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Żabia Wola, 27.01.2009 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli z realizacji zadań zleconych i 

własnych za 2008 rok. 

 

Zgodnie z zapisem – art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań 

podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 

2008 roku a także informacje pozwalające określić najważniejsze zadania do 

wykonania w 2009 roku. 

 

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli obejmował w 2008 

roku różnymi formami pomocy społecznej 339 rodziny. Ogółem w rodzinach 

tych było 769, osoby co stanowi ponad 11 %  ogółu mieszkańców Gminy Żabia 

Wola.  

W 2008 roku, w porównaniu do roku 2007, liczba klientów naszego 

Ośrodka  znacznie się zwiększyła. Większość osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej to rodziny z dziećmi (od 1 do 3), w 2008 roku było tych 

rodzin 150. 

Kolejną grupą osób najczęściej korzystających z naszych świadczeń to 

rodziny niepełne, z pomocy skorzystało 66 rodzin, głównie z jednym lub 

dwojgiem  dzieci. Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy 

naszego ośrodka było 110, w tym 52 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa 

domowe.  
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Struktura rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej: 
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Z przedstawionych danych wynika, iż w dalszym ciągu w najtrudniejszej 

sytuacji na terenie Gminy Żabia Wola pozostają dwie grupy: rodziny z dziećmi  

(w tym rodziny niepełne) oraz osoby starsze w wieku poprodukcyjnym w 

znacznej większości osoby samotne.  

Taka struktura klientów naszego Ośrodka odzwierciedla potrzebę utrzymania 

dotychczasowego poziomu wysokości przez Gminę Żabia Wola na wsparcie 

finansowe mieszkańców Gminy, gdyż ich sytuacja ekonomiczna w najbliższym 

0

5

10

15

20

25

Rodziny niepełne ogółem

o liczbie dzieci 1

2

3

4 i więcej

0

10

20

30

40

50

60

Rodziny emerytów i rencistów

o liczbie osób 1

2

3

4 i więcej



 

4 
 

czasie nie ulegnie poprawie chociażby ze względu na ograniczone możliwości 

pozyskania dochodów własnych a także ze względu na duże koszty utrzymania 

związane z wiekiem i stanem zdrowia.  

 

II. Przyczyny korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli – dysfunkcje: 

 

1) Ubóstwo 

 

W 2008 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo 

niskie dochody, 154 rodzinom przyznaliśmy świadczenia z powodu ubóstwa. 

Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z 

pomocy społecznej wynosiło dla osoby samotnej 477 zł, a dla osoby w rodzinie 

351 zł.  Znacząca większość rodzin korzystających z pomocy naszego Ośrodka 

osiągała dochody znacznie poniżej tego kryterium.  

 

2) Niepełnosprawność 

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji po ubóstwie jest 

niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  Z 

pomocy Ośrodka skorzystały 82 osoby niepełnosprawne. Większość z nich to 

osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – 

rentowych i obecnie ze względu na wiek lub stan zdrowia korzystają z 

comiesięcznej pomocy w postaci zasiłku stałego. W omawianym okresie 

sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 49 osób, w tym to 34 osoby 

samotnie gospodarujące 

3) Długotrwała lub ciężka choroba 

Następną w kolejności z najczęściej występujących dysfunkcji była długotrwała 

choroba naszych klientów. Z tej właśnie przyczyny udzieliliśmy pomocy 63 

rodzinom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo bądź okresowo 

m.in. na zakup leków, żywności, odzieży i opału. Ponadto osobom znajdującym 

się z trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej była udzielana pomoc 

w formie usług opiekuńczych. Problemy zdrowotne są często przyczyną 

udzielania pomocy, ilość osób korzystających z tej formy  pomocy jest od kilku 

lat zbliżona.  

4) Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i trudności w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W 2008 roku pomoc dla tego typu rodzin była udzielana dość często i dotyczyła 

59 rodzin. Znacząca większość to rodziny z dziećmi. Praca z rodzinami, w 

których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w 
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rodzinach tych występuje wiele złożonych dysfunkcji, które się nawzajem na 

siebie nakładają.  

5) Bezrobocie 

Kolejną z ważnych występujących dysfunkcji na terenie Gminy Żabia Wola jest 

bezrobocie.  Z tego właśnie powodu została udzielona pomoc dla 52 rodzin.  

6) Alkoholizm 

Udzielenie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu wiąże się 

z koniecznością prowadzenia przez pracowników socjalnych stałego 

monitoringu rodziny. Większość osób nadużywających alkoholu to mężczyźni – 

głównie osoby, które nie pracują bądź pracują dorywczo, w większości w wieku 

przedemerytalnym  oraz nie posiadają stałego źródła dochodu.   

 

W okresie sprawozdawczym mając na uwadze wyżej opisane powody 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej na zasiłki stałe wydatkowano 

kwotę 177 683 zł. Ponadto dla 43 osób pobierających zasiłki stałe opłacono 

składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16 662 zł.  

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 37 021 zł (dla 32 rodzin), była 

to dotacja na zadania własne z budżetu państwa. Na zasiłki jednorazowe celowe 

i celowe specjalne wypłacono kwotę 24 500 zł dla 62 rodzin, było to zadanie 

własne finansowane z budżetu Gminy. 

 Prowadzone były również usługi opiekuńcze. Pomoc ta była świadczona 

przez opiekunkę dla jednej osoby, wydatkowano na to kwotę 1013, wydatek ten 

był również zadaniem własnym Gminy. Dla jednej osoby nasz Ośrodek opłacał 

w 2008 roku składki na ubezpieczenie społeczne, zostało opłaconych 11 składek 

na łączną kwotę 985 zł. 

 Pomocą rzeczową w formie dożywiania objęto 207 dzieci z rodzin 

biednych, wielodzietnych i patologicznych. Dzieci i młodzież dożywiane były 

łącznie w 15 szkołach oraz 3 świetlicach środowiskowych: w Słubicy Dobrej, 

Skułach i Żelechowie.  W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wydano na 

ten cel 139 560 zł, w tym 55 824 zł ze środków własnych Gminy, pozostała 

kwota – 83 736 zł pochodziła z dotacji budżetu państwa.  
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Struktura wydatków GOPS na świadczenia z pomocy społecznej: 

 

 

 
 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizuje także 

zadania wynikające z ustawy o Świadczeniach Rodzinnych. W 2008 roku na 

świadczenia rodzinne wydano kwotę 1 484 902 zł.  

 Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniosła  505 988 zł oraz 

 Dla 82 osób wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 

dziecka na kwotę 82 000 zł 

 Dla 29 osób wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

dziecka na kwotę 29 000 zł 

 Dla 20 osób wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 

91 574 zł 

 Dla 1 osoby wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

kwotę 667 zł 

 Dla 42 osób wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka na kwotę 86 750 zł 

 Dla 48 osób wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia 

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 46 720 zł 

 Dla 464 dzieci wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego na kwotą 46 400 zł 
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 Dla  106 rodzin wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 

kwotę 63 520 zł 

 Dla  131 rodzin wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 125 040 zł.  

 

Struktura wieku dzieci, na które był wypłacany zasiłek rodzinny: 

 

 

 W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane były 

również zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Na zasiłki 

pielęgnacyjne (153 zł miesięcznie) w 2008 roku wydatkowano kwotę 233 937 

zł. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany niezależnie od dochodu.  Natomiast na 

świadczenia pielęgnacyjne wydano 173 306 zł. Aby otrzymać świadczenie 

pielęgnacyjne dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 

583 zł na osobę. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne były 

opłacane także składki ZUS. Koszt składek emerytalno – rentowych w okresie 

od stycznia do grudnia 2008 r. wyniósł 38 057 zł, natomiast koszt składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wyniósł 11 970 zł.   

 

 W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

wypłacał również świadczenia  w oparciu o ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 

roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce 

alimentacyjnej do dnia 30 września 2008 r., kiedy to ustawa wygasła. W 2008 

roku z zaliczki alimentacyjnej skorzystały 23 kobiety, wypłacono im ogółem 

316 świadczeń na kwotę 70 390 zł. Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych wyniosły w 2008 roku 7 259 zł, z czego 50 % kwoty 
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czyli  3 630 zł zostało zwrócone do budżetu państwa natomiast pozostała kwota 

(3 630 zł) zasiliła budżet Gminy Żabia Wola.  

 

 Dnia 1 października 2008 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. nr 192, 

poz. 1378 ze zm. ), której realizacją również zajmuje się Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia 

alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli 

egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną. Aby 

otrzymać świadczenia z funduszu kryterium dochodowe w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725 zł. 

Dla 26 osób wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej 

kwocie 32 830 zł, czyli łącznie 112 świadczeń. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2008 roku 

wyniosły 2 337 zł, natomiast dochody własne gminy z tytułu świadczeń 

alimentacyjnych zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 926 zł 

(z czego 769 zł przekazane przez gminę na dochody własne i 157 zł przekazane 

przez inne gminy). Ponadto, zostały umorzone należności od dłużnika 

alimentacyjnego z powodu jego śmierci w kwocie 5 194 zł. 

 W omawianym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej 

Woli wydał 578 decyzji przyznających  świadczenia rodzinne, zaliczkę 

alimentacyjną oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wydano także 12 

decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie dochodu. Od jednej decyzji 

odmownej zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie. 

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

rozpoczął realizację Projektu „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia 

społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”. Projekt ten jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest przy współpracy z Urzędem Gminy w Żabiej Woli, 

Domem Kultury w Żabiej Woli oraz szkołami z terenu naszej Gminy. Projekt 

ten na rzecz aktywnej integracji jest nowością w środowisku lokalnym Gminy 

Żabia Wola, dotychczas Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

nie podejmował takich działań.  

W ramach Projektu 25 młodych osób z naszej Gminy miało możliwość 

darmowego uczestnictwa z zajęciach tanecznych oraz terapeutycznych. Ponadto 

zorganizowana została wycieczka integracyjna do Krakowa oraz wyjazdy do 

kina. Odbyła się także impreza integracyjna w sierpniu a także spotkanie 

opłatkowe w grudniu dla młodzieży. Ponadto dzięki otrzymanym nakładom 

finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego został zatrudniony nowy 

pracownik socjalny w naszym Ośrodku.  
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Środki jakie zostały wydatkowane podczas realizacji Projektu to łącznie           

80 017,12, z tego 9 407,97 pochodziło z budżetu Gminy Żabia Wola 

(wymagany wkład własny – 10,5%). 

Z obserwacji oraz informacji uzyskanych od instruktorów, rodziców i 

uczestników Projektu wynika, że działania na rzecz młodzieży zmierzają w 

kierunku ograniczenia zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne. Młodzież 

biorąca udział w Projekcie ma pożyteczne, ciekawe i aktywnie zorganizowane 

popołudnia. Tym samym młodzi ludzie uczą się jak zdrowo (dla ciała i duszy) 

spędzać czas wolny. Widząc efekty osiągnięte wyniku realizacji Projektu należy 

stwierdzić, że zasadne i celowe jest kontynuowanie działań w latach następnych. 

Pożądane jest rozszerzania katalogu zadań oraz powiększanie kręgu odbiorców 

Projektu. 

W związku z powyższym w 2009 roku Projekt będzie kontynuowany w 

rozszerzonej wersji, nowy wniosek o przyznanie środków z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki został już złożony w Mazowieckiej Jednostce 

Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.  

 

 Poza wyżej wymienionymi zadaniami pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli udzielali pomocy w formie pracy socjalnej. 

Praca socjalna to głównie poradnictwo w zakresie np. uzyskania świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pomoc w 

uzyskaniu alimentów, ochrona przed przemocą domową. Głównym zadaniem 

Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w zakresie zwiększania możliwości 

normalnego funkcjonowania w społeczeństwie a także odzyskaniu zdolności do 

samodzielnego kierowania swym życiem. 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

dokładali wszelkich starań, aby oferowane podopiecznym świadczenia oraz 

formy pomocy były dostosowane do indywidualnego przypadku. 

W sprawozdaniu przedstawiony został opis najważniejszych problemów 

społecznych występujących w 2008 roku na terenie Gminy Żabia Wola. Ogólna 

liczba podopiecznych  naszego Ośrodka nie zmniejszyła się co świadczy, że 

sytuacja społeczno ekonomiczna mieszkańców nie uległa poprawie. Tym 

samym w 2009 roku zachodzi konieczność dalszego udzielania wsparcia 

materialnego i finansowego dużej grupie mieszkańców Gminy Żabia Wola.  

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 

2008 roku odbywała się bez zakłóceń. Niniejsze sprawozdanie zostało 

opracowane w oparciu o sprawozdania roczne przekazywane wojewodzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 

Opracowała: 

Teresa Fabiszewska 


