
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

za okres  2018 roku 

 

 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest 

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 

1769).Celem działania Ośrodka jest diagnozowanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin wymagających pomocy,  a także angażowanie innych podmiotów, 

działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Głównym zadaniem OPS w okresie sprawozdawczym była realizacja zadań z zakresu 

pomocy społecznej, a w szczególności: 

 

1. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, okresowych, 

celowych i specjalnych celowych, 

2. opłacanie lub dofinansowanie opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej; 

3. zapewnienie pomocy w formie posiłku; 

4. opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające z 

pomocy i kwalifikowanie do w/w świadczeń; 

5. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

6. świadczenie pracy socjalnej; 

7. udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych bądź 

sytuacji kryzysowych; 

8. realizacja zadań i wytycznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Kamionka Wielka  

9. przyznawanie, wypłacanie oraz weryfikacja świadczeń wychowawczych 500+ 

10. przyznawanie, wypłacanie oraz weryfikacja świadczeń Dobry Start 300+ 

11. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, 

rodzicielskich; 

12. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; 

13. prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

14. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w ramach systemu pieczy zastępczej; 

15. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym  dla uczniów  

zamieszkałych   na terenie  Gminy Kamionka Wielka. 

 

 

Zjawiskami rodzącymi szczególne zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej na terenie Gminy Kamionka Wielka są między innymi: bezrobocie,  

niepełnosprawność, potrzeba opieki nad osobami starszymi i samotnymi, nadużywanie 

alkoholu, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, choroby przewlekłe  oraz 

zaburzenia psychiczne. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2018 r. przysługiwało rodzinom i 

osobom, których dochód nie przekracza   kryterium dochodowego, które wynosi : 

1. dla osoby samotnie gospodarującej           -  701,00 zł, 

2. na osobę w rodzinie                                   -  528,00 zł, 

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 



domowego, alkoholizmu lub narkomani, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Powyższe kryteria nie obowiązują, gdy przyznaje się pomoc w formie zasiłku celowego z 

powodu zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tym przypadku   

świadczenie może być przyznane niezależnie od dochodu.  

Większość spraw, którymi zajmuje się Ośrodek, a w szczególności dotyczących świadczeń z 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy 

świadczenia wychowawczego 500+ wymaga przeprowadzenia postępowania zgodnie z KPA i 

wydania decyzji administracyjnych.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w okresie sprawozdawczym realizował 

poniższe zadania: 

 

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z 

powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi dochód 

bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być 

niższa niż 30 zł miesięcznie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. Od 01 

stycznia 2018 Ośrodek wypłacał miesięcznie zasiłki stałe 26 osobom,  wydatkując  kwotę   

134 500,36 zł. 

 

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

W roku 2018 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 osobom pobierającym 

zasiłek stały oraz 5 osobom z tytułu zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.  

Wydatkowano na powyższy cel kwotę  12.626,48 zł. 

 

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 
Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych 

niż ustawowe kryterium, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego). Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium dochodowym 

osoby lub rodziny a ich dochodem faktycznym, nie mniej niż 50% tej różnicy.  

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. W okresie 

sprawozdawczym Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy na okres  kilku miesięcy 59 

rodzinom (składających się z 179 osób).  Wypłacono 311 świadczeń z  powodu występowania 

w tych rodzinach: 

 bezrobocia  ( 25 rodzin –świadczeń 126 ), 

 długotrwałej choroby  (13 rodzin – świadczeń 45), 

 niepełnosprawności  (18 rodzin – świadczeń 108), 

 innych przyczyn (  11 rodzin – świadczeń 30) 

 

Wydatkowano na powyższy cel kwotę  151.617,00 złotych. 

 

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

Zasiłek celowy, to świadczenie skierowane do rodzin o niskich dochodach na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 

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

domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 

pokrycie kosztów pogrzebu. 



W roku 2018 Ośrodek przyznał i wypłacił zasiłek celowy 83 rodzinom.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (głównie z powodu niepełnosprawności i licznych 

poważnych problemów zdrowotnych)  osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Świadczenie to nie 

podlega zwrotowi, a jego kwota nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego.  

Pomoc tę udzielono 30 rodzinom. 

Wydatkowano na powyższy cel kwoty: zasiłki celowe  80 725,00 zł. , zasiłki celowe specjalne 

25 250,00 zł. oraz  zasiłek celowy za sprawienie pogrzebu 3.780,00 zł. 

 

5. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku 

zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznane świadczenie  niezależnie od 

dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  Od początku 2018 roku przyznano  na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego  3 zasiłki w łącznej kwocie  8.000,00 zł. 

 

6. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci. 
Pomoc w dożywianiu realizowana była na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”. Celem programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, 

zwłaszcza  niepełnosprawnym, chorym, w podeszłym wieku.   

W ramach realizacji Programu pomocą objęto wszystkich potrzebujących i uprawnionych do 

otrzymania pomocy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, którzy chcieli z takiego 

wsparcia skorzystać. Rodziny korzystały  również z zasiłków celowych na zakup żywności. 

Gmina Kamionka Wielka zapewniała w 12  placówkach oświatowych (szkołach 

podstawowych, gimnazjach i przedszkolach) gorące posiłki dla dzieci - na podstawie decyzji 

OPS. Rzeczywista liczba osób objętych Programem wyniosła 514 osób. Posiłki w szkołach i 

przedszkolach na podstawie decyzji OPS  wydano dla 315 dzieci z 146  rodzin, natomiast 

zasiłki celowe na żywność na podstawie decyzji OPS przyznano  dla  74 rodzin  (składających 

się z 263 osób)  

Na realizację „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.  wydatkowano w gminie 

ogółem 198.400,76 zł.  

 

7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej lub rodzinie, która z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona. W roku 2018 usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki.  

W związku z realizacją Programu „Dofinansowanie Rozwoju Pomocy Społecznej” 

realizowanego przez OPS kontynuowane jest  zatrudnienie  drugiej opiekunki (przez okres 

pierwszych  dwóch  miesięcy roku 2018 w wymiarze ½ etatu, od  marca 2018   wymiar czasu 

pracy zwiększono do 3/4 etatu, a od października 2018 wymiar czasu pracy zwiększono do 1 

etatu).  Wpłynęło to na poprawę jakości świadczonych usług oraz umożliwiło objęcie pomocą 

dodatkowych osób. Usługami zostało objętych  łącznie 17 osób,  w tym 11 kobiet i 6 

mężczyzn. W zależności od potrzeb podopieczni mieli udzielaną pomoc w określonej ilości  

godzin.  

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia usług całodobowych kieruje się osoby chore  

i niepełnosprawne do domów pomocy społecznej. 

 

 



8. Umieszczanie  i ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.  

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało  

9 osób, które zamieszkiwały w 6 różnych domach w zależności od profilu działalności DPS. 

W 2018 roku wydano 2  nowe decyzje  kierujące osoby do domów pomocy społecznej.   

Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w danym domu pomocy wynosi ok. 3.240 zł.  

Obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: mieszkaniec domu (70 % swojego 

dochodu) , małżonek, zstępni przed wstępnymi (w kwocie określonej w zawartej z 

Kierownikiem OPS umowie, po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych) oraz gmina, 

z której osoba została skierowana do domu (w wysokości różnicy między miesięcznym 

kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby 

zobowiązane). 

W 2018 roku poniesiono koszty z tym związane w wysokości  203 009,64 zł, z czego             

2 zobowiązane do alimentacji osoby zwróciły częściowe koszty utrzymania w łącznej  kwocie 

11.200 zł.  

 

W związku z realizacją powyższych zadań wydano 649 decyzji przyznających świadczenia z 

pomocy społecznej. 

Ogółem ze świadczeń z  pomocy społecznej w roku 2018 skorzystało 281 rodzin. Łączna 

liczba członków tych rodzin  wynosi  1.006  osób.  39 rodzinom  udzielono pomocy 

wyłącznie w formie pracy socjalnej. 

 

              9 . Praca socjalna 

Prowadzenie pracy socjalnej, to działania polegające  na wzmacnianiu lub odzyskaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających 

temu działaniu.  

Na podstawie danych i sprawozdawczości prowadzonej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w  

2018 roku pracą socjalną objęto 260 rodzin (915 osób w rodzinach). 221 rodzinom  (818 osób 

w rodzinie) praca socjalna udzielana była jednocześnie ze świadczeniami pieniężnymi i w 

naturze. Pozostałym 39 rodzinom (liczba osób w rodzinie - 97) świadczono pomoc wyłącznie 

w formie pracy socjalnej. Wśród rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną dominują rodziny 

emerytów i rencistów, rodziny niepełne i rodziny wielodzietne. 

W  2017 praca socjalna obejmowała m.in. następujące działania: 

1. Pomoc na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych 

zawodowo) poprzez: 

- motywowanie  do aktywnego poszukiwania pracy, przeprowadzanie rozmów wspierających, 

informowanie ich o skutecznych metodach poszukiwania zatrudnienia,  

-kierowanie do odpowiednich instytucji, udzielano informacji o działaniu instytucji 

zajmujących się rynkiem pracy (PUP, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Klub Pracy), 

-współpracowanie z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń, 

wymieniano informacji o osobach bezrobotnych (SEPI) 

-kierowanie klientów do robót publicznych oraz prac społecznie - użytecznych, 

-kierowanie  bezrobotnych do udziału w projektach organizowanych przez inne podmioty (np. 

SYSTEMA, SARR), w ramach którego uczestnicy otrzymują m.in. wsparcie  doradcy 

zawodowego  (aktywizacja zawodowa) i  staże. 

-kierowanie  do Centrum Integracji Społecznej CIS) 

-współpracowanie ze Stowarzyszeniem STOPIL, w ramach którego działa CIS. 

 



2.  Pomoc na rzecz osób uzależnionych: 

-motywowanie   do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego,  

-kierowanie do odpowiednich instytucji, udzielano informacji o działaniu instytucji 

zajmujących się pomocą uzależnionym, 

-uświadamianie klientów o skutkach choroby alkoholowej oraz motywowano do trwania w 

abstynencji i kontynuacji terapii (np. w grupach AA). 

 

 3. Działania w celu diagnozowania środowiska osób niepełnosprawnych i działania w celu  

wyrównania szans życiowych osób niepełnosprawnych: 

-współpracowanie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych (ZOZ, ŚDS, PCPR, ZUS, KRUS),  

-informowanie  o przysługujących prawach, uprawnieniach, np. w pozyskiwaniu świadczeń z 

zabezpieczenia społecznego, kierowano osoby w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

udzielano pomocy w formie usług opiekuńczych.                                               

-współpracowanie z sekcją Świadczeń Rodzinnych poprzez udzielanie informacji klientom na 

temat możliwości uzyskania takich form pomocy jak np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

opiekuńcze 

-udzielanie pomocy w załatwieniu odpowiednich skierowań,  w uzyskaniu miejsca w 

placówkach m. in. DPS lub Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego,   

 

             10. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności 

prawnych. Do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych sąd ustanawia dla niej 

opiekuna prawnego. Za sprawowanie opieki prawnej, na wniosek opiekuna sąd przyznaje 

wynagrodzenie i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia 

sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów 

mówiących o postepowaniu n w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej,  zatem 

aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa o pomocy społecznej. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd i w 

stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za 

okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.  

W roku 2018 uprawnionym do wynagrodzenia 18 opiekunom prawnym wypłacono 201 

świadczeń w wysokości od 300,00 do 459,97 zł. Łącznie na ten cel Ośrodek wydatkował 

dotację celową w łącznej kwocie 79.079,00 zł.  

        

              11. Dodatek mieszkaniowy. 

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez 

gminę, mającym na celu dofinansowanie do poniesionych  wydatków mieszkaniowych, w 

związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku 

mieszkaniowego to: posiadanie tytułu prawnego do lokalu;  odpowiednio niski dochód oraz 

nie przekroczenie wyznaczonego ustawą metrażu. W roku 2018 z tej formy pomocy 

skorzystały 2 rodziny. 

W 2018 r.  OPS wydatkował na tę formę pomocy 5.043,75 złotych  

 

12. Dodatek energetyczny 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, 

czyli osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),  która jest 



stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

W roku 2018 dodatki wypłacano dla dwóch rodzin  w łączna kwocie  452,32 zł. 

 

13. Udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym  dla uczniów   

Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w 

dostępie do edukacji w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Pomoc ta   ma 

na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,  poprawę dostępności kształcenia dla 

dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechnienia wykształcenia.   

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, które wynosi 514 zł. 

Stypendium może być udzielane uczniom w formie: 

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników  

3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

W 2018r. udzielono pomocy materialnej w tym zakresie dla 518 uczniów.               

Dodatkowo 8 uczniom  przyznano zasiłki szkolne, które są świadczeniem przyznawanym 

uczniom znajdującym się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego takiego jak: choroba  ucznia trwająca nieprzerwanie co najmniej trzy miesiące, 

pożar  zabudowań  domowych, powódź,   nagła śmierć jednego lub obojga rodziców. 

Na realizację tego zadania w 2018 r.  wydatkowano ogółem 140.782,02 zł.  

 

14. Wspieranie rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w bieżącym roku kontynuował  działania w zakresie wspierania 

rodziny wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Świadczono pomoc rodzinom przeżywającym trudności, poprzez działania zmierzające do 

wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

rodziny  oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Zapewniano rodzinie z problemami potrzebnego wsparcia w  szczególności poprzez: 

realizację działań przewidzianych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie 

Kamionka Wielka na lata 2016-2018, utrzymanie i rozwój usługi asystenta rodziny oraz 

współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.  
W celach realizacji ustawowych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał asystenta rodziny w 

wymiarze 1 etatu w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowym (od 1.01 .2018 do 28.02.2018r). 

Od 1.04.2018 do 31.12.2018 asystent był zatrudniony w ramach usług świadczonych na umowę 

zlecenie w wymiarze 20 godz. tygodniowo. 

Od 01.01. 2018 do 31.12.2018 z usług asystenta korzystało łącznie 9 rodzin (39 osób w tym 19 

dzieci- w ciągu roku 1 z nich ukończyło 18 rok życia). W okresie od 01.01.2018- 31.12.2018 do 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej nie wpłynął wniosek Sądu o objęcie usługami 

asystenta rodziny. W lutym  2018 roku 5 rodzin zakończyło współpracę, 4 z powodu  unormowania 

sytuacji w rodzinie oraz osiągniętych celów założonych w planie pracy, 1 z rodzin z powodu zmiany 

miejsca zamieszkania.  

Problemy występujące w rodzinach objętych  wsparciem  asystenta dotyczą: obszaru opiekuńczo- 

wychowawczego, prowadzenia gospodarstwa domowego, nadużywania alkoholu, przemocy, 

bezrobocia, braku zabezpieczenia potrzeb emocjonalnych i bytowych dzieci, braku kompetencji w 



organizacji planowaniu budżetu oraz nieumiejętne rozporządzanie finansami, braku umiejętności  w 

załatwianiu spraw urzędowych, braku kompetencji interpersonalnych i marginalizacja rodziny. 

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny  

Lp. Kryterium dyspanseryjne  Ilość rodzin, w których 

występował dany problem 

1. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  9 

2.  alkoholizm  4 

3. ubóstwo 6 

4. bezrobocie 4 

5. niepełnosprawność 2 

6 wielodzietność 4 

7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 6 

8. rodzina niepełna 2 

9. długotrwała choroba  3 

10. przemoc w rodzinie 1 
Asystent rodziny pozostawał w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym . 

W 2018 wszystkie 9 rodzin skorzystało z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 4 osoby 

zdecydowały się na konsultacje z psychologiem w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzieci w rodzinach 

korzystają z pomocy pedagoga, logopedy i innych specjalistów.  

Wydatki na utrzymanie  asystenta rodziny za rok 2018 wyniosły 24.052,11 złotych. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi  koszty  w wysokości : 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

 30% ww. wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 50% ww. wydatków w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

(w pozostałej części – 90%, 70% i 50% - wskazane koszty ponosi powiat). 

W 2018 roku formami rodzinnej pieczy zastępczej objętych były dwie osoby  oraz w 

formie instytucjonalnej pieczy zastępczej objętych było jedna osoba. Za pobyt osób w 

rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych   wydatkowano kwotę 

39.472,28 zł. ( 50% wydatków na opiekę i wychowanie) 

 

       15. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, 

(potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej), w sprawach świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. 

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, OPS przeprowadza 

rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy 

społecznej. 

Decyzje, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez okres 90 dni, wydano na podstawie wywiadów środowiskowych dla            

4 osób.  

 

 

 

               16. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 



Na wypłatę powyższych świadczeń oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń – za 

wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego – 30 zł. od wydanej decyzji) wydatkowano łącznie 

kwotę 4 845 659,52 złotych, tj.: świadczenia rodzinne 4.521.928,74, składki ZUS od 

świadczeniobiorców 195.370,78, koszty obsługi świadczeń 128.360,00 

Zasiłki rodzinne wypłacano średnio miesięcznie 646 rodzinom, a w nich 1424 dzieciom 

wydatkując w okresie sprawozdawczym kwotę 1 644 281,67 zł. Osoby, które mają prawo do 

zasiłku rodzinnego, są z reguły  również uprawnione do dodatków. Dodatki wypłacano 1115 

osobom  na kwotę 882 239,97 zł. Wypłacano m.in. 

 73 osobom na kwotę  70 001,84 zł - dodatek z tytułu urodzenia dziecka,  

 57 osobom na kwotę 173 887,90 zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego, 

 31 osobom na kwotę  86 327,02 zł - dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka,  

 45 osobom na kwotę 42 380,28 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, 

 295 osobom na kwotę 130 202,27 zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

poza miejscem zamieszkania, 

 873 osobom na kwotę 80 625,44 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

 326 osobom na kwotę 298 815,22 zł - dodatek z tytułu wychowania dziecka  

w rodzinie wielodzietnej. 

Wypłacono także 126 rodzinom jednorazowe zapomogi w kwocie 1 000 złotych z tytułu 

urodzenia dziecka, tj. kwota 128.000 zł.  

Świadczenia rodzicielskie wypłacono 72 osobom na kwotę  471 979,40 zł.   

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za 

życiem”. Ustawa ta gwarantuje rodzinom, w których urodziło się dziecko z nieuleczalną 

chorobą zagrażającą życiu  lub z ciężkim  i nieodwracalnym upośledzeniem. 

 Wypłata  jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tysięcy złotych  nie jest uzależnione  od 

dochodów  w rodzinie i nie wpływa na  otrzymywanie innych świadczeń . Wniosek  należy 

złożyć w terminie 12 miesięcy  od dnia narodzin dziecka. Dokumentem  uprawniającym do 

otrzymania świadczenia  jest  zaświadczenie lekarskie  potwierdzające  upośledzenie lub 

chorobę dziecka , które powstały w okresie prenatalnym lub podczas porodu.  

Dodatkowym warunkiem jest przedstawienie  zaświadczenia ,że matka  pozostawała  pod 

opieką  medyczną  co najmniej od 10 tygodnia ciąży  aż do porodu. Oznacza to, że jeżeli 

kobieta zgłosiła się do lekarza  później ( np. dopiero w 11 tygodniu  ciąży i urodziła chore 

dziecko , nie przysługuje jej w/w świadczenie). 

Jednorazowe świadczenie  z tyt. urodzenia się żywego  dziecka , o którym  mowa w art.10 

ustawy o wsparciu  kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” wypłacono 1 osobie w kwocie: 

4000.00 zł . 

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy  

o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych  tj. zasiłek 

pielęgnacyjny (dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym/znacznym a także dla osób, które ukończyły 75 

lat), który wypłacono 170 osobom na kwotę 290 268,00 zł.,  

specjalny zasiłek opiekuńczy (dla osób, które nie podejmują zatrudnienia w celu 

sprawowania opieki nad osobą z rodziny o znacznym stopniu niepełnosprawności) wypłacono 

27 osobom na kwotę 130 862,90 i skł. ZUS od tych świadczeń dla 20 osób na kwotę              

26 581,89 zł . 

świadczenie pielęgnacyjne (dla osób, które nie podejmują zatrudnienia w celu sprawowania 

opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem) dla 33 osób, na które wydatkowano 569 712,30  zł. 

i skł. ZUS od tych świadczeń dla 25 osób na kwotę 118 611,71 zł.  



Oprócz wypłat powyższych zasiłków, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych 

realizowana jest jeszcze wypłata zasiłku dla opiekuna -34 osób,  na które wydatkowano 

209 184,50  zł i opłacano także składki ZUS  za 33  osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna  

w wysokości 50 177,18  zł. 

Ogólna liczba osób korzystających w ramach tych zadań z różnych form pomocy  

w 2018 roku wyniosła 2224 osób. W roku 2018 wydano 1956 decyzji przyznających, 274 

decyzje zmieniające oraz 62 decyzji odmownych.  

W przypadku bezskutecznej egzekucji alimentacyjnej osobom uprawnionym przysługują 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednak w kwocie nie wyższej niż 500,00 zł 

miesięcznie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Ośrodek wypłacał świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego dla 41 osób na ogólną kwotę 191 400,00zł.  

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik 

alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili 

w okresie sprawozdawczym fundusz alimentacyjny na  kwotę 29 360,18 zł., z tego na 

dochody budżetu państwa przekazano kwotę 27 532,81 zł. oraz zaliczkę alimentacyjna w 

kwocie 7.261,32, z tego przekazano na doch. budżetu państwa 3.630,62. 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania i postępowanie wobec  dłużników 

alimentacyjnych jako organ właściwy zarówno wierzyciela jak również  organ właściwy 

dłużnika alimentacyjnego, takie jak: 

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych (6), 

- przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (7), 

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy (1), 

- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych (1).  

 

17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne 

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych 

świadczeń rodzinnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym 

objęto: 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 16 osób pobierających specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 22 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. 

Na powyższe składki wydatkowano 32 376,33 zł. Składki są odprowadzane za osoby 

pobierające świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub 

osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 

  

18. Świadczenie wychowawcze 500+ 

Program „Rodzina 500 +” wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Podstawę prawną 

systemu świadczeń wychowawczych stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2018 

r., poz. 2134 ). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych   z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 

potrzeb życiowych. Realizacją zadań wynikających z programu „ Rodzina 500+” w Gminie 

Kamionka Wielka zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej. 

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie 

faktyczni dziecka i wynosi ono 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje do ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze 

przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Na pierwsze lub jedyne dziecko 



rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi: 800 zł 

netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko 

niepełnosprawne. Wnioski o świadczenie 500+  składa się w organie właściwym dla miejsca 

zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski elektroniczne o świadczenie wychowawcze można 

składać za pomocą portalu empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość 

elektroniczną. Świadczenia wypłacane są od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie 

wychowawcze przyznawane jest na okres 12 miesięcy - od 1 października do 30 września 

następnego roku kalendarzowego. O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać również 

osoby, których członkowie rodziny przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w 

państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten 

nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko 

kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W takich przypadkach gmina 

przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie Małopolskiemu w celu ustalenia czy w 

danej sprawie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczenia 

społecznego. Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji 

pobierania przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG 

jednocześnie. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa 

do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego 

czy stypendiów dla uczniów i studentów.       

 Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły 

w 2018 r. 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Kamionce Wielkiej wpłynęło 1152 wszystkich wniosków w tym: 

- 1003 wnioski złożone w formie papierowej; 

-  149 wniosków złożonych w formie elektronicznej ; 

- z tego 89 wniosków zostało przekazanych do rozpatrzenia Wojewodzie Małopolskiemu z 

uwagi na przebywanie wnioskodawcy bądź członka rodziny wnioskodawcy poza granicami 

kraju.     

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w roku 2018 wydał 1195 decyzji, łącznie 

z decyzjami od Wojewody Małopolskiego  w tym: 

- 1138 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego ; 

- 40 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego; 

- 14 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego; 

- 3 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. 

Do końca grudnia 2018 roku Wojewoda Małopolski wydał 79 decyzji przyznających 

świadczenie wychowawcze , na podstawie których Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce 

Wielkiej realizował wypłatę świadczenia wychowawczego.  

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze za miesiąc grudzień 2018 r. : 852 

Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na 

pierwsze dziecko za miesiąc grudzień 2018 r. : 34 

Kwota wypłaconych świadczeń należnych za rok 2018 wyniosła: 10.246.075,20 zł oraz  

koszty obsługi 139.479,54  

 

 

 
        

19. Z realizacji programu „Dobry Start”  



Z dniem 1 czerwca 2018 roku wszedł w życie rządowy program „Dobry start" ustanowiony 

uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku jako Rozporządzenie rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1061). 

Na podstawie programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. 

W naszej gminie realizatorem rządowego programu „Dobry Start" jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kamionce Wielkiej. 

Świadczenie „Dobry Start” otrzymując rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie 

faktyczni dziecka.  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego do ukończenia : 

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia; 

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących 

się legitymujących się orzeczeniem i niepełnosprawności 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola realizujące roczne 

przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce. 

Wnioski można było składać od 01 lipca 2018 roku drogą elektroniczną przez stronę 

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pomocą systemu teleinformatycznego 

Emp@tia, ePUAP oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 01 sierpnia 2018 roku 

tradycyjnie drogą papierową. Wnioski przyjmowane były do 30 listopada 2018r. 

Od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce 

Wielkiej wpłynęło 1066 wniosków w tym: 

-277 wnioski złożone w formie elektronicznej: 

-789 wniosków złożonych w formie papierowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej wypłacił w sumie 1725 świadczeń na 

łączną kwotę 517.500 złotych. Koszty obsługi tego świadczenia to kwota 16.940,00 zł. 

20. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogramu 2017 i 

2018. 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował rozpoczętą w 2017 roku realizację 

Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem 

operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest wsparcie osób i 

rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek 

żywnościowych lub posiłków. W ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej 

zorganizowano i dostarczono  dostawę żywności dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka. 

Pomoc mogły otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  sytuacji tj.  dotknięte: 

ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub 

ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402,00 zł w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli  dochód 

nieprzekraczający  200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej. Ośrodek kwalifikował i wydawał skierowania osobom, które spełniały kryteria 

ww. programu, a także uczestniczył w dostarczaniu żywności zakwalifikowanym osobom.        

W okresie tym zorganizowaliśmy 2 dostawy żywności (maj, listopad).  W maju żywność 

otrzymało 560 osób /tj.  162 rodzin/, z  drugiej dostawy (podprogram 2018) skorzystało 541 

osób ze  166 rodzin.  

 

21. Karta Dużej Rodziny 

mailto:Emp@tia


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie 

od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub 

maksymalnie do 25 roku życia - jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. Do programu mogą 

przystąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. 

Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez 

podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty mają 

możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, 

rekreacyjnej, transportowej, ulg podatkowych. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest 

bezpłatne. 

W okresie  od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.: 

 wydano 277  Kart tradycyjnych ( wersja plastikowa ) 

 wydano 168  elektronicznych ( na  telefon ) 

Na obsługę wydanych kart poniesiono wydatki w kwocie 756,95 zł.  

 

22. Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 
Zadania z tego zakresu realizowane są głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kamionce Wielkiej oraz przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy   w 

Rodzinie, który powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka     nr 83/2011 

z dnia 5 grudnia 2011 r. Skład Zespołu został następnie zmieniony Zarządzeniem Wójta 

Gminy Kamionka Wielka nr. 37/2014 z dnia 13 maja 2014 r. Obecnie Zespół funkcjonuje na 

podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kamionka Wielka nr. 0050.42.2017 z dnia 19 maja 

2017 r. W jego skład wchodzi   9 osób. W Zespole pracuje dwóch pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kamionce Wielkiej, dwóch policjantów Posterunku Policji w 

Nawojowej, dwóch kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, przedstawiciel 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej, pedagog 

szkolny Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej oraz pielęgniarka 

środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Bonus–Med w Kamionce 

Wielkiej.  

Celem Zespołu jest usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na 

zidentyfikowane problemy społeczne, w tym  w szczególności przejawy przemocy w rodzinie 

oraz zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc na rzecz osób i rodzin 

dotkniętych przemocą. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny powołuje 

Grupy Robocze. Praca w Zespole i w Grupach Roboczych świadczona jest nieodpłatnie w 

ramach obowiązków służbowych.  

Pomoc osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

realizowana jest głównie poprzez opracowywanie indywidualnych planów pomocy 

zwierających propozycje działań pomocowych oraz udzielenie im poradnictwa, wsparcia, 

informacji oraz pomocy socjalnej. W celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej 

kieruje się je do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu lub do 

bezpłatnych punktów pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu. W ramach 

współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej z psychologiem, osoby 

uwikłane w przemoc w rodzinie mogą skorzystać również z bezpłatnej pomocy psychologa        

w siedzibie Ośrodka.  

W okresie sprawozdawczym z pomocy psychologa korzystało 8 osób uwikłanych w przemoc 

w rodzinie. Były to zarówno osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie jak również osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie. Dzieci dotknięte przemocą w rodzinie lub będące jej świadkami 

obejmuje się dodatkowo opieką pedagogów w szkołach.  Ponadto członkowie Grup 



Roboczych mają stały kontakt (osobisty, telefoniczny z rodzinami objętymi pomocą w 

ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni i policjanci w ramach 

procedury cyklicznie monitorują także sytuację osób, wobec których istnieje podejrzenie, że 

są dotknięte przemocą w rodzinie w miejscu ich zamieszkania w celu sprawdzania poziomu 

ich bezpieczeństwa. Współpracujące z Zespołem/Grupą Roboczą osoby, wobec których 

istnieje podejrzenie,   że stosują przemoc w rodzinie kierowane są do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w przypadku gdy występuje problem 

alkoholowy) oraz/lub do udziału   w programach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy domowej prowadzonych przez PCPR lub SOIK w Nowym Sączu.  

W okresie sprawozdawczym skierowano 5 wniosków do GKRPA, 5 domniemanych 

sprawców przemocy domowej skierowano także do udziału w programach korekcyjno – 

edukacyjnych. 

 Zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na terenie gminy Kamionka Wielka na lata 2017 - 2020, który został 

przyjęty Uchwałą nr XXVII/240/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 r. 

odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy wynosi (+/-) 2,32%. 

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym       

jest w trakcie opracowywania nowej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie 

Kamionka Wielka, opartej na poszerzonych i zaktualizowanych danych. Zostanie ona 

wykorzystana przy opracowaniu nowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z pozyskanymi danymi powyższy odsetek 

może ulec zmianie.   

W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny zbierał się czterokrotnie.  

Zostało powołanych 10 Grup Roboczych. Grupy Robocze zbierały się 15 razy. Łącznie           

19 rodzin objętych było procedurą Niebieskie Karty, ponieważ w okresie sprawozdawczym 

wszczęto procedurę w 10 nowych rodzinach, a z poprzednich lat kontynuowano jeszcze        

9 Niebieskich Kart. W 1 przypadku procedurę wszczęli pracownicy socjalni,                        

w 9 pozostałych przypadkach policjanci. Nowymi ofiarami przemocy jest łącznie 21 osób   

w tym: 12 kobiet, 1 mężczyzna i 8 dzieci. Najczęściej stosowaną formą przemocy w rodzinie 

jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. Występują one w każdym z 10 nowych przypadków. 

Przemoc fizyczna odnotowana została w 6 nowych Niebieskich Kartach. Przemocy seksualnej 

nie odnotowano. W 2018 r. zakończono 7 procedur (wszczętych w latach poprzednich) w 

tym: 5 w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy,  a także 2 w wyniku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań.  

W każdym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych aktywnie biorą 

udział pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej,       który jest 

także odpowiedzialny za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu. 

 

Kierownik OPS 

Janina Gruca 
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