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Żabia Wola, 10.02.2009 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli z zadań zleconych i własnych w 2009 

roku. 

 

 
Niniejsze sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 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 w 2009 roku przyznał 

świadczenia z pomocy społecznej w ramach zleconych i własnych 303 osobom. 

Ogółem liczba osób w tych rodzinach wyniosła 548 osób co stanowi ponad 8 %  

ogółu mieszkańców Gminy Żabia Wola.  

Liczba świadczeniobiorców korzystających z pomocy naszego Ośrodka w 

2009 roku jest porównywalna z rokiem 2008.  

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.  

 

II. Przyczyny korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli – dysfunkcje: 

 

1) Ubóstwo. 

 

W 2009 roku klientami pomocy społecznej były osoby, których dochód nie 

przekraczał kryterium dochodowego. Podstawowe kryterium dochodowe 

uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej wynosiło dla 

osoby samotnej 477 zł, a dla osoby w rodzinie 351 zł.   Większość rodzin 

korzystających z pomocy naszego Ośrodka osiągała dochody poniżej tego 

kryterium dochodowego. W 2009 roku z powodu ubóstwa przyznaliśmy 

świadczenia 135 rodzinom.  
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2) Niepełnosprawność. 

 

Drugą z najczęściej występujących przyczyn po ubóstwie jest 

niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.   

Z pomocy Ośrodka skorzystało 85 osób niepełnosprawnych. 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 finansowej w postaci zasiłku stałego.  

 

3) Długotrwała lub ciężka choroba. 

 

Następną w kolejności z najczęściej występujących przyczyn była długotrwała 

choroba naszych klientów. Z tej właśnie przyczyny udzieliliśmy pomocy 59 

rodzinom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo bądź okresowo 

m.in. na zakup leków, żywności, odzieży i opału.  

 

4) Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i trudności w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

 

W 2009 roku pomoc dla tego typu rodzin była udzielana często i dotyczyła 46 

rodzin. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest 

szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele złożonych 

dysfunkcji, które się nawzajem na siebie nakładają.  

 

5) Bezrobocie. 

 

Kolejną z ważnych występujących przyczyn na terenie Gminy Żabia Wola jest 

bezrobocie.  Z tego właśnie powodu została udzielona pomoc dla 30 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 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 089 

zł, dla 48 osób w tym 37 dla osoby samotnej gospodarującej.  

Ponadto dla 46 osób pobierających zasiłki stałe opłacono składki ZUS na 

ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 15 975 zł.  

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 25 485 zł (dla 26 rodzin), była 

to dotacja na zadania własne z budżetu państwa. Na zasiłki jednorazowe celowe 
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i celowe specjalne wypłacono kwotę 21 311 zł dla 49 rodzin, było to zadanie 

własne finansowane z budżetu Gminy. 

         Pomoc w formie zasiłków okresowych,  celowych, celowych specjalnych 

przeznaczona była na zakup żywności, opału, leków, opłat za energię 

elektryczną,  

 Prowadzone były również usługi opiekuńcze. Pomoc ta była świadczona 

przez opiekunkę dla jednej osoby, wydatkowano na to kwotę 6 853, wydatek ten 

był również zadaniem własnym Gminy.  

 Pomocą rzeczową w formie  dożywiania (w ramach wieloletniego 

Programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”) objęto 197 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 2009 roku wydano na 

ten cel 140 477 zł, w tym 59 477 zł, ze środków własnych Gminy, pozostała 

kwota – 81 000 zł pochodziła z dotacji budżetu państwa.  

 W omawianym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej 

Woli wydał 233 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń z 

pomocy społecznej oraz 7 decyzji odmownych.  

 

Struktura wydatków GOPS na świadczenia z pomocy społecznej: 

 

 

 
 
 

 

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 

późn. zm.) w 2009 roku wydano 10 decyzji przyznających prawo do świadczeń 

z opieki zdrowotnej na okres 90 dni oraz wydano 1 decyzję odmowną. 
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Jednym z zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie 

pracy socjalnej. Polega przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, 

że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam 

zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia 

indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji 

kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów. Praca socjalna jest 

ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca 

jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach 

życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania 

własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu 

warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizuje także 

zadania wynikające z ustawy o Świadczeniach Rodzinnych. Na zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami wydatkowano kwotę 958 556 zł dla 309 rodzin. Dla 94 osób 

wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. 

„becikowe”) na łączną kwotę 94 000 zł.  

 W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane były 

również zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Na zasiłki 

pielęgnacyjne (153 zł miesięcznie) w 2009 roku wydatkowano kwotę 258 723 zł 

dla 144 osób. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany niezależnie od dochodu.  

Natomiast na świadczenia pielęgnacyjne wydano 154 220 zł dla 30 osób. W 

omawianym okresie wydano 872 decyzje administracyjne w tym 6 odmów.  

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne były opłacane także 

składki ZUS. Koszt składek emerytalno – rentowych w okresie od stycznia do 

grudnia 2009 r. wyniósł 29 663 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wyniósł 9 405 zł.   

 W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

wypłacał również świadczenia  z funduszu alimentacyjnego. 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 alimentacyjnego 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 129 052  zł. Wydano 35 decyzji administracyjnych w sprawie 

ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  W ramach ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli prowadzi również postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych z terenu naszej Gminy.  

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych w 2009 roku wyniosły 13 923,72 zł, natomiast dochody własne 
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gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych zwróconych przez dłużników 

alimentacyjnych wyniosły 6 799 zł (z czego 4 435 zł przekazane przez gminę na 

dochody własne i 2 364 zł przekazane przez inne gminy).  

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

kontynuował 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 Gimnazjum w Józefinie.   

W ramach Projektu 16 młodych osób z naszej Gminy miało możliwość 

bezpłatnego uczestnictwa z zajęciach tanecznych oraz terapeutycznych. W 

czerwcu odbyła się dla młodzieży impreza integracyjna, spotkanie opłatkowe w 

grudniu oraz wyjazd do kina. Ponadto dzięki otrzymanym środkom  

finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zatrudniony pracownik 

socjalny w naszym Ośrodku.  

Środki jakie zostały wydatkowane podczas realizacji Projektu to łącznie           

131 410,90 z tego 13 896,46 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 2010 roku Projekt będzie kontynuowany nowy 

wniosek o przyznanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został 

już złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w 

Warszawie.  

W załączeniu raport ewaluacyjny projektu systemowego „Ograniczanie 

zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”. 

Nowym zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli w 2009 roku był pilotażowy program „Uczeń na wsi”. 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez 

niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na wsi. Pomoc finansowa na 

rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu  „Uczeń na wsi” 

daje możliwość zakupu rzeczy niezbędnych dziecku do prawidłowego rozwoju i 

nauki. Kwotę środków faktycznie wykorzystanych na realizację tego programu 

w 2009 roku stanowi suma 36 648, 82 zł. Do programu przystąpiło 47 

niepełnosprawnych uczniów. Z dofinansowania skorzystało 45 

niepełnosprawnych uczniów. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
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Żabiej Woli rodzice dzieci niepełnosprawnych przekazywali rachunki z zakupu 

przedmiotów ułatwiających naukę, były to najczęściej: ubrania i buty sportowe, 

biurka, książki.  

W sprawozdaniu przedstawiony został opis najważniejszych problemów 

społecznych występujących w 2009 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 2010 roku zachodzi konieczność dalszego udzielania wsparcia 

materialnego i finansowego mieszkańców Gminy Żabia Wola.  

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o roczne 

sprawozdania finansowo – rzeczowe przekazywane Wojewodzie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.   

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

dokładali wszelkich starań, aby oferowane podopiecznym świadczenia oraz 

formy pomocy były dostosowane do indywidualnego przypadku. Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli rozpoznają, analizują i w 

miarę możliwości zaspakajają podstawowe potrzeby osób, rodzin, środowisk.  

 Prawidłowe rozeznanie nie byłoby możliwe w wielu przypadkach, gdyby 

nie współpraca między innymi z radnymi, sołtysami, nauczycielami, kuratorami, 

lekarzami rodzinnymi, którzy mając na uwadze dobro drugiego człowieka, 

sygnalizują nam o sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie wychwycić osoby i 

rodziny, których sytuacja zmienia się z dnia na dzień. 

  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy osobom 

drugim i nadal liczymy na pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów 

społeczności naszej Gminy.  

 

 

 

Opracowała: 

Teresa Fabiszewska 


