13)  pomoc w uzyskaniu świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej eg-

zystencji z ZUS czy KRUS, 

14)  kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich, 

15) stałej współpracy z placówkami służby zdrowia, 

16) udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów          

17) uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej, 

18) motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, 

19) kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni Leczenia Uza-

leżnień, 

20) informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy, 

21) stała współpracy z policją. 

 



1.3 REALIZACJA BUDŻETU  - POMOC SPOŁECZNA 

1.3.1 ZASIŁKI STAŁE 

 

 Zasiłek stały może zostać przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są 

określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.2021r. poz. 2268 

ze zm.).  Zgodnie z art. 37 tej ustawy zasiłek stały przysługuje: 

1)  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całko-

wicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej (701 zł.) ; 

2)  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całko-

wicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł. /osobę). 

Oznacza to, że do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe, jak 

również kryterium dochodowe. 

 

Udzielone świadczenia – zadanie własne finansowane z dotacji celowej   

Formy pomocy Liczba osób którym 

przyznano świadczenie    

 Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń   

Liczba 

rodzin 

Zasiłki stałe – ogółem 33 349 198 285 zł. 45 

W tym przyznane dla osoby: 

- samotnie gospodarującej 

 

26 

288 172 648 zł. 26 

- pozostającej w rodzinie 7 61 25 637 zł. 19 

 

1.3.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   

 Dla niektórych osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego - szczególnie dla tych osób, 

które  nie posiadającą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Ośrodek opłaca składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od wypłacanego świadczenia. Podstawą wyliczenia 

kwoty składki zdrowotnej jest kwota świadczenia. Poniższa tabela obrazuje liczbę opłaconych 

składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Udzielone świadczenia – zadanie własne finansowane z dotacji celowej   

Nazwa świadczenia   Liczba świadczeń  Kwota świadczeń 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane dla niektórych osób 

pobierających zasiłki stałe   

 

280 

 

14 278 zł. 

  

1.3.3 Zadania własne – zasiłki okresowe   

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego.   

 
Nazwa świadczenia Liczba osób 

którym przyznano 

decyzja 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

 Zasiłki okresowe - ogółem 22 62 25 637 zł. 21 58 

http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/


 w tym: - finansowane z budżetu gminy x x 0 x  x 

 - finansowane z budżetu Wojewody,          

w tym przyznane z powodu: 

x x 25 637 zł. x x 

* bezrobocia 10 23 12 472 zł. 10 27 

* długotrwała choroba 2 11 4 024 zł. 2 5 

* niepełnosprawności 4 16 2 967 zł. 4 10 

* inne PRZYCZYNY 6 12 4 117 zł. 6 20 

Świadczona pomoc w formie zasiłków okresowych miała na celu ochronę poziomu życia osób i 

rodzin będących w trudnych warunkach materialnych. Kwota zasiłku okresowego stanowi 50% 

różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem faktycznym dla osób samotnie 

gospodarujących i 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. 

  

 

 

1.3.4 Zadania własne gminy – zasiłki celowe 

 
Formy pomocy Liczba osób 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń   

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe   7 9 2 990,07 zł. 6 15 

Specjalne zasiłki celowe 9 14 5 080 zł. 9 18 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego 

0 0 0 0 0 

Sprawienie pogrzebu X 0 0 0 0 

Schronienie 2 X 72,80 zł. 2 2 

Odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

4 39 87 826,79 zł.  4 4 

      

  

Zasiłek celowy (art. 39 ustawy) - w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przy-

znany zasiłek celowy.  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub 

całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczają-

cych kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy (art. 41 ustawy) w wy-

sokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny, który nie podlega zwrotowi. 

 

Domy Pomocy Społecznej – z powodu braku możliwości zapewnienia całodobowych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z powodu choroby i niepełnosprawności. W całym 2021r.        

4 osoby z terenu gminy Smyków przebywały w DPS za które Ośrodek w części  opłacał ich pobyt.   

 

1.3.5 PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 
 

Na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

oraz zawartej Umowy Dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy 

Smyków realizowana była pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych za zakup żywności.             

Na realizację programu w 2021 roku przeznaczono łączną kwotę 68 000 zł., z czego środki własne 

gminy wynosiły 13 600 zł., (20%), dotacja celowa z budżetu państwa 54 400 zł. (80%). Środki 

finansowe wydatkowano z przeznaczeniem na: 



1. pomoc w naturze w formie finansowania posiłków, głównie dla dzieci w szkołach i 

przedszkolu oraz osób dorosłych 

2. zasiłki celowe na zakup żywności 

 
Pomoc w formie posiłku oraz  zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Formy pomocy Liczba osób 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

 Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń   

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe na zakup żywności  – 

ogółem , z tego:   

65 173 62 166 zł. 65 144 

- z budżetu gminy (20%) x x 12 433 zł. x x 

- z budżetu Wojewody (80%)   x x 49 733 zł. x x 

Posiłki - ogółem z tego: 28 1 888 5 834 zł. 18 73 

- z budżetu gminy (20%) x x 1 167 zł. x x 

- z budżetu Wojewody (80%) x x 4 667 zł. x x 

 

Na terenie gminy pomoc w formie finansowania posiłków realizowano w 3 placówkach oświatowych 

tj. w Szkole Podstawowej w Królewcu, Szkole Podstawowej w Miedzierzy oraz Przedszkolu 

Samorządowym w Smykowie. Ponadto Ośrodek refundował dożywianie dla dzieci z terenu naszej 

gminy, a uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin. Ta 

współpraca odbywała się z 3 takimi placówkami oświatowymi.    

  

 W 2021 roku z pomocy społecznej korzystały następujące grupy osób: osoby bezrobotne            

i poszukujące pracy, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale chore, rodziny niepełne wielodzietne 

i inne. Istotą diagnozy problemów społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                         

w Smykowie  jest różnorodność problemów z jakimi zgłaszają się klienci do Ośrodka. Rodzaje, 

rozmiary i formy udzielanego wsparcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji każdej osoby i 

rodziny. Ocena sytuacji każdego klienta odbywa się na podstawie przeprowadzenia przez pracownika 

socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby i wyodrębnienia 

wiodących problemów rodziny zgodnie z katalogiem problemów art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej. Przyczyny ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Powody przyznawania pomocy   

 

Powód trudnej sytuacji życiowej   

     Liczba rodzin  

ogółem w tym: na wsi Liczba osób     

w rodzinach 

Ubóstwo 64 64 137 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 1 1 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa: w tym wielodzietność 5 5 30 

Bezrobocie 37 37 105 

Niepełnosprawność 57 57 102 

Długotrwała choroba 22 22 50 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, ogółem: 

20 20 37 

w tym: rodziny niepełne 7 7 19 

            rodziny wielodzietne 0 0 0 



Przemoc w rodzinie 1 1 2 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 

Alkoholizm 0 0 0 

Narkomania 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu       

z zakładu karnego 

3 3 3 

Trudności w integracji osób, które otrzymały statut 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zwolnienie na 

pobyt czasowy 

 

0 

 

0 

 

0 

Zdarzenie losowe 0 0 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 

 W 2021roku najczęściej przyznawano pomoc z powodu bezrobocia. Drugim ważnym powodem 

przyznawania pomocy była niepełnosprawność. 

 

III. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1285z późn. zm.) do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych                

w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone 

posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej. Wydanie decyzji 

o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje 

na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy 

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

 Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie 

ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania (pobytu) osoby 

zainteresowanej. Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium 

dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje 

między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby. Decyzja 

administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz                                  z 

wymaganą dokumentacją. 

 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. decyzji przysługuje przez okres 90 

dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli 

istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. 

Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się 

ww. decyzją. W 2021 r. w tut. OPS prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano decyzją 

administracyjną dla 1 osoba, w tym: 

- na wniosek świadczeniodawcy – 1 decyzja administracyjna. 

- na wniosek świadczeniobiorcy – 0 decyzje administracyjne. 

 

IV. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 111 

ze zm.) skierowana jest przede wszystkim do rodzin, które wprawdzie osiągają dochody, jednakże z 

uwagi na zwiększone wydatki związane z wychowaniem dzieci, w tym również niepełnosprawne, 

dochód na jedną osobę w rodzinie nie pozwala na zapewnienie dzieciom oraz osobom 

niepełnosprawnym podstawowych standardów życiowych. Ustawa ta przewiduje finansowaną 



pomoc państwa w formie świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi 

świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe, trwające od 1 listopada do 31 października 

następnego roku. 

 

1.4.1. Zasiłek rodzinny 

 Podstawowym kryterium, od którego zależy prawo do zasiłku rodzinnego jest dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę. Zasiłki rodzinne są świadczeniami Państwa na rzecz rodziny o niskich 

dochodach. 

 Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba 

że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 Celem zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest pomoc rodzinie bądź 

osobom samotnie wychowującym dzieci w ponoszonych przez nich wydatkach na utrzymanie dzieci. 

 Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 

miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 

kwoty 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko ze względu na jego wiek, a także stan zdrowia 

–rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole (poza wyższą szkołą),jednak 

nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia – jeżeli dziecko jest 

niepełnosprawne i posiada stosowne orzeczenie, a także osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca 

się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym 

wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 

 Wysokość zasiłku rodzinnego wynosiła: 

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

 

1.4.2. Rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego 

Dodatki do zasiłku rodzinnego są z nim nierozerwalnie związane i w przypadku gdy prawo do zasiłku 

rodzinnego nie przysługuje, nie można ubiegać się o dodatki. 

 

1.4.2.1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie 

więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek 

przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia 

przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek wypłacany jest na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego lub wystawionego przez położną potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką 

medyczną nie później niż od 10tygodnia ciąży do porodu. 

 

1.4.2.2.Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez okres: 

-24 miesięcy kalendarzowych; 

-36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym 

podczas jednego porodu; 

-72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku równoczesnego 

korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 



przysługuje jeden dodatek. 

1.4.2.3. Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek 

wynosi 95 zł miesięcznie. 

 

1.4.2.4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na 

wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, 

nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 

na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 

-drugi z rodziców dziecka nie żyje; 

-ojciec dziecka jest nieznany; 

-powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. 

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole 

lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. 

 

1.4.2.5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
Dodatek przysługuje 

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek 

nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł 

miesięcznie na dziecko albo 

-w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 

ponadpodstawowej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko. 

 

1.4.2.6. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Dodatek wynosi miesięcznie: 

-90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

-110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

1.4.2.7.Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

 Dodatek przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków 

związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania 

przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,   w 

którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po 

terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia. 

 

1.4.3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

 Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z 

tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od kryterium dochodowego. Przysługuje jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Do wniosku dołącza się 

zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod 

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Świadczenie to, podobnie jak 



wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego. 

 

1.4.4. Świadczenie rodzicielskie 

 W dzienniku ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa                    

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca od 1 

stycznia2016 r. świadczenie rodzicielskie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku 13 

z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na 

podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. 

 Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie z wyjątkami wskazanymi 

w ustawie (w odniesieniu do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych wypłacana kwota przez 

OPS stanowi różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla 

bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych). Kwota 

świadczenia za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie. W odniesieniu do świadczenia 

rodzicielskiego nie jest stosowane żadne kryterium dochodowe. 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1.matce albo ojcu dziecka; 

2.opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 

roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego - do ukończenia 10 roku życia; 

3.rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką 

dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia; 

4.osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 

7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego - do ukończenia 10 roku życia. 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

1.skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; 

2.śmierci matki dziecka; 

3.porzucenia dziecka przez matkę. 

 Świadczenie nie przysługuje, jeżeli: 

1.co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba uprawniona, o której mowa w ustawie, otrzymują 

zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 

macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego; 

2.dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 4 ustawy; 

3.jeden z rodziców dziecka lub osoba uprawniona, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy 

zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 

4.w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym 

dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o 

którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku 

dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 

5.osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze doświadczenia 

rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1. 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 

jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 



2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga 

dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga 

dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1.porodu - w przypadku osób, o których mowa w ustawie; 

2.objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku osób, o których mowa w ustawie; 

3.przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ustawie. 

 
Tabela 14 – Liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich oraz kwoty wypłat świadczeń                  

w roku 2021 

Rodzaj 

zasiłku 

Liczba 

wypłaconych  

świadczeń 

Kwota w zł. 

wydatkowana w 2020 r. 

Liczba rodzin Liczba dzieci  

na które zostało 

przyznane 

świadczenie   

Świadczenie 

rodzicielskie 

61 50 464 zł. 12 12 

 

1.4.5. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały           

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 

 

 Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego 

świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia                         

4 listopada2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wniosek o wypłatę jednorazowego 

świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po 

terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu 

na osiągane dochody. Ponadto, podstawowym warunkiem jest posiadanie przez dziecko 

zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. 

 Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz 

Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest 

zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 

położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

 Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

(tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka 

dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt 

ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym 

przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do 

dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą 



opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się 

zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 

porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko. 

 Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę 

wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w 

pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia 

martwego dziecka. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić: 

matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba 

faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), 

będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną doświadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 

spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do 

jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku. 

 Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie 

wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że 

w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby 

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i 

nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z 

dokumentami zostanie przekazany Wojewodzie w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi 

koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. 

 Ponadto, otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalani prawa 

do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 

1.4.6. Świadczenia opiekuńcze 

1.4.6.1. Zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje: 

- niepełnosprawnemu dziecku; 

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem                    

o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem                           

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia; 

-osobie, która ukończyła 75 lat. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu 

częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej 

osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 

1.4.6.2. Świadczenie pielęgnacyjne 

Od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości   

1 971 zł. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

-matce lub ojcu; 

-opiekunowi faktycznemu dziecka; 

-osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.        o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;-innym osobom, na których zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,      z 

wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;-jeżeli nie podejmują lub rezygnują         z 



zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom 

innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki,przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

-rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,są małoletni lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

-nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymując się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

- nie ma osób będących opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą spokrewnioną, lub                        

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 

-nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 

-w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku. 

 

1.4.6.3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. do nadal 

przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie o czym stanowi § 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej 

się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,wysokości 

świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz.1497). 

 Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.– 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł. 

 

1.4.6.4. Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. do nadal przysługuje      w 

kwocie  620 zł miesięcznie (§ 1 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.    w 

sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę 

ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych 

oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. 

 

Wypłata zasiłku dla opiekuna (ZDO) 

Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł 

Zasiłek dla opiekuna 

 

9 5 580 zł. 

 

  

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 roku 

bez uwzględnienia mechanizmu „złotówka za złotówkę” 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłki rodzinne 3 084 370 284 zł. 

dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: x x 



- urodzenia dziecka 9 9 000 zł. 

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

74 29 342 zł. 

- samotnego wychowywania dziecka 107 21 611zł. 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 158 17 140 zł. 

- rozpoczęcia roku szkolnego 198 19 800 zł. 

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 670 47 990 zł. 

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 334 31 730 zł. 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 4634 546 897 zł. 

Zasiłki pielęgnacyjne 1966 424 342 zł. 

Świadczenia pielęgnacyjne 740 1 436 589 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 23 13 723 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 30 30 000 zł. 

Świadczenie rodzicielskie 117 97 455 zł. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 

 

1 

 

4 000 zł. 

 

1.4.7. "Złotówka za złotówkę" 

 Od 01 stycznia 2016 roku, jeśli rodzina korzystająca ze świadczeń rodzinnych przekroczy 

kryterium dochodowe, nie straci ich, ale otrzyma je pomniejszone o kwotę przewyższającą kryterium. 

Mechanizm "złotówka za złotówkę" ma zachęcać do podejmowania pracy bez obawy     o utratę 

zasiłków. Z dniem 01.01.2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

która wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę". Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z 

niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń dotychczas 

wystarczyło przekroczyć je choćby o złotówkę, by stracić wszystkie zasiłki. Jeśli próg dochodowy 

przekroczony zostanie o złotówkę, 20 zł lub 30 zł, to o tą kwotę zostanie pomniejszony zasiłek 

rodzinny. Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, z 

tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia 

roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania. Minimalne świadczenie wypłacane 

według nowych  wynosi 20 zł. Dla przykładu -jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a 

uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, 

że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już nie otrzymałaby tego 

świadczenia. 

 

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 roku z uwzględnieniem wyłącznie 

mechanizmu „złotówka za złotówkę” 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłki rodzinne 172 8 329,48 zł. 

dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: x x 

- urodzenia dziecka 0 0,00 zł.   

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

0 0,00 zł. 

- samotnego wychowywania dziecka 42 3 419,62 zł. 



- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2 115,24 zł. 

- rozpoczęcia roku szkolnego 17 520,15 zł. 

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 50 1 296,99 zł. 

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 20 405,28 zł. 

 

 

1.4.8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   oraz 

ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków . Ośrodek realizuje wypłatę 

składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz składki zdrowotne. 

 

Nazwa świadczeni    Liczba świadczeń Kwota w zł.   

Składki opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE     

547 268 899 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE    193 33 765 zł. 

Składki opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych  – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

12 2 047 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – SPECJALNY ZASIŁEK 

OPIEKUŃCZY 

23 1 235 zł. 

Składki opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych  – ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

9  1 536 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne   – ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 0 0 

 
1.7. REALIZACJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych                       

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.   

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

-obywatelom polskim; 

-cudzoziemcom: 

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 

społecznym; 

b)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach   

c)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, są świadczeniami 

udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe, trwające od 1 października do 30 września. 

 Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej 

do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo. 

 
 

 

 



Strukturę wydatków oraz odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie    Liczba świadczeń Kwota w zł.   

 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 257 117 840 zł. 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Fa x 1 112 360 zł. 

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, z tego 

x 42 742,62zł. 

- przekazanych na dochody budżet państwa, w tym: x 29 953,54 zł. 

- odsetki ustawowe za opóźnienie x 10 769,86 zł. 

- przekazane na dochody własne organu własnego wierzyciela x 12 789,08 zł. 

- wygaszone należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie 

alimentów – należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy  z dnia 

7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 

x 

 

53 456 zł. 

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych 
 

 W 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie wypłacił 257 świadczeń na 

kwotę 117 840 zł.  W 2021 r. kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 42 742,62 zł. 

Organ właściwy dłużnika podejmuje następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

-  po przyjęciu wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wysłano 

wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do Komorników Sądowych oraz 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 

- sporządzono i wysłano informacje o zadłużeniu dłużnikom alimentacyjnym 

- wystosowano pisma do organów dłużników alimentacyjnych właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania inne niż gmina Smyków z prośbą o przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych         i 

złożenia oświadczeń majątkowych przez dłużników alimentacyjnych, 

- z dłużnikami alimentacyjnymi zamieszkałymi  teren gminy Smyków  przeprowadzono wywiady 

alimentacyjne i odebrano od dłużników oświadczenia majątkowe, 

- w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, 

wówczas zobowiązywano pisemnie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP we 

wskazanym terminie, 

- wysłano pisma do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, w których zwracano się z prośbą         o 

przedstawienie informacji o możliwości aktywizacji zawodowej dłużników  alimentacyjnych 

zarejestrowanych w PUP, 

- przesłano komornikom sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne wszystkie informacje 

zawarte w wywiadach alimentacyjnych i oświadczeniach majątkowych  mające wpływ na 

skuteczność prowadzonego postępowania, oraz prowadzono korespondencję potrzebną do podjęcia 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

- przesłano wszystkim organom właściwym wierzyciela informacje zawarte w wywiadach 

alimentacyjnych i oświadczeniach majątkowych mających wpływ na poprawę skuteczności 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego, 

- w sytuacji gdy dłużnik nie wywiązywał się z art. 5 ust. 3b, Ośrodek występował z  wnioskiem do 

Ministra Cyfryzacji z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy, 

- wystawiano decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

- gdy dłużnik nie wywiązywał się z przesłanek zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionych 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysyłano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

określone w art. 209§1 i §3 KK, 
- przekazywano informację o zadłużeniu dłużników  do BIG 

 

 

 



1.8. REALIZACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – PROGRAM 500+ 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   to pierwszy 

program skierowany do wszystkich polskich rodzin z dziećmi. Ustawa ta przewiduje finansowaną 

pomoc państwa w formie pieniężnej. 

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                   

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków Nr 12/2016 z dnia 04 marca 2016 r. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jako jednostka organizacyjna Gminy Smyków został 

wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – programu „Rodzina 500 

plus”.   

 

Struktura wydatków świadczenia wychowawczego w 2021 r. 

Rodzaj świadczenia     Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota w zł.   

 Wypłacone świadczenia wychowawcze 500+  wraz z kosztami obsługi 8 005 4 000 431,26 zł 

  
 

1.9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej w 2020 roku realizowano specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. dla 

dziecka z autyzmem. Zgodnie  z zaleceniem lekarza specjalisty były to zajęcia z logopedą. Łączna 

kwota wydatkowana z przeznaczeniem na ten cel stanowi kwotę 4 380 złotych, która stanowiła 

wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie logopedy, liczba zrealizowanych świadczeń 

to 73, dla 1 dziecka – zadanie zlecone - środki pochodzące z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego. 

 Oprócz specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek realizował zwykłe usługi opiekuńcze 

na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla 7 rodzin, liczba 

świadczeń 1525, koszt 36 004zł. który stanowił wydatek związany z zatrudnieniem osoby 

świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego wymagających - zdanie 

sfinansowane ze środków budżetu gminy, jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym 

– art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy. 

 

1.10. KARTA DUŻEJ RODZINY 

Od roku 2014 w tut. OPS jest możliwość uzyskania Karty Dużej Rodziny. Podstawę wydawania Kart 

stanowi ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.  Karta Dużej Rodziny to system 

zniżek i dodatkowych uprawień 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 

codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co 

najmniej trójką dzieci. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do 

ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia do 25 roku życia. 

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Kartę Dużej 

Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.  Od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie zostały 

wydane następujące ilości  Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny:   

- wydano łącznie – dla 12 rodzin.  

 

 

 

 



1.11. ASYSTENT RODZINY 

  

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.) gmina realizuje obowiązek zatrudnienia asystenta 

rodziny, na umowę o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy w wymiarze  ½ etatu. 

 Asystent rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą o wspie-

raniu rodziny, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec 

rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem profesjonalnych 

relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla rodziny 

sytuacji kryzysowych. 

 Asystent rodziny realizuje następujące zadania: 

- pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej: 

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

- wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; opracowanie i realizacja planu pracy z ro-

dziną; 

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami po-

zarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka 

i rodzin; 

-  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r.            o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których 

pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną; 

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 

i rodzin. 

 Ponadto w ramach swoich obowiązków każdy asystent rodziny jest zobowiązany zgodnie z 

ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do opracowania i realizacji planu pracy z 

rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Zadania 

asystenta rodziny realizowane są zgodnie z przepisami ustawowymi i polegają przede wszystkim na 

prowadzeniu pracy z rodzinami, u których występuje wiele sprzężonych problemów, do których na-

leżą m.in.: niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze oraz brak umiejętności prowadzenia go-

spodarstwa domowego, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, 

przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia psychiczne, a których występowanie powoduje trudności 

w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 Praca asystenta rodziny odbywa się w miejscu zamieszkania tych rodzin i poza nim, przy 

aktywnym współdziałaniu i współpracy pracownika socjalnego. Decyzję o przydziale asystenta ro-

dziny do danej rodziny podejmuje Kierownik Ośrodka na podstawie wniosku pracownika socjalnego 

i analizy sytuacji danej rodziny. Wspieranie rodziny, w ramach asystenta rodziny jest procesem dłu-

gotrwałym, dającym bardzo trudno osiągalne i wymierne efekty działania, powodującym doprowa-

dzenie rodziny do istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelo-

wania destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw rodzin-

nych, podniesieniu jakości życia członków rodziny. Działania asystenta rodziny ukierunkowane były 

przede wszystkim na utrzymaniu dzieci w ich naturalnym środowisku.  

 Asystent rodziny i pracownik socjalny uzupełniają się w podejmowanych działaniach i wy-

mieniają nie tylko wiedzą na temat danej rodziny ale również swoim doświadczeniem, a wszystko po 

to aby osiągnąć pozytywne wyniki w podejmowanych działaniach i tym samym jak najlepiej pomóc 

rodzinom słabszym społecznie. 



W 2021roku asystent rodziny pracował z 7 rodzinami, w których wychowuje się 14 dzieci. 

 W rodzinach występowały głównie problemy, takie jak: niskie umiejętności opiekuńczo-

wychowawcze, alkoholizm, przemoc, niezaradność życiowa, brak prawidłowych wzorców, niskie 

kwalifikacje zawodowe rodziców, bezrobocie i ubóstwo, niepełnosprawność lub długotrwała choroba.

  

1.12. PIECZA ZASTĘPCZA 

 Do zadań gminy w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy 

współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosi koszty pobytu dzieci w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domach dziecka. 

 

Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej i pieczy zastępczej w 2021r. 

Kategoria wydatków Ilość dzieci w 2021 r.    Wydatki poniesione w związku                          

z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej        

w 2020r. 

Współfinansowanie pobytu dzieci                       

w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz          

w rodzinie zastępczej spokrewnionej                  

z dzieckiem 

 
5 dzieci 

 

76 019,95 zł  

 

 

 

V. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA      

       PRZEMOCY W RODZINIE  W GMINIE SMYKÓW 

 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Smykowie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków w sprawie: powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny działa 

w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Smyków na lata 2021-2025 powołany Uchwałą Nr 148/XVIII/2020 Rady 

Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst: jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz.1249). 

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest prowadzenie działalności profilaktycznej oraz 

pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, a także zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i 

wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to 

grupa specjalistów z różnych instytucji łączących swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości 

wynikające z instytucji, które reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania 

mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

na terenie gminy Smyków. 

Rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego, która odgrywa ogromną 

rolę w życiu każdego człowieka. Tworzą ją połączeni węzłem małżeńskim kobieta  

i mężczyzna, ich potomstwo, a w szerszym znaczeniu także ogół krewnych obu małżonków. Często 

rodzina jest nazywana podstawową komórką społeczną, co wskazuje na ogromną rolę, jaką odgrywa 

w życiu każdego społeczeństwa. Natomiast dom rodzinny powinien być przestrzenią bezpieczną, 

gdzie człowiek odczuwa akceptację, zrozumienie, gdzie nabieramy sił i chętnie tam wracamy. Jednak 

dla wielu, dom nie jest spokojną przystanią, jest miejscem niebezpiecznym, gdzie doznają cierpień 

fizycznych i emocjonalnych. Warto podkreślić, że przemoc jest zjawiskiem społecznym. 

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc definiuje 

jako jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na   niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i 

krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 



Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym 

psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc 

psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem 

jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 

a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, 

b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur 

mających na celu jej powstrzymanie, 

c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. 

 Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to procedura 

polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych  

nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań 

interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani  

są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia  

oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury „Niebieskiej 

Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza A przez przedstawiciela  

wyżej wymienionych instytucji i przekazanie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

który w celu rozwiązywania problemów związanych  

z występowaniem przemocy w rodzinie tworzy grupy robocze. Praca grupy  

roboczej prowadzona jest w zależności od zgłaszanych potrzeb i skupia się na  

rozwiązaniu specyficznych problemów w konkretnej rodzinie. Na spotkania  

zapraszane są osoby doświadczające przemocy oraz wzywane są osoby, co do których 

 istnieje podejrzenie że stosują przemoc w rodzinie. Członkami grup roboczych najczęściej są 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego od 2011 roku wchodzą przedstawiciele 

następujących instytucji: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie (pracownicy socjalni). 

2. Oświaty (pedagodzy szkolni). 

3. Policji (dzielnicowy). 

4. Sądu Rejonowego w Końskich (kurator). 

5. Służby Zdrowia (pielęgniarka środowiskowa). 

6. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Smykowie (przedstawiciel 

Komisji).   

7. Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków (Prezes Stowarzyszenia). 

8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich (Dyrektor PCPR). 

 W 2021 roku dokonano jednej zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego: 

Zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 września 2021 roku  

w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w związku z nieobecnością na posiedzeniach Zespołu przedstawiciela Sądu Rejonowego 

w Końskich został powołany na okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy nowy przedstawiciel 

na zastępstwo. 

            Ponadto zgodnie z Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. Akt II SA/Ke 

526/21 z dnia 21 września 2021 roku Zarządzeniem Nr 78/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 

października 2021 roku powołano skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

przemocy w Rodzinie. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają w oparciu o wyżej wymienione akty 

prawne oraz porozumienia zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Smyków a podmiotami, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania 

do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach oraz pracach Zespołu i grup 



roboczych wytypowanych przedstawicieli. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach 

obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty 

następuje poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty A przez jednego z przedstawicieli w/w 

podmiotów i przekazanie niezwłocznie nie później niż  

w terminie siedmiu dni od dnia wszczęcia procedury do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni przekazuje go członkom 

Zespołu zgodnie z §8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku, nr 

209, poz.1245).   

Grupy Robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych  

z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej  Karty. 

Dokonują analizy sytuacji rodzinnej wypełniając formularz Niebieskiej Karty C  

z osobą wobec której istnieje podejrzenie iż jest dotknięta przemocą oraz Niebieskiej Karty D z osobą, 

wobec której istnieje podejrzenie że stosuje przemoc w rodzinie. 

W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” w 2021 roku zostało wysłanych: 

-  15 wezwań do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, 

- 18 zaproszeń do osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą                                  

w rodzinie. 

 Nie wszystkie zaproszone bądź wezwane osoby zgłosiły się na posiedzenie grup roboczych, 

nie było to jednak powodem do zawieszenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w danej 

rodzinie. Członkowie grup roboczych dokonując analizy sytuacji rodziny w obecności osób 

wezwanych, bądź zaproszonych sporządzili: 

•  9 „Niebieskich Kart – C” z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie, 

• 8 „Niebieskich Kart – D” z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie. 

          W 2021 roku kolejne 12 rodzin zostało objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego. Ogólna 

liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego: 47 osób, w tym 16 kobiet, 21 mężczyzn 

i 10 dzieci. Członkowie Zespołu po przeprowadzonych diagnozach sytuacji w poszczególnych 

rodzinach omawiali możliwości udzielania odpowiedniego wsparcia rodzinie dotkniętej przemocą, 

opracowując indywidualne plany pomocy dla osób i ich rodzin, co do których istnieje podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą w rodzinie. Plany te zawierają propozycje działań pomocowych. 

Rodziny, wobec których, została uruchomiona procedura „Niebieskiej Karty” są 

systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Smykowie i dzielnicowego Komisariatu Policji w Radoszycach. Odwiedziny  

w środowiskach mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz 

monitorowanie ustalonych form pomocy. Z każdej wizyty w środowisku bądź rozmowy telefonicznej 

są sporządzane notatki służbowe przez pracownika socjalnego oraz  dzielnicowego. 

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano problem zjawiska przemocy           

w rodzinie oraz podejmowano działania wynikające z procedury Niebieskiej Karty. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 roku odbywały się zgodnie                           

regulaminem nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz zgodnie z zaplanowanym harmonogramem na 

rok 2021 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Smykowie: 

28.01.2021 roku odbyło się pierwsze  spotkanie w 2021 roku, na  które przybyli wszyscy 

przedstawiciele wyznaczeni do pracy w Zespole. Omówiono sprawy organizacyjne,  harmonogram 

spotkań na 2021 rok, sprawozdanie z działalności Zespołu za 2020 rok oraz Gminny Program 



Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Smyków 

na lata 2021-2025. Członkowie Zespołu podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności informacji 

i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Następnie omówiono przypadki rodzin z terenu gminy Smyków, w których prowadzone są działania 

w ramach procedury Niebieska Karta. W przypadku trzech rodzin  Zespół postanowił zakończyć 

procedurę ze względu na brak przesłanek występowania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu 

wspólnie omówili  Niebieską Kartę, która wpłynęła do Zespołu oraz powołali grupę roboczą do pracy 

w rodzinie. Ponadto ustalono pierwszy termin posiedzeń grup roboczych. W pozostałych rodzinach 

postanowiono nadal prowadzić monitoring. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności w związku z występowaniem sytuacji epidemiologicznej w kraju zgodnie z otrzymaną 

instrukcją dotyczącą sposobu organizacji prac Zespołu Interdyscyplinarnego.  

11.03.2021 roku odbyło się drugie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownicy socjalni 

GOPS w Smykowie oraz członkowie grup roboczych przedstawili działania prowadzone w ramach 

procedury Niebieskiej Karty, omówiono notatki z odwiedzin w środowisku, wymieniono się 

informacjami na temat funkcjonowania rodzin w których prowadzona jest procedura NK. W 

rodzinach, gdzie zachodziła potrzeba postanowiono nadal monitorować sytuację. Członkowie 

Zespołu podjęli decyzję o zakończeniu procedury Niebieskiej Karty w dwóch rodzinach ze względu 

na brak przesłanek występowania przemocy w rodzinie. Postanowiono wezwać i zaprosić po raz 

kolejny osoby, które nie zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych na kolejne spotkania. W 

spotkaniu uczestniczyły wszystkie osoby. Posiedzenie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

06.05.2021 roku odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu. Omówiono sytuację poszczególnych 

rodzin gdzie prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. Po przeanalizowaniu dokumentacji Zespół 

postanowił zakończyć procedurę Niebieskiej Karty w przypadku dwóch rodzin  - w tym jedna 

procedura została przekazana do Zespołu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. 

Powołano cztery grupy robocze w rodzinach, w których wpłynęła Niebieska Karta. W pozostałych 

postanowiono nadal prowadzić monitoring. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie osoby powołane 

do pracy w Zespole. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacja 

epidemiologiczną. 

01.07.2021 roku odbyło się kolejne spotkanie w którym uczestniczyło 9 członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Omówiono sytuację poszczególnych rodzin objętych pracą grup roboczych w 

ramach procedury Niebieskiej Karty. Zapoznano się z notatkami urzędowymi oraz protokołami 

pracowników grup roboczych. Zespół postanowił zakończyć procedurę Niebieskiej Karty w jednej 

rodzinie ze względu na brak przesłanek występowania przemocy w rodzinie.  W dwóch rodzinach 

postanowiono powołać grupy robocze. Ustalono termin  posiedzeń grup roboczych. Nikt z 

uczestniczących w spotkaniu nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania poszczególnych 

rodzin. Osoby nieobecne na posiedzeniu usprawiedliwiły swoja nieobecność. Zaplanowane spotkanie 

odbyło się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ze względu na występowanie sytuacji 

epidemiologicznej w kraju. 

09.09.2021 roku odbyło się piąte posiedzenie w którym uczestniczyło 10 osób.  

Przeanalizowano sytuację poszczególnych rodzin. Zespół postanowił zakończyć procedurę 

Niebieskiej Karty w przypadku 3 rodzin ze względu na brak przesłanek występowania przemocy w 

rodzinie. Powołano grupy robocze w przypadku trzech rodzin, w których została założona Niebieska 

Karta w ostatnim czasie. Ustalono termin posiedzeń grup roboczych.  

W jednym przypadku zespół postanowił skierować wniosek do sądu o wgląd w sytuację małoletniego 

dziecka ze względu na podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.  

W spotkaniu wzięło udział 10 osób – 1 osoba nieobecna usprawiedliwiła swoją nieobecność 

Przewodniczącej Zespołu. Zaplanowane spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności ze względu na występowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju.  

 18.11.2021 roku odbyło się ostatnie szóste spotkanie Zespołu w 2021 roku. Na początku 

przedstawiono obecnym członkom Zespołu nowego przedstawiciela Sądu Rejonowego w Końskich 

powołanego do pracy w Zespole na czas usprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela Organu. 



Nowy przedstawiciel Sądu Rejonowego w Końskich podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności 

informacji i danych. Omówiono i dokonano analizy sytuacji poszczególnych rodzin gdzie 

prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. Zespół postanowił zakończyć procedurę w przypadku 

dwóch rodzin ze względu na brak przesłanek występowania przemocy w rodzinie. W trzech rodzinach 

gdzie została wszczęta procedura Niebieskiej Karty powołano grupy robocze. W przypadku jednej z 

rodzin ze względu na fakt występowania dzieci  w rodzinie gdzie została wszczęta procedura 

postanowiono skierować wniosek do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci. W pozostałych 

rodzinach postanowiono nadal monitorować sytuację. Podsumowano działania Zespołu w 2021 roku. 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zespołu. 

W 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Smykowie. Z każdego posiedzenia  sporządzono listy 

obecności, notatki urzędowe oraz protokoły. Pełny skład Zespołu uczestniczył w czterech  

posiedzeniach w 2021 roku. Osoby nieobecne w pracach usprawiedliwiały przewodniczącej swoją 

nieobecność. W ramach prowadzonej działalności omawiane były sprawy organizacyjne pracy 

zespołu i grup roboczych, dokonywano oceny sytuacji w rodzinach na podstawie monitoringu, 

podejmowanych działań, sporządzanych notatek urzędowych, wizyt w środowisku dzielnicowego 

oraz pracowników socjalnych, omawiano funkcjonowanie dzieci w szkołach gdzie prowadzona była 

procedura Niebieskiej Karty, jeżeli zaistniała potrzeba kierowano wnioski do sądu o wgląd w sytuację 

małoletnich dzieci.  

 W 2021 roku w ramach pracy Zespołu skierowano cztery wnioski do Sądu Rejonowego w 

Końskich – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich celem zbadania sytuacji małoletnich dzieci w związku 

z podejrzeniem występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

      W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 31 posiedzeń grup roboczych. Sporządzono listy 

obecności oraz protokoły z każdego posiedzenia. Z zapraszanymi  

i wzywanymi osobami przeprowadzano rozmowy, wypełniano formularze Niebieskiej Karty C i D, 

spisywano informacje z przeprowadzonej rozmowy. Ponadto opracowano plan działań i podjęto 

stosowne działania wobec osób i rodzin dotkniętych przemocą. Prowadzony był monitoring sytuacji 

w rodzinach przez dzielnicowego KP w Radoszycach oraz pracowników socjalnych GOPS w 

Smykowie na miarę możliwości w środowisku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

zgodnie z wytycznymi lub za pomocą przeprowadzonej rozmowy telefonicznej. Prowadzono 

rozmowy motywująco – dyscyplinujące, oferowano pomoc specjalistyczną, terapeutyczną 

informowano o przysługujących prawach osoby pokrzywdzone oraz sprawców przemocy o 

konsekwencjach wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie. Ponadto informowano o 

możliwości oraz warunkach skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej jeżeli zachodziła taka 

potrzeba. Podejmowano decyzje o zakończeniu procedury Niebieskiej Karty w rodzinach na 

podstawie ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy oraz w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

Współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.  Dzieci  

z rodzin w których występuje problem przemocy były objęte pomocą pedagogów szkolnych.  

Prace Zespołu skupiały się przede wszystkim na pomocy rodzinie. 
 W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Smykowie wpłynęło 12 Niebieskich Kart. Z większości sporządzonych „Niebieskich Kart” w 2021 

roku, wynika iż sprawcami przemocy byli mężczyźni, natomiast osobami doznającymi przemocy 

były głównie kobiety. Zespół Interdyscyplinarny podjął decyzję o zakończeniu procedury Niebieskiej 

Karty w przypadku 13 rodzin (8 rodzin w której Niebieska Karta została sporządzona w roku 2020 

oraz 5 rodzin w których Niebieska Karta została sporządzona w 2021 roku). 

Podjęcie decyzji o zakończeniu działań było zgodnie z §18.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta” (Dz. U. z 2011 roku, nr 209, poz. 1245) tj. na podstawie:  

- ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo 

- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 



    

           Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w  Smykowie. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się również rozpowszechnianiem informacji o 

możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. W 2021 roku rozdawane były broszury 

edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy. Należy zaakcentować, że praca z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie jak i osobami stosującymi przemoc jest procesem ciągłym i 

pracochłonnym. Osobami stosującymi przemoc domową są głównie mężczyźni, którzy bardzo często 

pod wpływem alkoholu wszczynają awantury. Przypadki przemocy zdarzają się w domach 

rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny 

zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Prowadzone działania lokalne jak i ogólnopolskie powodują zmiany świadomości społecznej i z 

jednej strony zwiększa się gotowość domniemanych ofiar przemocy do ujawniania takich spraw, a z 

drugiej wiążą się z większym profesjonalizmem przedstawicieli służb zobowiązanych do 

podejmowania interwencji, należy jednak zaznaczyć, że pomimo większej świadomości społecznej, 

tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie i zgłoszenie tego faktu 

odpowiednim organom. W dalszym ciągu znaczna część osób uwikłanych w sytuacje przemocowe 

niechętnie mówi o swoich problemach i nie zgłasza się o pomoc do instytucji. Funkcjonowanie 

Zespołu Interdyscyplinarnego ma wiele zalet, szybki i pełny przepływ informacji między służbami, 

możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się. Na 

podkreślenie zasługuje fakt dobrej współpracy przedstawicieli wszystkich instytucji wchodzących w 

skład Zespołu, co skutkuje podejmowaniem stosownych działań. 

 

 

 

VI. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  współfinasowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym - PODPROGRAM 2020 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie przy współpracy Bankiem Żywności  w Kielcach 

realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach 

środków towarzyszących w okresie  styczeń – wrzesień 2021. 
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

a) warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki 

wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe); 
b) skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, 

herbatniki maślane), 

c) mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), 
a)  mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju), 
b)  cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 

c)  tłuszcze (olej rzepakowy), 
d)  dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym). 
 

Podprogram 2020 - zestaw roczny artykułów spożywczych obejmował artykuły spożywcze     w 

łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym: 

NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA 

OSOBĘ 
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 

(KG/L) 
ILOŚĆ KG 

NA OSOBĘ 

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00 



BURACZKI WIÓRKI 4 0,35 1,40 

FASOLKA PO BRETOŃSK 3 0,5 1,50 

HERBATNIKI MAŚLANE 2 0,2 0,40 

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20 

MUS JABŁKOWY 2 0,72 1,44 

KASZA JĘCZMIENNA 3 0,5 1,50 

KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12 

MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00 

MLEKO UHT 7 1 7,00 

OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4 

PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32 

PŁATKI OWSIANE 2 0,5 1,00 

POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50 

FILET W OLEJU 7 0,17 1,19 

RYŻ BIAŁY 2 1 2,00 

SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60 

SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40 

SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20 

MIÓD NEKTAROWY 1 0,5 0,50 

 

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 

gminy Smyków   

 Program cieszy się dużym zainteresowaniem i jest kierowany do osób, które z powodu trudnej 

sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku przy 

jednoczesnym spełnieniu przesłanki podmiotowej jak i dochodowej. 

 

 

VII. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 
 W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program 

Czyste Powietrze – kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji 

pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

 Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie 



tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom 

finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów 

jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

 Od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu 

„Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

 Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy            

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 W okresie X – XII 2021r. wydano 32 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

 
 Sporządziła: Renata Marzec 

 Kierownik GOPS w Smykowie 

Sprawozdanie sporządzone dnia 15.03.2022r.   


