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Obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej nakłada na Dyrektora Ośrodka art.110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją odpowiedzialną przede wszystkim za realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom 

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

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek jest również 

inicjatorem działań o charakterze pomocowym, przy jednoczesnym wzroście aktywności 

mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów i trudności życiowych, mających na celu 

wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego. 

 

Podstawowym celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonywanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez: 

• systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

• podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem; 

• ocenę zasobów jak również zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej. 

 

System działań wspomagających rodziny obejmuje różne instrumenty, zarówno finansowe 

jak i niefinansowe, nie tylko z zakresu pomocy społecznej, ale również z zakresu świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

dodatków mieszkaniowych, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja tak wielu zadań opiera 

się na kilkudziesięciu ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw. 
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Grafika nr 1 

 
 

 

Dokumenty programowe wyznaczające długofalowe przedsięwzięcia mające na celu 

osiągnięcie zmian na rzecz zapewnienia mieszkańcom warunków przeciwdziałającym 

marginalizacji i wykluczeniu to: 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Brzeszcze na lata 2016 -

2021 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie  w Gminie Brzeszcze na lata 2016 - 2021 

• Program Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2021 - 2023 

 

Wskazany w Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzeszcze na lata 

2016 – 2021 cel generalny brzmi: „Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych 

i materialnych warunków sprzyjających ograniczeniu obszarów wykluczenia społecznego”. 

Cel ten skupia wysiłki Ośrodka we wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych 

potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  
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1. Poziom i struktura wydatków w 2020 roku 
 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2020, po zmianach, został wykonany 

w następującej wysokości: 

 

Tabela nr 1 

Ogółem 
Plan po zmianach Wykonanie  % 

33 479 320,60 zł 32 927 105,30 zł 98,35% 

w tym: 

zadania własne – 12,21 % 4 521 601,47 zł 4 021 547,39 zł 88,94% 

zadania zlecone – 85,70% 28 220 085,90 zł 28 218 775,06 zł 99,99% 

dotacje z budżetu państwa – 1,99% 705 383,28 zł 654 553,58 zł 92,79% 

Środki EFS – 0,10% 32 250,00 zł 32 249,34 zł 99,99% 

 

 

Wykres nr 1 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

12,21%

85,70%

1,99%
0,10%

Źródła finansowania zrealizowanych zadań

budżet gminy zadania zlecone dotacje z budżetu państwa środki EFS
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W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 

w 2020 r. prezentują się jak niżej: 

 

Tabela nr 2  

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Dział Rozdział Nazwa Plan po 

zmianach 

Wykonanie % 

851 85195 Pozostała działalność (wynagrodzenia, 

składki od tych wynagrodzeń, wydatki 

na zadani statutowe OPS) 

3 217,00 3 189,18 99,14 

852 85202 Domy pomocy społecznej 486 079,42 481 164,14 98,99 

85203 Ośrodki wsparcia (schronisko z miejscami 

noclegowymi dla osób bezdomnych)  

328 295,90 303 272,25 92,38 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

73 832,74 65 981,51 89,37 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej (…) 

24 671,31 22 656,92 91,84 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  

289 855,51 260 626,47 89,92 

85215 Dodatki mieszkaniowe 229 253,56 198 021,32 86,38 

85216 Zasiłki stałe 286 367,74 277 755,65 96,99 

85219 Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie 

OPS, wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki) 

2 079 302,96 1 909 220,28 91,82 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

594 060,49 559 803,71 94,23 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 151 538,72 136 371,57 89,99 

85295 Pozostała działalność 

(prace społecznie użyteczne, rewitalizacja 

„Wspieraj seniora”, zakupy przeciw COVID-

19 

117 144,08 21 425,97 18,29 

853 85395 Pozostała działalność  

(„Opieka wytchnieniowa” – wkład własny; 

„Kooperacje 3D”)  

41 850,00 37 378,72 89,32 

584 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 

29 092,00 24 366,00 83,75 

855 85501 Świadczenia wychowawcze 22 191 843,51 22 191 843,51 100 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

5 296 971,88 5 231 421,24 98,76 

85503 Karta Dużej Rodziny 874,42 751,25 85,91 

85504 Wspieranie rodziny 940 981,08 898 464,95 95,48 

85508 Rodziny zastępcze 60 000,00 54 590,43 90,98 

85510 Działalność placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 

216 000,00 210 732,97 97,56 
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85513 Składki na ubezpieczeni zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne (…) oraz za osoby 

pobierające  zasiłki dla opiekunów (…) 

37 488,33 37 488,33 100 

900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 

i klimatu 

600,00 599,00 99,83 

 

W Tabeli nr 3 przedstawione zostały wydatki z podziałem na świadczenia określone 

w poszczególnych aktach prawa oraz podział na źródła finansowania realizowanych działań 

i ich obsługę. 

 

Tabela nr 3 

WYDATKI Z PODZIAŁEM NA ŚWIADCZENIA OKREŚLONE 

W POSZCZEGÓLNYCH PRZEPISACH PRAWA  

ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA 

Akt prawny Forma pomocy Źródła 

finansowania 

Wydatki 

2020 2019 

Ustawa o pomocy 

społecznej 

1. Domy Pomocy 

Społecznej 

WG 481 164,14 408 896,98 

 

2. Schronisko dla osób 

bezdomnych z 

miejscami noclegowymi 

WG 303 272,25 151 560,56 

3. Zasiłki celowe, 

okresowe, itp. 

 260 626,47 266 703,63 

w tym: 

3.1 zadania własne WG 170 961,03 178 232,63 

3.2 dofinansowanie do 

zadań własnych 

DG 89 665,44 88 471,00 

4. Zasiłki stałe DG 277 755,65 265 129,56 

5. Wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki 

ZG 1 827,00 1 827,00 

w tym: 

5.1 świadczenie  1 800,00 1 800,00 

5.2 koszty  27,00 27,00 

6. Usługi opiekuńcze  559 803,71 448 703,66 

w tym:    

6.1 specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

ZG 107 972,85 69 235,00 

6.2 usługi opiekuńcze WG 437 255,86 374 694,66 

6.3 Program „Opieka 

75+” 

DG 14 575,00 4 774,00 

7. Wieloletni program 

„Posiłek w szkole i w 

domu” 

 136 371,57 104 738,30 

w tym: 
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7.1 środki własne gminy WG 54 832,85 42 150,96 

7.2 dotacja do zadań 

własnych 

DG 81 538,72 62 587,34 

8. Utrzymanie OPS  1 907 393,28 1 763 413,83 

w tym:    

8.1 dofinansowanie do 

zadań własnych 

DG 141 903,00 140 894,00 

8.2 środki własne gminy WG 1 765 490,28 1 622 519,83 

9. Projekt EFS „Wiem 

więcej – potrafię 

więcej” 

 0 76 266,84 

10. Program „Wspieraj 

seniora” 

 9 208,57 0 

w tym: 

10.1 środki własne 

gminy 

WG 1 841,72 0 

10.2 dofinansowanie do 

zadań własnych 

DG 7 366,85 0 

Razem wydatki: 3 937 422,64 3 487 240,36 

 

Ustawa 

o świadczeniach 

opieki zdrowotnej 

finansowanych 

ze środków 

publicznych 

1. Składki zdrowotne od 

zasiłków stałych 

DG 22 656,92 21 940,82 

 

2. Koszty wydania 

decyzji w sprawie 

świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni 

(„90”) 

ZG 3 189,18 4 182,00 

3. Składki zdrowotne od 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

ZG 37 488,33 26 908,43 

Razem wydatki: 63 334,43 53 031,25 

 

Ustawa o systemie 

ubezpieczeń 

społecznych 

Składki społeczne od 

świadczeń rodzinnych 

 346 554,93 297 998,70 

 

Ustawa 

o świadczeniach 

rodzinnych  

oraz 

Ustawa o pomocy 

osobom 

uprawnionym 

do alimentów 

1. Świadczenia  4 622 255,36 4 567 198,90 

 

w tym: 

1.1 świadczenia 

rodzinne 

ZG 928 296,05 1 178 063,40 

1.2 świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego 

ZG 437 930,19 460,100,00 

1.3 zasiłek dla opiekuna ZG 7 440,00 7 400,00 

1.4 świadczenie 

rodzicielskie 

ZG 477 433,40 573 211,20 

1.5 świadczenia 

pielęgnacyjne  

ZG 1 664 967,20 1 295 224,10 
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1.6 zasiłki pielęgnacyjne ZG 1 018 538,52 890 173,70 

1.7 jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

(„becikowe”) 

ZG 104 000,00 153 000,00 

1.8 specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

ZG 13 640,00 9 986,50 

2. Koszty obsługi 

zadania 

 254 363,53 253 137,70 

w tym: 

2.1 środki zlecone ZG 140 996,67 134 451,83 

2.2 środki własne WG 113 366,86 118 685,87 

Razem wydatki: 4 876 618,89 4 820 336,60 

 

Ustawa o pomocy 

państwa 

w wychowywaniu 

dzieci 

1. Świadczenia („500+”) ZG 22 003 217,47 16 089 140,88 

2. Koszty obsługi ZG 188 626,04 211 000,00 

Razem wydatki: 22 191 843,51 16 300 140,88 

 

Ustawa o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” 

1. Świadczenia ZG 8 000,00 12 000,00 

2. Koszt obsługi  ZG 247,42 371,13 

Razem wydatki: 8 247,42 12 371,13 

 

Uchwała Rady 

Ministrów w sprawie 

ustanowienia 

rządowego programu 

„Dobry start” 

1. Świadczenia ZG 728 700,00 739 125,00 

2. Koszt obsługi  ZG 24 330,00 24 710,00 

Razem wydatki: 753 030,00 763 835,00 

 

Ustawa o dodatkach 

mieszkaniowych  

1. Świadczenia  WG 193 402,76 193 609,80 

Ustawa Prawo 

energetyczne 

1. Świadczenia ZG 4 528,00 5 932,61 

2. Koszt obsługi  ZG 90,56 118,65 

Razem wydatki: 4 618,56 6 051,26 

 

Ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

1. Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 

WG 210 732,97 170 567,59 

2. Rodziny zastępcze WG 54 590,43 68 905,28 

3. Pozostałe koszty WG 142 034,95 96 034,19 

4. Dotacja do zadań 

własnych 

DG 3 400,00 34 448,00 

Razem wydatki:  410 758,35 369 955,06 

 

Ustawa o Karcie 

Dużej Rodziny 

Koszt realizacji zadania ZG 751,25 2 142,04 

 



str. 11 
 

Ustawa o systemie 

oświaty 

1. Środki własne WG 5 274,00 4 170,50 

2. Środki z Ministerstwa 

Edukacji 

DG 19 092,00 16 682,02 

Razem wydatki: 24 366,00 20 852,52 

 

Ustawa 

o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Realizacja usług 

dla osób uwikłanych 

w przemoc 

WG 65 981,51 66 934,45 

 

Ustawa o Funduszu 

Solidarnościowym 

Program „Opieka wytchnieniowa”, w tym: 

Środki z FS Poza budżetem 25 644,92 0 

Środki własne gminy WG 5 129,38 0 

Razem wydatki: 30 774,30 0 

 

Ustawa prawo 

ochrony środowiska 

Program „Czyste 

powietrze’ 

WG 599,00 0 

 

Pozostałe zadania  

1. Projekt „Kooperacje 

3D” (działanie 

„Kooperacje przeciw 

COVID”) 

UE 32 249,34 0 

2. Rewitalizacja WG 7 443,20 21 445,82 

3. Pozostałe wydatki WG 4 774,20 91 675,68 

Razem wydatki: 44 466,74 113 121,50 

 

Łączna wartość dokonanych wydatków: 32 952 770,29 26 507 620,55 

     

Największą grupę wydatków w 2020 r. stanowiły świadczenia z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, potocznie nazywane „500+”. Z całą pewnością wpłynął na to fakt, 

że są to świadczenia przyznawane bez względu na dochód rodziny. W dalszej kolejności, dużą 

grupę wydatków stanowiła pomoc z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o pomocy społecznej.  

 

2. Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa organizację, zadania, rodzaje 

świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przyznawania. Pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, a osoby 

i rodziny  są zobowiązane do współpracy w rozwiązywaniu tej trudnej sytuacji. 

 

Mówiąc o wykluczeniu społecznym mamy na myśli brak lub ograniczenie możliwości 

uczestnictwa  ludzi w wielu aspektach życia społecznego. W tym kontekście populacja ludzi 
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korzystających z pomocy społecznej stanowi grupę osób już wykluczonych społecznie 

lub takim wykluczeniem zagrożonych. 

 

W roku 2020 pomocą społeczną w gminie Brzeszcze objęte były 372 rodziny tj. 756 osób 

w tych rodzinach. W stosunku do liczby mieszkańców gminy, wynoszącej według stanu 

na 31 grudnia 2020 r. 20 807 osób, liczba klientów pomocy społecznej stanowi 3,63% 

i jest nieco mniejsza w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy to wyniosła w 2019 r. – 

3,96% (414 rodzin, tj. 833 osoby), a w 2018 r. – 3,65% (403 rodziny, tj. 773 osoby). 

 

Tabela nr 4 

RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ 

Wyszczególnienie 2020 2019 2018 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną ogółem 372 414 403 

w tym:    

liczba rodzin objętych pomocą finansową i rzeczową 174 172 205 

liczba rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną 198 242 198 

liczba zawartych kontraktów socjalnych 24 30 56 

 

Populacja rodzin korzystających z pomocy społecznej jest różnorodna ze względu 

na liczebność gospodarstw domowych,  typy rodzin jak i problemy, które je dotykają.  

  

Tabela nr 5 

TYPY RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Rodziny 2020 2019 2018 

Liczba rodzin z dziećmi ogółem 93 105 101 

w tym: 

liczba rodzin z 1 dzieckiem 36 45 49 

liczba rodzin z 2 dzieci 31 33 30 

liczba rodzin z 3 dzieci 16 22 18 

liczba rodzin z 4 dzieci i więcej 10 5 4 

Liczba rodzin niepełnych ogółem 24 24 33 

w tym: 

liczba rodzin z 1 dzieckiem 11 11 15 

liczba rodzin z 2 dzieci 5 7 10 

liczba rodzin z 3 dzieci 3 4 6 

liczba rodzin z 4 dzieci i więcej 5 2 2 

Liczba rodzin emerytów i rencistów 60 59 64 

Liczba osób samotnie gospodarujących 207 226 205 

 

Z  pomocy społecznej w 2020 roku najliczniej korzystały jednoosobowe gospodarstwa 

domowe, następnie rodziny emerytów i rencistów, a dalej rodziny z 1 dzieckiem.  
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Problemy, które dotykają rodziny i które jednocześnie stają się powodami ubiegania 

się o pomoc społeczną są wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Poniższa tabela 

pokazuje, które to problemy stanowiły w katalogu przyznawanych form pomocy najliczniejszą 

pozycję. 

 

Tabela nr 6 

POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ 

Rodziny Liczba rodzin 

2020 2019 2018 

Ubóstwo 97 95 118 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 26 20 23 

Bezrobocie 46 28 43 

Niepełnosprawność 99 91 112 

Długotrwała lub ciężka choroba 138 132 160 

Przemoc w rodzinie 6 2 4 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 20 19 15 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

72 85 106 

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

4 0 0 

Alkoholizm 42 37 33 

Narkomania 2 2 4 

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 5 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 

 

Najczęstszą przyczyną ubiegania się o wsparcie z pomocy społecznej w 2020 r. był problemem 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, następnie niepełnosprawności, a w dalszej kolejności 

bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Ubóstwo świadczy 

o niewystarczających środkach finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych i jest to okoliczność, która występuje jednocześnie z co najmniej jedną 

z pozostałych okoliczności, wymienionych w tabeli powyżej. 

3. System wsparcia finansowego rodzin 
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Instrumenty pozwalające wspierać osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych 

oraz pozwalające wzmacniać potencjał rodziny zawarte są w wielu ustawach zabezpieczenia 

społecznego, w aktach wykonawczych do tych ustaw oraz programach rządowych. 

Elementarne unormowania zostały wymienione w Tabeli nr 3 niniejszego dokumentu. 

W kilku z wymienionych instrumentów obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające 

do świadczeń i najczęściej jest ono różne dla określonych form wsparcia.       

 

Tabela nr 7 

KRYTERIA DOCHODOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ 

Akt prawny Kryterium dochodowe 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

Ustawa o pomocy społecznej 701 zł 528 zł 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych  nie dotyczy 674 zł 

lub 

764 zł dla rodziny 

z dzieckiem z orzeczoną 

niepełnosprawnością 

oraz  

mechanizm „złotówka 

za złotówkę”  

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

nie dotyczy 900 zł 

oraz 

mechanizm „złotówka 

za złotówkę”  

(od 1 października 2020 

r.) 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych  do 29.02.2020 r. 1650 zł 

(przedział I)  

lub 

1925 zł (przedział II) 

 

od 1.03.2020 r. 

1800 zł (przedział I)  

lub 

2100 zł (przedział II) 

do 29.02.2020 r. 1100 zł 

(przedział I)  

lub 

1375 zł (przedział II) 

 

od 1.03.2020 r. 

1200 zł (przedział I) 

 lub 

1500 zł (przedział II) 

Ustawa o systemie oświaty 701 zł 528 zł 

 

Nadal, na najniższym poziomie pozostaje kryterium dochodowe w pomocy społecznej. 

Wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a na osobę w rodzinie - 528 zł. 

Obowiązuje od października 2018 r. i zgodnie z przepisami kolejna weryfikacja tych kwot 

powinna nastąpić w 2021 r.  

 

W ustawie o systemie oświaty, w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów, obowiązuje kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. 
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Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, 

gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej 

się nie przekracza kwoty 764 zł. W określonych przypadkach możliwe jest uzyskanie 

świadczenia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, bowiem przy przyznawaniu 

zasiłków rodzinnych obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Zakłada on, że przekroczenie 

przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, nie będzie 

skutkować automatycznie utratą prawa do nich, ale osoba taka będzie mogła otrzymać 

świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium.  

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Kryterium to obowiązuje od 1 października 

2020 r. i jednocześnie, od tego samego dnia, przy ustalaniu prawa do świadczeń  funduszu 

alimentacyjnego obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”.  

 

Najwyższe kryterium zostało określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, 

i tak: dla osoby samotnie gospodarującej, do 29.02.2020 r. wynosiło w I przedziale 1650 zł, 

w II – 1925 zł, a od 1.03.2020 r. w I przedziale wynosi 1800 zł, natomiast w II przedziale 2100 

zł; na osobę w rodzinie, do 29.02.2020 r. wynosiło w I przedziale 1100 zł, w II – 1375 zł,  

natomiast od 1.03.2020 r. w I przedziale – 1200 zł, w II – 1500 zł. 

 

3.1 Świadczenia z pomocy społecznej 

 

W 2020 r., świadczeniami z pomocy społecznej, zarówno w formie pieniężnej 

jak i niepieniężnej objęto 372 rodziny tj. 756 osoby w tych rodzinach. Pomoc w postaci 

wyłącznej pracy socjalnej udzielona została 198 rodzinom (z 354 rodzin objętych pracą 

socjalną wraz z innymi formami pomocy). Kontrakty socjalne zawarte zostały z 24 osobami. 

 

Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe to rodzaj pomocy finansowej z przeznaczeniem 

na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb bytowych, których osoby czy rodziny nie są w stanie 

zaspokoić samodzielnie. Ten rodzaj wsparcia przyznawany jest w szczególności pokrycie części 

lub całości kosztów zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów 

pogrzebu. Z zasiłków celowych w 2020 r. skorzystały 122 rodziny tj. 254 osoby w tych 

rodzinach, w tym ze specjalnych zasiłków celowych 54 rodziny, tj. 114 osób. 

 

Zasiłki okresowe to forma pomocy finansowej przyznawana w szczególności ze względu 

na długotrwałą chorobę, niepełność, bezrobocie, oczekiwanie na świadczenia z innych 

systemów społecznego zabezpieczenia. Przysługuje w wysokości 50 % różnicy między 

kryterium dochodowym, a uzyskiwanym dochodem. Ośrodek otrzymuje dotację celową 

https://samorzad.infor.pl/tematy/swiadczenia/
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na tzw. część gwarantowaną w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym, 

a uzyskiwanym dochodem. Z tej formy wsparcia, w 2020 r. skorzystały 72 rodziny, tj. 141 osób. 

 

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2020 r. na wypłatę zasiłków celowych, w tym 

celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych wyniosła 260 626,47 zł. 

 

Zasiłki stałe przyznaje się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (kobietom 

po ukończeniu 60 lat, mężczyznom po ukończeniu 65 lat), którym nie przysługuje renta 

czy emerytura lub całkowicie niezdolnym do pracy czy samodzielnej egzystencji, jeżeli dochód 

tych osób jest niższy od kryterium ustawowego. Pełna wysokość zasiłku stałego wynosi 645 zł. 

W 2020 r. zasiłki stałe otrzymywało 49 osób (w 48 rodzinach liczących łącznie 52 osoby). 

Na zasiłki stałe w 2020 r. wydana została kwota 277 755,65 zł i w całości była to dotacja 

Wojewody. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego w 2020 r. wynosiła około 472,37 zł. 

 

„Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Obecny obejmuje lata 2019-2023, 

a jego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą 

osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, których 

dochód nie przekracza 150% kryterium ustawowego pomocy społecznej. Pomocy udziela 

się w formie posiłku, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, ewentualnie 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W 2020 r. przedmiotowym 

Programem objęto 171 osób, w tym 36 dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole 

podstawowej, 42 uczniów szkół aż do etapu ponadgimnazjalnego oraz 93 osoby dorosłe. 

Wśród wymienionych świadczeniobiorców 73 osoby korzystały z posiłku, w tym 25 małych 

dzieci, 27 uczniów szkół i 21 osób dorosłych, natomiast zasiłek celowy otrzymało 135 osób, 

w tym 26 małych dzieci, 37 uczniów i 72 osoby dorosłe. Koszt Programu wyniósł ogółem 

136 371,57 zł, z czego 54 832,85 zł to środki własne, a 81 538,72 zł stanowi dotacja do zadań 

własnych. 

 

3.2 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

System świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, świadczeń opiekuńczych, 

wychowawczych oraz fundusz alimentacyjny, obok świadczeń z pomocy społecznej, służą 

wspieraniu rodzin w zabezpieczeniu potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie dzieci.  

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:  

✓ urodzenia dziecka,  

✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

✓ samotnego wychowywania dziecka 

✓ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
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✓ rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego 

✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

• świadczenie rodzicielskie  

 

Ze świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń, a także ze świadczenia 

rodzicielskiego w 2020 r. skorzystały ogółem 332 rodziny. Liczba wszystkich udzielonych 

świadczeń wyniosła 8739 na łączną kwotę 1 377 226,80 zł (bez uwzględnienia kwot zwrotu 

świadczeń nienależnie pobranych w 2020 r. w łącznej wysokości 1003,48 zł). 

 

Tabela nr 8 

ŚWIADCZENIA RODZINNE+DODATKI  
Rodzaj świadczenia Liczba 

rodzin 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

wypłaconych 

Zasiłek rodzinny 282 549 5411 597 282,05 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

urodzenie dziecka 21 21 22 20 487,81 

opieka nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

22 25 158 57 020,08 

samotne wychowywanie dziecka 23 27 286 49 960,03 

wychowywanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

69 86 870 78 787,49 

kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego 

46 52 538 51 885,71 

rozpoczęcie roku szkolnego 219 356 319 29 705,57 

podjęcie przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 

75 90 646 44 170,86 

Świadczenie rodzicielskie 75 75 489 447 927,20 

Razem: 8739 1 377 226,80 

 

 

Świadczeniami opiekuńczymi są: 

• zasiłek pielęgnacyjny,  

• specjalny zasiłek opiekuńczy,  

• świadczenie pielęgnacyjne,  

• zasiłek dla opiekuna 

 

Ze świadczeń opiekuńczych w 2020 r. skorzystało 458 rodzin. Ilość osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie to 442. Liczba wszystkich udzielonych świadczeń wyniosła 5695 na łączną 

kwotę 2 710 262,64 zł (bez uwzględnienia kwot zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 

w 2020 r. w łącznej wysokości 7 160,72 zł, z czego 483,80 zł to zwrot świadczenia 

rodzicielskiego, a 5 676,92 zł zwrot zasiłków pielęgnacyjnych). 

 

Tabela nr 9 
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
Rodzaj świadczenia  Liczba 

rodzin 

Liczba osób, 

którym przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń  

zasiłek pielęgnacyjny 426 436 4747 1 024 215,44  

specjalny zasiłek opiekuńczy 2 2 22 13 640,00  

świadczenie pielęgnacyjne 80 80 914 1 664 967,20  

zasiłek dla opiekuna 1 1 12 7 440,00  

Razem: 5695 2 710 262,64 

 

 

3.3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” 

 

Jest to świadczenie rodzinne, przysługujące rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź 

faktycznemu, z tytułu urodzenia się dziecka. W 2020 r. przyznano  104 świadczenia dla 104 

dzieci w 103 rodzinach i z tego tytułu wypłacono kwotę 104 000,00 zł. 

 

 

3.4 Świadczenie wychowawcze  

 

To 500 zł miesięcznie na każde dziecko i przyznawane bez względu na uzyskiwane dochody. 

Przysługuje także na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka bez względu na kryterium dochodowe. W 2020 r. udzielono świadczeń dla 3886 dzieci 

pozostających w 2452 rodzinach, na łączną kwotę 22 033 717,47 zł (bez uwzględnienia 

świadczenia nienależnie pobranego w wysokości 500 zł). 

 

 

3.5 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia się dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

W 2020 r. udzielono 2 takie świadczenia, na łączna kwotę 8 000 zł .  

 

3.6 Świadczenie „Dobry start” 

 

Jest realizowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

i przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku 

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

Wypłacane jednorazowo, przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom 

prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, osobom uczącym się. Świadczenie otrzymują uczniowie do ukończenia 20 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadczenia_rodzinne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opiekun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
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roku życia, a uczniowie z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. W 2020 r. zostało 

wypłacone w łącznej wysokości 728 700,00 zł dla 2429 uczniów w oparciu o 1833 wnioski. 

Ilość wydanych informacji to 1806, liczba decyzji 10 (w tym 4 odmowne i 6 o umorzeniu 

postępowania). 

 

3.7 Fundusz alimentacyjny 

 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które 

ma zasądzone od rodzica alimenty (również na podstawie ugody zawartej przez rodziców 

przed sądem). Przysługują do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku 

życia. Na dziecko z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności przysługują 

bez względu na wiek. W 2020 r. ilość osób uprawnionych to 100 dzieci (82 wnioski, 99 decyzji), 

liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 1068, a kwota przeznaczona na ten cel to 437 930,19 

zł.  

 

W 2020 r. w gminie Brzeszcze było 168 dłużników alimentacyjnych, a 124 poza gminą. 

W stosunku do dłużników podejmowane były następujące działania: 

• wydano 7 decyzji o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających 

się od zobowiązań, 

• przekazano do 5 Biur Informacji Gospodarczej 3 informacje o uznaniu osób 

zobowiązanych do alimentacji za dłużników alimentacyjnych, 

• przesyłano 4 pisma do powiatowych urzędów pracy, w celu aktywizacji zawodowej 

dłużników alimentacyjnych, 

• zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy 

jako osoby bezrobotne, 

• skierowano 2 wnioski do Starosty Oświęcimskiego o podjęcie działań, w celu odebrania 

dłużnikom prawa jazdy,  

• przekazywano komornikowi 27 informacji z wywiadów alimentacyjnych, mających 

wpływ na bezskuteczną egzekucję świadczeń,  

• przekazano Policji 71 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z art.209KK, 

• skierowano 65 wezwań do dłużników alimentacyjnych, w celu przeprowadzenia 

wywiadów alimentacyjnych i złożenia oświadczeń majątkowych, 

 

Łączne należności od  dłużników alimentacyjnych (z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu 

alimentacyjnego i odsetek od niego, kosztów upomnienia) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 

7 983 372,30 zł., w tym: budżet państwa – 2 389 152,55 zł oraz budżet gminy - 5 594 219,75 

zł. W 2020 r. gmina odzyskała od dłużników alimentacyjnych kwotę 254 597,31 zł, 

w tym do budżetu gminy - 67 483,59 zł, a do budżetu państwa - 187 113,72 zł. 
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3.8 Dodatki mieszkaniowe 

 

Kolejna forma wsparcia dla  rodzin realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej to dodatki 

mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez 

gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych 

w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 

kryteriów, o których mowa w Tabeli nr 7 str. 12-13 niniejszego sprawozdania, obowiązujących 

w dniu złożenia wniosku. W 2020 r. przyjęto i rozpatrzono 133 wnioski o dodatek 

mieszkaniowy i wydano 135 decyzji (wszystkie przyznające). Przeprowadzono 6 wywiadów 

na potwierdzenie sytuacji dochodowej i mieszkaniowej osób ubiegających się o dodatek. 

Udzielono 805 świadczeń na łączną kwotę 193 402,76 zł. 

 

Tabela nr 10 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Kwota dodatku Liczba świadczeń 

do 50 zł 1 

od 51 zł do 100 zł  9 

od 101 zł do 200 zł 36 

powyżej 201 zł 87 

 

3.9 Dodatki energetyczne   

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej lub gazu, 

który ma przyznany dodatek mieszkaniowy i który posiada umowę kompleksowej sprzedaży 

energii elektrycznej lub gazu zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje 

w miejscu dostarczania energii elektrycznej lub gazu. Jest przyznawany na czas pobierania 

dodatku mieszkaniowego tj. na 6 miesięcy. W 2020 r. przyjęto i rozpatrzono 72 wnioski 

o dodatek energetyczny i wydano 72 decyzje (wszystkie przyznające).  

Udzielono 314 świadczeń na łączną kwotę 4 528,00 zł. Jest to kolejne zadanie zlecone gminie, 

dlatego na jego realizację wojewoda przekazuje dotację, z której, oprócz wydatków na same 

świadczenia, pokrywane są także koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconych 

dodatków. W roku sprawozdawczym było to 90,56 zł. 

 

Tabela nr 11 

DODATKI ENERGRTYCZNE 

Kwota dodatku Liczba świadczeń 

dla jednoosobowych gospodarstw domowych  98 

dla gospodarstw domowych liczących 2 – 4 osób   179 

dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 5 osób  37 
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3.10 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) 

 

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. 

Ośrodek  Pomocy Społecznej przejął realizację zadania w postaci udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów od kwietnia 2014r. na podstawie uchwały 

nr XXXVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014 r. Pomoc ta udzielana 

jest w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydany na tej podstawie regulamin udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminy Brzeszcze. Ta forma wsparcia 

ma na celu wyrównanie, w miarę możliwości, dostępu do edukacji dzieciom z rodzin 

spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. 

Zgodnie z przedmiotowym regulaminem, stypendium  szkolne wynosi 124 zł miesięcznie 

przy dochodzie do 528 zł na osobę w rodzinie lub 180 zł miesięcznie przy dochodzie do 250 zł 

na osobę w rodzinie. Na wniosek rodzica może być przyznane stypendium szkolne 

oraz zasiłek  szkolny. W 2020 r. przyznano i wypłacono stypendia dla 23 dzieci w 17 rodzinach 

oraz przyznano 1 zasiłek szkolny. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 24 366,00 zł (w tym 

zasiłek szkolny w wysokości 620 zł), z tego 19 092,00 zł to dotacja Ministerstwa Edukacji, 

a 5 274,00 zł środki własne gminy. 

 

Tabela nr 12 

STYPENDIA SZKOLNE + ZASIŁKI SZKOLNE 

Okres przyznania Liczba uczniów Kwota wypłaconych świadczeń 

I – VI 2020 20  13 640,00 

IX – XII 2020 23 10 726,00 

 

4. System wsparcia niefinansowego 
 

4.1 Praca socjalna 

 

W ustawie o pomocy społecznej, mianem pracy socjalnej określa się działalność zawodową 

mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Główne narzędzia pracy socjalnej 

to wywiad środowiskowy (pojmowany jako rozmowa, nie jako kwestionariusz), przy pomocy 

którego dokonywana jest analiza sytuacji życiowej rodziny, jej zasobów, możliwości 

predyspozycji, a także przyczyn trudności w zaspakajaniu swoich potrzeb życiowych 

oraz kontrakt socjalny (pojmowany jako dwustronne zobowiązanie, nie kwestionariusz), 

czyli pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia 

i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających 

do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W 2020 r., praca socjalną 

https://samorzad.infor.pl/tematy/zasilek/
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w połączeniu z innymi formami pomocy objętych było 354 rodzin, a w formie wyłącznej pracy 

socjalnej 198 rodzin. Kontrakty socjalne zawarte zostały z 24 osobami. 

 

4.2 Schronienie dla osób, które są tego pozbawione 

 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Schronisko dla osób 

bezdomnych z miejscami noclegowymi. Liczy 20 miejsc, z czego 18 przeznczone 

jest dla mężczyzn (w tym 2 miejsca jako noclegownia), a 2 dla kobiet (w tym 1 miejsce jako 

noclegownia). Spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U.2018 poz.896). Działa przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. 

Do Schroniska kieruje się osoby na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, 

podpisanego kontraktu socjalnego oraz wydanej decyzji administracyjnej. Jest to odpłatna 

forma pomocy, a osoby z niej korzystające i posiadające dochód, ponoszą koszty w wysokości 

30% tego dochodu. Bezdomni przebywający w schronisku mają zapewniony 1 gorący posiłek 

dziennie oraz możliwość skorzystania z ciepłej kąpieli, wymiany, prania i suszenia odzieży, 

korzystania z kuchni i samodzielnego przygotowywania posiłku. W Schronisku mogą 

przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu 

innych osób przebywających w placówce. 

 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym w postaci tymczasowego miejsca 

noclegowego, w określonych godzinach w ciągu doby (przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu). 

Zgodnie z Regulaminem Schroniska z miejscami noclegowymi w Brzeszczach, osoba 

bezdomna, na podstawie skierowania może korzystać z tego rodzaju świadczenia 

do 1 miesiąca. W tym okresie, oprócz miejsca do spania otrzymuje gorący posiłek, niezbędną 

odzież, możliwość samodzielnego przygotowania posiłku oraz wsparcie pracownika socjalnego 

ukierunkowane na podejmowanie działań przez osobę bezdomną, w celu poprawy jakości 

swojego życia.  

 

Wszystkie osoby przebywające w placówce korzystają z usług aktywizacyjnych, 

ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności 

życiowej,  poprzez uczestniczenie w grupowych treningach umiejętności społecznych, 

interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz w indywidualnych rozmowach 

z pracownikiem socjalnym czy psychologiem. Mają także obowiązek podjęcia badania 

w kierunku uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych i podjęcia terapii odwykowej, 

rejestracji w urzędzie pracy, a jeśli są do zdrowe, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia. 

W przypadku występowania chorób podejmują leczenie, a  w przypadku, gdy występują 

ku temu przesłanki, gromadzą dokumentację medyczną w celu ubiegania się o orzeczenie 

niepełnosprawności, a w dalszej kolejności o zasiłek stały. W razie potrzeby, dorywczo 

i w zależności od możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia, mieszkańcy Schroniska 



str. 23 
 

angażowani są do rożnych form aktywności poza placówką, np. sprzątanie wokół budynku 

Ośrodka, pomoc w rozładunku żywności, pomoc mieszkańcom gminy w pracach 

przydomowych. 

 

Tymczasowe schronie może być udzielane również w formie ogrzewalni, która umożliwia 

interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażonych 

co najmniej w miejsca siedzące. W gminie Brzeszcze nie ma odrębnej placówki o tym 

charakterze, dlatego planuje się, w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, 

wydzielenie takiego miejsca  na terenie Schroniska, ponieważ zapewnienie tej formy pomocy 

osobom bezdomnym, jest to zadaniem obowiązkowym gminy. 

 

W 2020 r. usługami świadczonymi przez Schronisko objętych było 20 mężczyzn, z czego 

1 usamodzielnił się podejmując pracę, 1 opuścił schronisko bez podawania przyczyny, 

3 mężczyzn zmarło. 5 pobierało zasiłek stały z pomocy społecznej (orzeczona 

niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym), 1 mężczyzna pobierał 

emeryturę. Koszt utrzymania Schroniska w 2020 r. wyniósł 303 272,25 zł. Składowe wydatków 

poniesionych w ciągu roku na utrzymanie placówki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

dla personelu oraz wydatki statutowe, m.in.: posiłki dla osób bezdomnych, opłaty za media, 

telefon, dostęp do Internetu, przeglądy techniczne, pranie pościeli, inne usługi, zakupy (w tym 

środki czystości i ochrony osobistej) wynikające z bieżącej działalności Schroniska. 

 

2 bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Brzeszcze korzysta z usług placówek zapewniających 

tymczasowe schronienie (schronisko oraz ogrzewalnia) w innych miejscowościach. Do tej pory 

gmina nie ponosiła kosztów korzystania z placówek, a wyłącznie koszty przyznanych 

i wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej. 

 

4.3 Usługi opiekuńcze 

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że usługi opiekuńcze przyznawane są osobom 

samotnym lub osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby czy też innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, są jej pozbawione, a rodzina nie może takiej pomocy udzielić. 

Obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz, 

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to natomiast usługi dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

regulują: 

• ustawa o pomocy społecznej  z 12 marca 2004 r., 

• ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 r., 
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• rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 

Przyznanie danej osobie usług opiekuńczych należy do zadań ośrodka pomocy społecznej. 

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik 

socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby 

zainteresowanej. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

 

Do tej pory, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizował usługi opiekuńcze w dwóch 

formach, o których mowa poniżej:  

 

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub w rodzinie, niesamodzielnych z różnych powodów, 

obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności: opiekę 

higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację, utrzymanie czystości mieszkania, zakupy, 

przygotowanie posiłków, karmienie, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. W 2020 r. usługi opiekuńcze świadczone były dla 34 osób (w 30 rodzinach) 

w łącznym wymiarze 11 270 godzin, przez 8 opiekunek domowych zatrudnionych w Ośrodku. 

Koszt realizacji zadania w 2020 r. to 437 255,86 zł. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Są to usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  Ośrodek realizuje 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 2019 r. 

Wsparciem, jak do tej pory, objęte są 3 osoby, w tym 2 dzieci do 16 r.ż. i 1 osoba dorosła. 

W 2020 r. wykonanych zostało 1669 godzin świadczeń, przy zaangażowaniu 9 wykonawców, 

w ramach 13 umów cywilnoprawnych. Jest to 8 różnych rodzajów usług, zarówno w zakresie 

uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, jak i rehabilitacji 

fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Wydatek na ten cel w 2020 r. 

to kwota 107 972,85 zł.  

 

 

4.4 Domy pomocy społecznej 

 

Jest to forma wsparcia dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu 

i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Według stanu 

na dzień 31.12.2020 r., w 9 domach pomocy społecznej przebywało 19 osób (umieszczone 
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wyłącznie w 2020 r. były 3 osoby; 3 osoby zmarły). Każda osoba umieszczona w domu pomocy 

społecznej, ponosi odpłatność w wysokości do 70 % swoich dochodów, a pozostałą różnicę 

do pełnego kosztu pokrywa rodzina lub gmina. W roku sprawozdawczym, wydatek gminy 

na ten cel to 481 164,14 zł. Średnia miesięczna kwota, jaką gmina dopłacała do pobytu 

mieszkańca wyniosła około 2110 zł, przy średnim miesięcznym koszcie pobytu w palcówce 

wynoszącym 3 757,15 zł. 

 

Tabela nr 13 

WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECNEJ, W KTÓRYCH PRZEBYWALI 

MIESZKANCY GMINY W 2020 R. 
Nazwa DPS i jego rodzaj Liczba 

umieszczonych 

osób 

Pełny miesięczny koszt pobytu 

mieszkańca 

Dom Pomocy Społecznej „Śliżowy Potok”  

w Żywcu; 

 dla przewlekle somatycznie chorych 

4 I – II 2020 r. – 3182 zł  

od III 2020 r. – 3374 zł 

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratów 

w Kalwarii Zebrzydowskiej; 

dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn 

2 I 2020 – 3574 zł 

od II 2020 r. – 4041 zł 

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów 

w Bulowicach; 

dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn 

2 I – II 2020 r. – 3255,17 zł 

od III 2020 r. – 3524,53 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku; 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

2 I – II 2020 – 3973 zł 

od III 2020 r. – 4416,34 zł 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej  „Pogodna 

jesień” w Cieszynie; 

dla osób starszych i przewlekle somatycznie 

chorych  

2 I 2020 r. – 3632,83 zł 

od II 2020 r. – 3727,13 zł 

Regionalny Ośrodek Rehabilitacji i Pomocy 

Społecznej w Borzęcinie; 

dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 

fizycznie 

2 I – III 2020 – 3715 zł 

od IV 2020 r. – 3995,70 zł 

Fundacja „Sadyba” Dom Pomocy Społecznej w 

Bystrej; 

dla osób starszych 

2 3750 zł 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. O. Rafała 

Kalinowskiego w Wadowicach; 

dla  przewlekle psychicznie chorych kobiet i 

mężczyzn 

2 4069 zł 

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie; 

dla osób starszych i przewlekle somatycznie 

chorych 

1 3790 zł 

 

Łącznie, na wszystkie świadczenia z pomocy społecznej wydano 1145 decyzji 

administracyjnych. 
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4.5 Dzienny Dom Senior + 

To placówka zlokalizowana w Jawiszowicach przy ul. Bielskiej 2, dysponująca 15 miejscami 

przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzeszcze w wieku powyżej 

60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia 

w codziennym życiu. Działa na zlecenie gminy w drodze konkursu na realizację zadania 

publicznego, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Rolą Ośrodka Pomocy Społecznej w tym obszarze jest przyjmowanie deklaracji 

do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Senior+, przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych, organizowanie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej, sporządzanie protokołów 

z posiedzeń i zamieszczanie ich na stronie internetowej Ośrodka, wydawanie decyzji 

administracyjnych ustalających odpłatność oraz wystawianie faktur uczestnikom placówki. 

W 2020 r. skierowano 13 osób do Dziennego Domu Senior+ 14, przy czy 4 osoby zrezygnowały 

(z czego 2 osoby przed rozpoczęciem zajęć, a 2 osoby w ciągu roku, z uwagi na pogorszenie 

się stanu zdrowia).  

 

4.6 Karta Dużej Rodziny 

 

To program dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu wsparcie tych rodzin 

oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Karta Dużej 

Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta wydawana jest na wniosek rodzica, posiada 

swój numer, dane osobowe osoby uprawnionej i jest przyznawana bez względu na dochód 

w rodzinie, na czas nieokreślony dla rodziców, do ukończenia 25 roku życia dziecka 

jeśli się uczy lub na czas ważności orzeczenia jeśli dziecko jest niepełnosprawne. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg lub zniżek w podmiotach wskazanych 

na stronie internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2020 gmina Brzeszcze 

poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu powierzono realizację tego zadania, wydała  

247 kart tradycyjnych i 240 kart elektronicznych, na podstawie złożonych 84 wniosków. 

Koszt wydania karty dla rodziny wielodzietnej w miesiącach I – II 2020 r. wyniósł 13,89 zł, 

a od III do XII 2020 r. – 14,21 zł. Koszt wznowienia karty w okresie od I – II 2020 r. to 2,79 zł, 

a od III – XII 2020 r. – 2,86 zł. Duplikat w okresie I – II 2020 r. kosztował 1,40 zł, a od III do XII 

2020 – 1,44 zł, przy czym za wydanie duplikatu rodzina winna była wnieść opłatę w kwocie 

9,56 zł w okresie od I – II 2020 r. i 9,78 zł w okresie od III – XII 2020 r.  Koszt realizacji zadania 

w 2020 r. wyniósł 751,25 zł. 

 

Tabela nr 14 

KARTA DUŻEJ RODZINY - WNIOSKI 

Rodzaj wniosku Ilość wydanych KDR 

o przyznanie po raz pierwszy dla nowej rodziny wielodzietnej 30 

o przyznanie po raz pierwszy wyłącznie dla rodziców 54 

o wydanie dla nowego członka rodziny 4 
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o przedłużenie ważności karty 5 

o wydanie duplikatu 0 

o kartę elektroniczną jako drugą formę 2 

 

4.7 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy 

 

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia 

oraz poszanowania godności osobistej. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić 

wszystkim obywatelom równe traktowanie oraz poszanowanie ich praw i wolności. 

W celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawa określa 

zadania w zakresie przeciwdziałania tej przemocy oraz zasady postępowania wobec osób 

dotkniętych przemoc w rodzinie i zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie.  

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach 

to grupa osób delegowanych z profesjonalnych środowisk do koordynacji, analizowania 

i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół powołuje burmistrz 

spośród przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, kuratorów sądowych, ochrony 

zdrowia i organizacji pozarządowych. Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup 

roboczych, w skład których wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci 

w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca 

przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy 

lub stosującymi przemoc, w razie potrzeby – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, 

asystent rodziny lub inni specjaliści. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno 

z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują 

nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem. 

 

W Brzeszczach, pierwszy Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Burmistrza 

w 2010 r. Kadra spotyka się raz w miesiącu, by omawiać sprawy osób i rodzin dotkniętych 

przemocą, w których założone zostały Niebieskie Karty. W 2020 r. Zespół spotkał się 8 razy 

i omawiał sprawy 15 rodzin, w których założono Niebieskie Karty (w tym 9 z 2019 r.). 

Odbyło się również 15 spotkań grup roboczych, które planują i realizują wsparcie dla osób 

dotkniętych przemocą.    

 

W październiku 2016 r. Rada Miejska w Brzeszczach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy 

Brzeszcze na lata 2016 - 2021. Celem głównym Programu jest stworzenie instytucjonalnych, 

organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjających ograniczeniu przemocy w rodzinie. 

Corocznie przedstawiany jest raport z monitoringu realizacji przedmiotowego Programu.  
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Założenia programu wykonywane są, w znacznej mierze, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

przy współpracy lokalnych instytucji - policji, oświaty i służby zdrowia. W Ośrodku, w ramach 

niniejszego programu, funkcjonuje Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Uwikłanych 

w Przemoc, który oferuje: 

• infolinię dla osób uwikłanych w przemoc, działającą przez 7 dni w godzinach od 15:00 

do 20:00 (dyżury pełnią pracownicy socjalni), 

• specjalistyczną pracę socjalną dla osób doświadczających przemocy; 1 x w tygodniu 

w godzinach 15:00 do 17:00 

• program psychoterapeutyczny dla osób doświadczających przemocy realizowany przez 

psychoterapeutę; 1 x w tygodniu w godzinach od 8:00 do 13:00 

• program psychoterapeutyczny dla osób stosujących przemocy prowadzony 

przez psychoterapeutę; 1 x w tygodniu w przedziale czasowym od 8:00 do 18:00 (3 

godziny do dyspozycji,  ustalane indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb 

odbiorców usług) 

• poradnictwo prawne; 1 x w tygodniu w godzinach od 15:00 do 16:00 

 

W 2020 r. wsparciem specjalistów łącznie objęte zostały 56 osób dorosłych, w tym 26 osób 

z psychoterapii dla dotkniętych przemocą, 7 osób z psychoterapii dla stosujących przemoc, 

7 osób z poradnictwa prawnego oraz 16 osób ze specjalistycznej pracy socjalnej.  

 

W strukturach Ośrodka funkcjonuje mieszkanie interwencyno – kryzysowe, utrzymywane 

w celu zapewnienia miejsca całodobowego, okresowego pobytu osobom i rodzinom, 

które z powodu nagłego zdarzenia losowego znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej im pobyt 

w dotychczasowym miejscu zamieszkania oraz w celu zapewnienia miejsca całodobowego, 

okresowego pobytu osobom dotkniętym przemocą. W 2020 r. z tej formy wsparcia skorzystała 

1 osoba, która znalazła się w sytuacji kryzysowej, innej niż uwikłanie w przemoc i wymagała 

podjęcia działań interwencyjnych przez pracowników Ośrodka. 

 

Tabela nr 15 

WSPARCIE DLA OSÓB UWIKŁANYCH W PRZEMOC 

Rodzaj wsparcia Ilość osób, która skorzystała 

z wsparcia 

Infolinia dla osób uwikłanych w przemoc 2 

Specjalistyczna praca socjalna 16 

Psychoterapia dla osób doświadczających przemocy 26 

Psychoterapia dla osób stosujących przemoc 7 

Poradnictwo prawne 7 

Tymczasowe schronienie 0 

  

Ośrodek Pomocy Społecznej, dystrybuuje wśród klientów materiały informacyjne (ulotki), 

zawierające między innymi dni i godziny funkcjonowania Punku Wsparcia i Informacji dla Osób 

Uwikłanych w Przemoc i udzielanych form wsparcia.  
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Koszty realizacji działań podjętych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w 2020 r. wyniosły 65 981,51 zł.  

 

4.8 Poradnictwo specjalistyczne 

 

Jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach udziela się wsparcia w formie poradnictwa 

prawnego oraz psychologicznego. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie 

informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, a poradnictwo psychologiczne przez 

procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.  

 

Tabela nr 16 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Rodzaj poradnictwa Ilość osób Ilość udzielonych porad 

Poradnictwo prawne 69 70 

Poradnictwo psychologiczne 31 77  

+ 4 opinie dla celów orzeczniczych 

Psychoterapia 30 76 

 

 

4.9 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji 

i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach 

niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Jednostkami organizacyjnymi 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek 

samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Asystent rodziny to osoba przez 

pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać 

trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Towarzyszy rodzicom 

we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, 

by środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. 
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Asystowanie rodzinie polega na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną, dla rodziny 

(na jej rzecz).  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w celu realizacji zapisów ustawy o wsparciu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie swoich kompetencji, w 2020 r. zatrudniał 

3 asystentki rodzin (do 13 kwietnia 3 asystentki, a od 14 kwietnia 2 asystentki w związku 

ze zmianą stanowiska pracy przez jedną z nich), które swoim wsparciem obejmowały 28 rodzin 

liczących łącznie 67 dzieci. Szczegółowy opis wykonanych zadań w obrębie wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej zostanie zawarty w rocznym raporcie z realizacji trzyletniego 

Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018-2020. 

 

 

5. Inne działania podejmowane na rzecz poprawy jakości życia 

i bezpieczeństwa osób i rodzin 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach prowadzi także wiele innych działań skierowanych 

do mieszkańców gminy i służących wspieraniu ich w różnych trudnych sytuacjach, którym 

samodzielnie nie są w stanie sprostać oraz służące wzmacnianiu i wykorzystaniu 

ich potencjału. 

 

5.1 Prace społecznie użyteczne 

 

Prace społecznie użyteczne to instytucja rynku pracy, uregulowana w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewidziana dla bezrobotnych niekorzystających 

z zasiłku, którzy jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie 

użyteczne są organizowane przez gminę w jednostkach pomocy społecznej, w tym na rzecz 

opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach zajmujących 

się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ośrodek Pomocy 

Społecznej (gmina), chcąc zorganizować prace społecznie użyteczne zawiera odpowiednie 

porozumienie z powiatowym urzędem pracy (starostą), które jest podstawą do wykonywania 

tych prac. Uczestnictwo w pracach odbywa się na podstawie skierowania bezrobotnego 

do udziału w nich. Maksymalny tygodniowy wymiar pracy wynosi 10 godzin. 

Osoba zatrudniona przy pracach społecznie użytecznych otrzymywała w roku 

sprawozdawczym 8,70 zł za godzinę pracy (maksymalna stawka ustalana przez Departament 

Funduszy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii). 

 

Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 31.12.2020 r. w gminie Brzeszcze wynosiła: 

• Ogółem bezrobotnych: 327 osób, w tym 215 kobiet 

• Liczba poszukujących pracy: 4 osoby, w tym 1 kobieta 

• Liczba bezrobotnych wg kategorii: 

Tabela nr 17 
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Wiek 18 - 24 49 

25 - 34 89 

35 - 44 98 

45 - 54 49 

55 – 59  27 

60 lat i więcej 15 

Wykształcenie wyższe 45 

policealne i średnie zawodowe/branżowe 104 

średnie ogólnokształcące 44 

zasadnicze zawodowe/branżowe 75 

gimnazjalne/podstawowe i poniżej 59 

 

O pomoc społeczną z tytułu bezrobocia w 2020 r. ubiegało się 46 rodzin liczących 115 osób. 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów pomocy społecznej realizowana jest przez 

pracowników w ramach pracy socjalnej.  

 

W 2020 r. do prac społecznie użytecznych skierowane były 2 osoby (1 do Ośrodka Kultury, 

1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5), które zrealizowały łącznie 179 godzin prac. 

Koszt realizacji zadania to 1548,60 zł, przy czym 60% tej kwoty refundował Powiatowy Urząd 

Pracy w Oświęcimiu, tj. 929,16 zł   

 

5.2 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Został opracowany zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom 

doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej 

w formie paczek lub posiłków.  

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 

i uzyskujące dochód: 

• nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód 

nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 

z pomocy społecznej (tj. 701 zł);  

• nieprzekraczający 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód 

nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 

z pomocy społecznej (tj. 528 zł).  

 

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, 

a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń 
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lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego 

odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu 

żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego. 

 

W 2020 r., Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z  brakiem chętnej do realizacji zadania 

organizacji pozarządowej, po raz pierwszy przyjął na siebie obowiązek organizacji partnerstwa 

lokalnego. W organizację przedsięwzięcia na terenie gminy, transport żywności z magazynu 

w Krakowie, jej rozładunek i dystrybucję do odbiorców ostatecznych, oprócz pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani byli: Burmistrz Brzeszcz, Sekretarz gminy, kilku 

pracowników Urzędu Gminy Brzeszcze, wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Agencja Komunalna w Brzeszczach oraz Wojsko Obrony Terytorialnej. Wsparcia w formie 

pięćdziesięciokilogramowych paczek żywnościowych udzielono 284 osobom w 133 rodzinach, 

na podstawie 133 wydanych skierowań. W 3 terminach, w okresie od 2 kwietnia do 30 czerwca 

2020 r., przekazano łącznie 7887,12 kilogramów oraz 4260 litrów produktów żywnościowych.  

 

5.3 Projekt „Małopolski Tele-Anioł” 

 

Małopolski Tele-Anioł to projekt, który Województwo Małopolskie realizuje wspólnie z Caritas 

Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej 

Beskidzkiej. Adresowany jest do osób mieszkańców województwa małopolskiego, 

które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. Polega na noszeniu urządzenia przypominającego z wyglądu 

elektroniczny zegarek, które zamiast wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszym z nich 

jest guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, 

aby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 

24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy) i udzielą 

potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon 

i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. Gmina 

Brzeszcze przystąpiła do współpracy w realizacji projektu w 2018 r. W 2020 r. tut. Ośrodek 

wydał wnioski o udział w Projekcie dla 8 osób.   

 

5.4 Program „Opieka 75+” 

 

To rządowy Program, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również 

pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, w gminach, które między innymi 

samodzielnie świadczą usługi opiekuńcze, tj. przez pracowników ośrodków pomocy 

społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych. Ośrodek Pomocy 

Społecznej po raz pierwszy przystąpił do programu w 2019 roku. Gmina, na realizację działań 

otrzymuje dotację celową, a udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 50% 
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przewidywanych kosztów realizacji zadania. Otrzymane środki, zgodnie z założeniami 

Programu, przeznaczone były na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym 

przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i kontynuowane 

w roku 2020,  dofinansowanie usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one 

świadczone, dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób 

w wieku 75 lat i więcej. W 2020 r. z Programu korzystało 6 osób. Wymiar usług zrealizowanych 

w ramach Programu to 1325 godzin, a kwota dofinansowania wyniosła 14 575,00 zł. 

 

5.5 „Koperta życia” 

 

Jest to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega 

na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie 

zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych 

osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z informacjami powinien być przechowywany w lodówce, 

czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. „Koperta życia” 

przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących 

uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób 

starszych. W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 62 „Koperty życia”.  

 

 

5.6 Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” 

 

To także Pogram rządowy, w ramach którego ze wsparcia mogą korzystać członkowie rodzin 

lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniami równoważnymi. Celem Programu jest odciążenie opiekunów m.in. poprzez 

zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie 

zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. W 2020 r. Program mógł być 

realizowany w trzech formach:  

• w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

lub ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu lub innym 

miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które 

otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program; 

• w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie 

własne samorządu lub w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub innym 

miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które 

otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program; 

• poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania 

ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) 

oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 
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Wymiar godzin wsparcia w 2020 r. to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej 

w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu 

całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość 

skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dwa wnioski 

uczestnictwa w Programie i zakwalifikował opiekunów do przyznania usługi opieki 

wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu. W roku sprawozdawczym 

w Programie uczestniczyły 3 rodziny dzieci z orzeczonymi niepełnosprawnościami. 

Usługa świadczona była przez 5 wykonawców w ramach 5 umów cywilnoprawnych, w łącznej 

ilości 532,5 godziny, (w tym 240 godzin u w jednej rodzinie, 165 godzin w drugiej rodzinie 

oraz 127,5 godziny w trzeciej rodzinie). W każdym przypadku usługi świadczone 

były w miejscu zamieszkania rodzin. Wydatki poniesione na realizację  Programu to 30 774,30 

zł, z czego 25 664,92 zł pochodziło z Funduszu Solidarnościowego, natomiast 5 129,38 zł 

ze środków gminy.  

 

 

5.7 Program „Wpieraj seniora” 

 

Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, 

by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas epidemii COVID–

19, ze względu na ich bezpieczeństwo. Bezpośrednim realizatorem Programu w zakresie 

organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych 

był Ośrodek Pomocy Społecznej. Program był realizowany od 20 października  do 31 grudnia 

2020 r. Z programu mogły skorzystać osoby po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach 

pomoc mogła być udzielona osobie młodszej przy założeniu, że szczególne sytuacje oznacza 

brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia 

oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie 

potrzebującej należała do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej. Z programu nie mogły 

korzystać osoby, które już otrzymywały wsparcie w ramach usług opiekuńczych, 

czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu było 

niezależne od kryterium dochodowego ani nie było przyznawane w drodze administracyjnej.  

 

W celu realizacji zadania pracownicy tut. Ośrodka opracowali Procedurę realizacji Programu 

„Wspieraj seniora” 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz Zasady 

bezpieczeństwa realizacji Programu „Wspieraj seniora” na rok 2020 na terenie gminy 

Brzeszcze, przeprowadzili promocję Programu poprzez rozwieszenie plakatów na tablicach 

ogłoszeń w gminie oraz informowanie osobiste lub telefoniczne klientów pomocy społecznej, 

kwalifikujących się do Programu, dokonywali cyklicznej sprawozdawczości. O pomoc 

w ramach Programu zgłosiły się 2 osoby starsze, w tym 1 przebywająca na kwarantannie.  
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5.8 Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze o roku 2023 

 

Głównym celem procesu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu 

kryzysowego, poprzez równoważenie zjawisk, które spowodowały jego degradację. W ramach 

przedsięwzięć Programu Rewitalizacji dla gminy Brzeszcze do roku 2023, Ośrodek Pomocy 

Społecznej ma przewidziane do realizacji określone działania, tj.:  

• „Akademia rodzicielska”,  

• „Bank aktywnych”,  

• Centrum Wolontariatu,  

• Kampania edukacyjna na rzecz wzmacniania wartości rodziny w ramach Programu 

Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze,  

• Rozwój spójnej informacji o ofercie specjalistycznej pomocy na terenie gminy 

w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze,  

• „Starszy brat – starsza siostra”,  

• „Teraz seniorzy”,  

• Uczymy się reagować – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.  

 

Są to tzw. działania miękkie, towarzyszące działaniom inwestycyjnym. W 2020 r. zadania 

nie zostały w całości zrealizowane zgodnie z planem, z uwagi na stan epidemii COVID-19 i jego 

skutki, w tym także finansowe. Zadanie „Starszy brat – starsza siostra” realizowane było 

wyłącznie w okresie od I do II 2020 r. z uwagi na obowiązek stosowania wytycznych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego dotyczących ograniczania kontaktów osobistych, w związku 

z epidemią koronawirusa. W ramach „Akademii rodzicielskiej” odbyło się 12 godzin zajęć 

(4 spotkania po 3 godziny) dla 8 rodziców, pn.: Nastolatek na wojennej ścieżce, czyli trudny 

okres dojrzewania, cz. II. Dzieci rodziców uczestniczących w spotkaniach miały zapewnioną 

opiekę w punkcie opieki nad dziećmi „Plastuś”. Podczas uczestnictwa w warsztatach, rodzicom 

oraz dzieciom zapewniono ciepły posiłek. Projekt ukończyli wszyscy otrzymując certyfikat 

potwierdzający udział oraz materiał edukacyjny - książkę „Granice w życiu nastolatków, kiedy 

mówić tak, jak mówić nie”. Koszt przedsięwzięcia to 4 561,97 zł. Ponadto, odbyły się zajęcia 

w ramach zadania „Teraz seniorzy” – grupa wsparcia dla 8 osób w wieku senioralnym, 

w wymiarze 18 godzin (6 spotkań po 3 godziny), a wydatek poniesiony na ten cel to 2 880,00 

zł. W ramach zadania „Rozwój spójnej informacji o ofercie specjalistycznej pomocy na terenie 

gminy w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze” rozdystrybuowano 100 

ulotek informacyjnych.      

 

 

5.9 Centrum Wolontariatu  

 

Centrum Wolontariatu formalnie funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Ośrodka od 2009 

r. do 31 sierpnia 2020 r. Działało w 3 obszarach: 
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• punkt pośrednictwa pracy wolontarystycznej, z usług którego mogły korzystać 

zarówno wolontariusze jak i instytucje czy organizacje chcące podjąć współpracę 

z wolontariuszami; 

• promowanie wolontariatu i wszystkich wartości z tym związanych, pracy dla dobra 

drugiego człowieka, zdobywania doświadczeń będących fundamentem aktywności 

zawodowej w przyszłości,  

• realizacja szkoleń, doradztwo oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze organizowania wolontariatu. 

 

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. Centrum Wolontariatu zakończyło swoją działalność w takim 

charakterze, do jakiego zostało powołane, bowiem spełniło swoje założenia na terenie gminy 

Brzeszcze. Lokalne instytucje i organizacje oraz pracujący w nich koordynatorzy realizują 

wspólne przedsięwzięcia, dla których nie istnieje już potrzeba pośrednictwa Centrum 

Wolontariatu. Osoby koordynujące wolontariat w gminie Brzeszcze posiadają wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu zadań. Podjęcie  decyzji 

o zakończeniu działalności wzmocnione zostało brakiem możliwości realizacji działań 

operacyjnych z udziałem wolontariuszy w związku z epidemią COVID – 19. Ośrodek Pomocy 

Społecznej zdecydował się na angażowanie wolontariuszy do poszczególnych zadań, 

np. w ramach projektów socjalnych.  

 

 

5.10 Kooperacje przeciw COVID 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przystąpił do zadania w ramach realizowanego 

w małopolskich powiatach (bocheńskim, tatrzańskim, gorlickim i oświęcimskim) pilotażowego 

projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób 

i rodzin" i otrzymał pomoc finansową w ramach trzeciego modułu wsparcia zaprojektowanego 

w Pakiecie Społecznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, na poprawę bezpieczeństwa 

pracowników ośrodków pomocy społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających 

z usług Ośrodka. Otrzymane środki finansowe przeznczone zostały na zakup urządzeń 

i środków ochrony osobistej, stosowanych w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania 

COVID-19. Dzięki zaangażowaniu podmiotów współpracujących – Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Brzeszczach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach - w działania realizowane 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób i rodzin korzystających z usług Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa pracowników Ośrodka, kwota dotacji wyniosła 

32 250,00 zł i w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem (32 249,34 zł). 

 

 

5.11 Program „Czyste powietrze” 

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 
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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/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. 

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ośrodek Pomocy Społecznej od 2020 r. prowadzi 

postępowania w sprawach o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

oraz wydaje w tych sprawach zaświadczenia. W roku sprawozdawczym wydane zostały 

4 zaświadczenia. 

 

6. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

W ciągu całego 2020 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w ramach umów o pracę 

49 osób, w tym 1 osoba w ramach umowy  na zastępstwo. Ponadto, w ramach umów 

cywilnoprawnych do realizacji zadań statutowych angażowane były 2 podmioty: psycholog 

oraz obsługa informatyczna. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. ilość pracowników wynosiła 

44 osoby, w tym 1 osoba w ramach umowy na zastępstwo. Spośród wykazanych pracowników, 

3 osoby przebywały na urlopach macierzyńskich. W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie 

wynosiło 42,75 etatu.   

 

Tabela nr 18 

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNJE W 2020 R. 
Stanowisko Liczba 

pracowników 

Wykształcenie Specjalizacja 

w zawodzie 

pracownika 

socjalnego 

wyższe średnie zasadnicze 

zawodowe 

podstawowe 

Dyrektor 2  
(w tym 1 przeszedł na 

emeryturę z dniem 

27.03.2020 r.) 

2     

Zastępca 

dyrektora 

1 1     

Główna 

księgowa 

1 1     

Dział 

księgowości  

4  
(w tym 1 osoba 

przebywająca na urlopie 

macierzyńskim) 

4     

Dział Pomocy 

Środowiskowej 

10 
(w tym z 2 osobami 

rozwiązano umowę o 

pracę) 

10    2 osoby - Io 

3 osoby – IIo 

Schronisko 

dla osób 

bezdomnych 

6  5 1  1 osoba - IIo 
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z miejscami 

noclegowymi 

Sekcja Wsparcia 

Rodziny 

2 1 1    

Dział Usług 

i Świadczeń 

5 
(w tym z 1 osobą 

rozwiązano umowę o 

pracę) 

5     

Sekcja opieki 

nad chorym 

w domu 

8 

 

1 6 1   

Dział Świadczeń 

rodzinnych 

i  Funduszu 

Alimentacyjnego  

9  
(w tym 2 osoby 

przebywające 

na urlopach 

macierzyńskich, 1 osoba 

na umowę na 

zastępstwo, 1 osoba na 

umowę na czas 

określony - 3 miesiące 

po zakończeniu stażu) 

7 2    

Radca prawny 1 1     

Razem: 49 33 14 2  6 

 

Wszyscy pracownicy brali udział w szkoleniach. Były to zarówno szkolenia zewnętrzne 

jak i wewnętrzne, prowadzone przez kierowników działów bądź osoby które uczestniczyły 

w szkoleniach zewnętrznych. Zakres tematyczny szkoleń był adekwatny do zgłaszanych 

potrzeb oraz zmian w przepisach prawa, w oparciu o które realizowane są zadania 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych. 

 

7. Podsumowanie 

 

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. Stan epidemii w kraju 

jest szczególnie trudną sytuacją zarówno dla obywateli, którzy znaleźli się w potrzebie 

i nie mogą jej samodzielnie zaspokoić, jak i dla instytucji, których misją jest niesienie pomocy 

potrzebującym.  

 

Świadczenie usług w Ośrodku Pomocy Społecznej, podobnie jak wielu innych branżach, zostało 

zdeterminowane przez epidemię koronawirusa i jej skutki, w tym także finansowe. 

Niestandardowa  sytuacja wymusiła konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań 

zarówno w zakresie świadczenia usług, realizacji zadań, jak i organizacji pracy instytucji. 

Od początku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach nieprzerwanie udzielał pomocy osobom i rodzinom w potrzebie, zgodnie 

z zadaniami własnymi, ustawą o pomocy społecznej, poleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, Wojewody Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeszcz. W okresie eskalacji 

zakażeń w kraju i w regionie, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, 
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Ośrodek Pomocy Społecznej czasowo zmienił organizację pracy i świadczenie pomocy, 

bez zakłócania funkcjonowania jednostki, przy zapewnieniu ciągłości pracy w każdej komórce 

organizacyjnej oraz z zachowaniem załatwiania spraw bieżących bez uszczerbku 

dla interesantów. Z uwagi na specyfikę i charakter świadczonych usług w instytucji, nie było 

możliwości całkowitego wyłączenia pracowników w bezpośredniego kontaktu z klientami, 

dlatego godziny pracy instytucji zostały zachowane, bezpośrednia obsługa klienta została 

ograniczona do bezwzględnej konieczności, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym 

umówieniu się z pracownikiem Ośrodka i odbywała się w holach na piętrach budynku, 

interesanci na bieżąco byli informowani i zachęcani do ograniczenia bezpośrednich kontaktów 

w Ośrodku i załatwiania wszelkich spraw za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, poczty 

e-mail, platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl, platformy: www.obywatel.gov.pl. 

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników zamieszczone zostały na stronie internetowej 

www.ops.brzeszcze.pl oraz na drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka. W ciągu roku, 

w okresie wzmożonej ilości zachorowań wskutek zakażenia koronawirusem oraz zaostrzonych 

rygorów sanitarnych, przez krótki okres pracownicy Ośrodka  zostali podzieleni na dwa zespoły 

i rotacyjnie, co drugi tydzień, część pracowników realizowała zadania stacjonarnie, a druga 

część zdalnie, z uwzględnieniem wykonywania niektórych czynności służbowych w formie 

doraźnej obecności w miejscu stałego wykonywania pracy. Głównym narzędziem pracy 

wszystkich pracowników był telefon komórkowy i komputer. W sytuacji konieczności 

pracownicy socjalni i asystenci rodzin wykonywali swoją pracę w terenie. Opiekunki domowe, 

świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, realizowały swoje obowiązki 

zawodowe bez żadnych zmian, z uwagi na brak możliwości wprowadzenia ograniczeń wobec 

osób samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych, wymagających tych usług.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w miarę swoich możliwości i kompetencji, 

zapewniał pomoc osobom i rodzinom oraz wspierał ich w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. 30 marca 2020 r. podpisana została umowa z Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej na udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, co miało na celu dostarczenie 

żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Przy współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej 

(5 Brygada Obrony Terytorialnej z Krakowa), Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzeszcz 

(5 jednostek), Urzędu Gminy w Brzeszczach, Agencji Komunalnej w Brzeszczach, pracownicy 

socjalni Ośrodka przygotowali 284 paczki żywnościowe, po 50 kg każda i dostarczyli żywność 

osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym jeszcze w tym samym dniu. Posiłki dla dzieci 

w szkole i przedszkolu finansowane w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” zostały 

zamienione na zasiłki celowe. Z tego samego programu przyznawane były zasiłki na posiłki 

dla osób dorosłych, szczególnie starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pomoc finansowa 

w formie różnego rodzaju zasiłków, po telefonicznym lub osobistym (w sytuacji konieczności) 

ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej  i dochodowej, realizowana była na bieżąco 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w miejscu zamieszkania tych osób, zgodnie 

z poleceniem Wojewody Małopolskiego, przez pewien okres zostały ograniczone 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
http://www.ops.brzeszcze.pl/
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do bezwzględnej koniczności, ale z uwagi na pogorszenie się stanu zdrowia 

świadczeniobiorców (szczególnie dzieci), od 11 maja 2020 r. cyklicznie przywracana 

była realizacja usług (za zgodą wykonawców). Usługi opiekuńcze u osób samotnych, starszych, 

niepełnosprawnych, jak wspomniano powyżej, realizowane były bez zmian, w miejscu 

zamieszkania tych osób, a nowe wnioski rozpatrywane były na bieżąco i na bieżąco 

przyznawana był ta forma pomocy. W celu zapewnienia pomocy dla osób i rodzin 

w kwarantannie, pracownicy socjalni pełnili dyżur telefoniczny do godziny 19:00 oraz podjęto 

współpracę z siecią sklepów PSS Społem w Brzeszczach, która polegała na tym, że - przy 

zaangażowaniu pracownika socjalnego - rodzina czy osoba przebywająca w kwarantannie, 

miała możliwość dokonywania przedpłat na konto PSS Społem za zamówione zakupy, 

które przygotowywała obsługa sklepu, a dostarczała Ochotnicza Straż Pożarna 

po wcześniejszym zgłoszeniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. W sytuacji, gdy rodzina lub osoba nie miała 

możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną, zastosowanie miały zasady zawarte 

w Zarządzeniu Burmistrza Brzeszcz z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 

szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w gminie Brzeszcze, 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W schronisku 

dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi, migracja osób tam przebywających została 

ograniczona do koniecznego minimum; pracownik socjalny lub opiekun, delegował jednego 

z mieszkańców do realizacji niezbędnych zakupów w najbliższym sklepie lub sam 

ich dokonywał. Ponadto, mieszkańcy schroniska mieli zabezpieczoną żywność z POPŻ. 

Z uwagi na niezbywalne prawo ludzkie, jakim jest prawo do wolności osobistej, nie było 

możliwości wprowadzenia zakazu opuszczania schroniska, dlatego takie sytuacje również 

miały miejsce (nie tylko wynikające z podjęcia pracy przez osobę bezdomną). 

Mieszkańcy schroniska byli zobligowani do przestrzegania i stosowania zaleceń i wytycznych 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kilka razy w ciągu dnia mieli mierzoną temperaturę, zostali 

wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej. Dla osób bezdomnych, które przebywały 

w przestrzeni publicznej, a zgłosiły się o pomoc w formie udzielenia schronienia, przygotowane 

zostało miejsce kwarantanny w mieszkaniu interwencyjno – kryzysowym przy ul. Dworcowej 

12 w Brzeszczach, którym dysponuje Ośrodek. Tam bezdomni podlegali obserwacji w kierunku 

wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem. Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny załatwiane były na bieżąco, przy wykorzystaniu kontaktu telefonicznego, 

elektronicznego (email, u-PUAP), a w razie konieczności poprzez kontakty osobiste 

z interesantami. Poradnictwo prawne i psychologiczne okresowo realizowane było 

przy wykorzystaniu kontaktu telefonicznego. 

 

Zmiana organizacji pracy pozwala realizować proces świadczenia pomocy, niemniej jednak 

jakość i wydajność pracy z pewnością nie jest taka sama, jak w warunkach „normalnych”, 

stąd – w zależności od eskalacji zakażeń i zachorowań  w kraju, w powiecie czy w gminie -  

w miarę możliwości powraca się do wykonywania pracy w dotychczasowym systemie, 

by nie dopuścić do zablokowania przepływu dokumentów, informacji, świadczeń.  

 



str. 41 
 

Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i miejsce świadczenia pracy, w trosce o wspólne 

bezpieczeństwo i zdrowie, zostali zobligowani do przestrzegania i stosowania zaleceń 

oraz wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także wyposażeni w niezbędne środki 

ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji).  

 

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację wszystkich zadań, 

do których został powołany zgodnie przepisami prawa, poleceniami Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej, Wojewody Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeszcz. 

 


