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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI – WAWRZEŃCZYCACH 

  ZA 2013 rok  
 

           Zgodnie   z ustawą o pomocy społecznej z dnia  12 marca 2004 roku  

„pomoc społeczna jest instytucją  polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie  osobom i rodzinom  przezwyciężenie  trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne  

uprawnienia, zasoby i możliwości”. Pomoc społeczną organizują organy 

administracji  rządowej i samorządowej współpracując  w tym zakresie, z 

organizacjami  społecznymi  i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. Mając na uwadze powyższe Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach w ramach swojej 

działalności w 2013 roku realizował  zadania ustawowe  głównie  wynikających 

z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnym  i innych przepisów wynikających z litery prawa. 

 

1. Świadczenia pomocy społecznej  

 

 

Łącznie  w 2013 roku w ramach pomocy społecznej pomocą zostało objęte 

339 rodzin o liczbie osób w rodzinach 954 

Powody przyznania pomocy społecznej: 

* ubóstwo – 329 rodzin 

* bezdomność – 3 osoby 

* wielodzietność – 54 rodziny 

* bezrobocie – 15 rodzin 

* niepełnosprawność – 50  rodzin 

* długotrwała lub ciężka choroba – 53 rodzin 

* rodziny niepełne – 34 rodzin 

* alkoholizm – 3 rodziny 

* przemoc w rodzinie – 5 rodzina 

* zdarzenie losowe – 7 rodziny  

* sieroctwo – 1 osoba 

* klęska żywiołowa – 6 rodzin 

* trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 2 

 

1.1 Zasiłek stały-  świadczenie przysługuje osobie, spełniające kryteria 

dochodowe  określone w ustawie o pomocy społecznej  która nie pobiera 

żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, a ze względu na orzeczony   

znaczny  lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź wiek 
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emerytalny nie posiada źródeł utrzymania. W 2013 roku pomocą w 

formie w.w świadczenia objęte było 28 osób o łącznej  liczbie  członków 

rodziny 42, w tym 21 osób samotnie gospodarujących, 7 osoby 

pozostające w rodzinie. Ogółem na wypłatę w.w świadczeń 

wydatkowano kwotę  113.636 zł    otrzymaną z Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

  
1.2 Zasiłek celowy z tytułu klęski żywiołowej. W związku z wystąpieniem 

na terenie gminy niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w roku ubiegłym 

 6 poszkodowanym  rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków 

celowych w łącznej kwocie 8.800 zł. Środki na wypłatę świadczeń 

pochodziły w całości z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ma również obowiązek za niektóre  osoby 

pobierające  zasiłek stały odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W 2013 roku odprowadzano składki za 21 świadczeniobiorców zasiłku 

stałego Łączna kwota odprowadzonych składek za w.w. świadczeniobiorców 

to 9138 zł.  

 

 

1.4. Zasiłek okresowy – przysługuje osobie lub rodzinie  spełniające kryteria 

dochodowe  określone w ustawie o pomocy społecznej i znalazła się  

w trudnej sytuacji głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby. 

 W 2013 łącznie 10 rodzin objęte było tą formą pomocy w tym 7 z powodu 

bezrobocia, 3 z powodu  długotrwałej choroby.  Na zadanie to wydatkowano 

7318 zł otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 

1.5 Schronienie – 3 osobom bezdomnym  z terenu gminy  w  2013 roku  

w ramach zadań własnych gmina pokrywała koszty schronienia. Ogółem 

zrefundowano koszty pobytu za 36 miesiące na łączną kwotę 16.865 zł.   

 

 

1.6 Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywianie” – w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” pomocą w formie  gorącego posiłku objęte zostało 

238 uczniów  szkół podstawowych, gimnazjum i wychowanków przedszkoli 

samorządowych. Na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 188.180 zł w tym 

ze  środków własnych gminy 88.955 zł (z czego 15.000 zł stanowiły środki z 

Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi), oraz z 
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dotacji budżetu państwa  99.225 zł. Ogółem dożywianie prowadzone było  

w 8 placówkach  oświatowych na terenie gminy w tym w 6 szkołach i 2 

przedszkolach. W ramach programu  były również dożywiane dzieci  

z terenu gminy uczęszczające do szkół specjalnych w Krakowie. Wydano 

32.347  posiłków dla 238 dzieci z 137 rodzin. 

 

 

1.7. Zasiłki celowe i pomoc w naturze  

 

Osoby spełniającym wymagania ustawy o pomocy społecznej  w celu 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych zostały objęte w ramach zadań 

własnych gminy w 2013 roku pomocą w formie zasiłków celowych, oraz 

pomocą w naturze w formie między innymi opału, żywności, leków.  

Ogółem  123  rodzin   objęto pomocą   W ramach  w.w. świadczeń 

wypłacono też 50 zasiłki specjalne celowe na kwotę 13.785 zł – przy 

przekroczeniu kryterium ustawowych, a spełniających kilka przesłanek do 

udzielenia pomocy. Ponadto w ramach powyższych świadczeń oraz  

wypłacono zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 7 rodzin na kwotę 

4.900 zł  Na zadania  te wydatkowano łącznie  49.321 zł. 

 

1.8. Pokrywanie kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 

 

W 2013 roku w związku z brakiem możliwości funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania jeden mieszkaniec naszej gminy został skierowany do Domu 

Pomocy Społecznej. W związku z tym gmina ponosi koszty utrzymania 

podopiecznego w DPS. Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę  29.125 

zł. 

 

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

W 2013 roku  zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  wypłacono na łączną kwotę 

1.370.565 zł  w tym; zasiłki rodzinne 918.468 zł dodatki do zasiłków 

rodzinnych 452.097 zł,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka – 63.000 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 246.024 zł, świadczenia 

pielęgnacyjne – 195.180 świadczenia z funduszu alimentacyjnego  192.200 

zł. Za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne  GOPS 

odprowadzał także w roku ubiegłym składki na ubezpieczenie  społeczne 

(16.616 zł- środki z dotacji)  i zdrowotne – w  2013  roku   łączna wysokość 

w.w. odprowadzonych składek wyniosła 2.114  zł.   

Środki na wypłatę świadczeń  rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  wraz 

z kosztami obsługi są przekazywane przez Małopolski Urząd Wojewódzki. 

W ramach swoich działań związanych z funduszem alimentacyjnym Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników 



 4 

alimentacyjnych między innymi poprzez przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych u dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie 

naszej gminy, ich aktywizacja zawodowa, oraz przekazywanie właściwym 

komornikom informacji mających wpływ na zwrot wypłaconych  świadczeń. 

 

 

 

3. Realizacja rządowego programu  wspierania osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne. 

 

W roku 2013 osobom, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne 

ustawowo przysługiwał dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego  

w wysokości 200 zł miesięcznie. W roku ubiegłym wypłacono świadczenia 

dla 21 osób  na kwotę  32.400 zł  

 

 

4 .Dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy. 

 

Od 2009 roku w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Igołomi – Wawrzeńczycach ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności 

Lokalnej w Stręgoborzycach  rozprowadzana jest wśród  najuboższych 

mieszkańców naszej gminy żywność, która raz na dwa miesiąca 

przekazywana jest nieodpłatnie z Banku Żywności w Krakowie    do siedziby 

GOPS-u gdzie pracownicy przygotowują z niej  paczki. Pomocą w tej formie 

objęte zostało   95  osób spełniające kryteria potrzebne do uzyskania w.w. 

wsparcia. Ogółem w 2013 roku rozdzielono wśród mieszkańców gminy  

różne produkty żywnościowe m.in.  mleko, olej,  kaszę, mąkę, ser żółty 

masła itp. Ogółem rozdysponowano wśród najuboższych mieszkańców 

gminy 4.402,60  kg żywności. 

 

5. Realizacja projektu  p.n. NOWA DROGA .Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia – 

Wawrzeńczyce. 

 

Rok  2013  był  kolejnym rokiem  realizacji  przez   Gminę Igołomia  - 

Wawrzeńczyce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   projektu  systemowego  

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i środków 

własnych gminy pod nazwą „NOWA DROGA. Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia – 

Wawrzeńczyce.”  W ramach projektu w okresie od marca do  grudnia  2013 

roku   bierni zawodowo mieszkańców naszej gminy pobierających  świadczenia  

z pomocy społecznej  skorzystali z szerokiej oferty przygotowanej przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – 
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Wawrzeńczycach umożliwiającej  tym beneficjentom uzyskanie nowych 

umiejętności  pomocnych  im w przyszłości w odnalezieniu się  na otwartym  

rynku   pracy. Uczestnicy projektu przez cały okres jego  trwania brali udział w 

następujących formach aktywizacji - treningu kompetencji społecznych, 

indywidualnych  spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniu  komputerowym  

oraz szkoleniach zawodowych wybranych indywidualnie przez uczestników 

projektu – między innymi były to szkolenia: kurs operator wózków jezdnych 

podnośnikowych, kurs prawa jazdy, kurs florystyki,  kurs obsługi kas 

fiskalnych, kurs kroju i szycia, kurs opiekunki dziecięcej i osób starszych i inne. 

Beneficjenci  projektu  w czasie jego  trwania objęci zostali pomocą finansową 

w formie zasiłków celowych, wyposażeni zostali  w materiały szkoleniowe  

i promocyjne, zostało Im również zapewnione wyżywienie w czasie trwania 

kursów i szkoleń oraz materiały szkoleniowe. Należy  podkreślić, iż cel projektu 

– aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce został osiągnięty w roku 2013 w 100% - zrealizowano 

wszystkie zapisane w projekcie zamierzenia. Dzięki w.w. projektowi 

zwiększono u podopiecznych motywację do działania i zaufanie we własne siły, 

zwiększono Ich umiejętności komunikacyjne, wstępnie określono predyspozycje 

zawodowe klientów, a także umożliwiono podopiecznym nabycie nowych 

umiejętności zawodowych zgodnych z zainteresowaniami osób biorących udział 

w projekcie.  Ogółem na zadanie to wydatkowano 101.121,90zł w tym  

13.908,87 zł stanowiły wymagane środki własne gminy, a 87.213,03 zł 

dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych i budżetu państwa. 

 

6 .Realizacja pracy socjalnej – inne zadania wykonywane przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi - Wawrzeńczycach 

 

W 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach  w celu poprawy sytuacji swoich 

mieszkańców współpracował z szeregiem instytucji, organizacji oraz osób 

prywatnych działających na rzecz mieszkańców naszej gminy. Między 

innymi współpracowano z: 

* lokalną policją i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Zapobieganiu Narkomanii, Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym d.s. przemocy – poprzez monitorowanie sytuacji w 

rodzinach w których odnotowano przypadki przemocy w rodzinie w ramach   

tzw. procedury  „niebieskiej karty” i w rodzinach nadużywających alkoholu.   

 

* sądem rejonowym w Krakowie – Nowej Hucie Wydział III Rodzinny  

i Nieletnich gdzie wnioskowano o wydanie zarządzeń odnośnie nieletnich w 

rodzinach w których zdiagnozowano dysfunkcje w wypełnianiu 

podstawowych  zadań  rodziny. W celu poprawy sytuacji bytowej  rodzin 
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objętych kuratelą na bieżąco współpracowano również z kuratorami 

zawodowymi i społecznymi,  

* placówkami oświatowymi z terenu gminy, ich dyrektorami, kierownikami  

i pedagogami szkolnymi w celu zapobieganiu dysfunkcji rodziny, a w 

szczególności poprawy sytuacji bytowej rodzin uczniów, a także w ramach 

realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

* lokalnymi ośrodkami służby zdrowia, 

* radnymi gminy, sołtysami poszczególnych sołectw, którzy zgłaszali 

potrzeby w zakresie udzielania pomocy społecznej mieszkańcom swoich 

miejscowości, 

* Warsztatem Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym zarówno na etapie 

naboru do placówki jak i bieżącej działalności, poprzez między innymi 

wspólne z pracownikami socjalnymi wyjście do rodzin w których znajdowali 

się potencjalni podopieczni WTZ,  

* Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie  między innymi 

poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u rodzin zastępczych  

i rodzin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w w.w. 

rodzinach, a także poprzez wydawanie i pomoc w wypełnianiu wniosków  

o likwidację barier architektonicznych, które to zadanie finansowane jest 

przez powiat w 80%. 

* Powiatowym Zespołem d.s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 

Krakowie  poprzez kierowanie mieszkańców gminy do uzyskania orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności, 

* Powiatowym Urzędem Pracy w Krakowie w celu aktywizacji osób 

biernych zawodowo i bezrobotnych  z terenu naszej gminy. 

 

  

 


