SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI –
WAWRZEŃCZYCE ZA 2019 ROK

WPROWADZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach w ramach swojej
działalności w 2019 roku realizował zadania ustawowe, głównie wynikające z ustawy o
pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym,
pomocy państwa w zakresie wychowania dzieci, rozporządzenia Rady Ministrów dot.
świadczenia „Dobry Start”

Świadczenia pomocy społecznej
W 2019 roku w ramach zadań pomocy społecznej określonych ustawą o pomocy społecznej
objęto pomocą 200 rodzin, w których dla 268 osób wydano decyzje przyznające
świadczenia pomocy społecznej.

Główne powody przyznania pomocy społecznej to :
- Niepełnosprawność – 81 rodziny,
- Długotrwała lub ciężka choroba – 60 rodzin
- Ubóstwo – 59 rodzin
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Realizacja rządowego programu
„Posiłek w domu i w szkole”
W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” pomocą w formie
gorącego posiłku objęte zostało objęte 128 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i
wychowanków przedszkoli samorządowych. Na zadanie to wydatkowano łącznie : 90.341
złotych .Ogółem dożywianie prowadzone było we wszystkich placówkach oświatowych.
W ramach programu dożywiane były również dzieci, zamieszkujące na terenie gminy, a
uczęszczające do szkół specjalnych w Krakowie. W roku ubiegłym pomocą w formie
posiłku objęto również 3 osoby dorosłe, niepełnosprawne – w skali roku wydatkowano
na w.w. zadanie 8.314,98 zł. Środki na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”
pochodziły z budżetu państwa - kwota 74.881,58 zł, środków własnych gminy –
23.774,40 zł w tym: środki z pomocy społecznej wyodrębnione na realizację programu w
kwocie 20.000 zł , środki z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi –
3.774,40 zł . Wydatki na całość zadania w 2019 roku wyniosły 98.655,98 zł

Usługi opiekuńcze
Pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej to nie tylko wsparcie rzeczowe i
finansowe. Osobom samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby
wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych.
W 2019 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 2 osoby niepełnosprawne
z terenu gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Koszt usług opiewał na kwotę 15.001 zł

Pokrywanie kosztów utrzymania w
Domach Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w
domu pomocy społecznej.
W 2019 roku Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce ponosił częściową odpłatność za pobyt 4
osób w domach pomocy społecznej. Koszt ogólny pobytu wyniósł 133.674 zł .
W obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłużania się długości życia, coraz więcej osób
wymaga pomocy w formie skierowania do domów pomocy społecznej, co wiąże się i
będzie się wiązało ze zwiększającymi się wydatkami gminy na pokrycie odpłatności za
pobyt w tych placówkach.

Świadczenia na rzecz rodziny
Począwszy od 2016 roku zwiększa się oferta pomocowa na rzecz rodzin z dziećmi, którą
realizują samorządy, a środki na to zadanie przekazuje budżet państwa. Do świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez gminy
odpowiednio od 2004 roku i 2007 roku w 2016 roku doszło świadczenie wychowawcze
500 +, oraz wyprawka szkolna tzw. 300 +. Wydatki na opisane wyżej programy stanowią
znaczącą kwotę w budżecie gminy , a realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej . Wydatki na powyższe zadania kształtują się następująco:
-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.540.558,07 zł , pomocą objęto 1.730 osób
- świadczenia wychowawcze 500+- 7.183.323,43 zł , pomocą objęto 1606 dzieci z 997 rodzin
- świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” – 306.000 zł , pomocą objęto
1020 dzieci z 710 rodzin.
- Z budżetu państwa zapewnione są również środki na koszty obsługi w.w. zadań.

Wydawanie Kart Dużej Rodziny
Od 2014 roku rodziny wielodzietne mogą korzystać z ulg na podstawie tzw. Kart Dużej
Rodziny. Od 2019 roku wprowadzono zapis w rządowym programie dotyczącym tego
działania – osoby które posiadają dorosłe dzieci, a wychowały ich co najmniej troje mogą
być posiadaczami takiej karty. W 2019 roku wydano dla osób uprawnionych 203 karty. Na
obsługę tego programu otrzymano środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dystrybucja żywności wśród
najuboższych mieszkańców gminy
Rok 2019 to 10 już rok dystrybucji darmowej żywności dla uprawnionych mieszkańców
gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku współpracował w tym zakresie z
organizacją rządową – Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach , oraz Caritas Diecezji
Krakowskiej w Brzegach. Ośrodek kwalifikuje do pomocy i wydaje uprawnionym
stosowne skierowania do odbioru żywności. W roku ubiegłym do w.w. formy pomocy
zakwalifikowano 282 osoby z terenu gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

Udzielanie dotacji celowej dla Klubu
Malucha
Od 2018 roku na terenie gminy w miejscowości Igołomia funkcjonuje placówka opieki nad
dziećmi do lat 3 prowadzona przez osobę prywatną. Opisany Klub Malucha dysponuje 25
miejscami .Od 2019 roku z budżetu gminy w.w. instytucji udzielana jest dotacja celowa
mająca na celu wsparcie rodziców w opłacie za pobyt dzieci w klubie. W roku ubiegłym
Klubowi Malucha Akademia Misia w Igołomi udzielono dotacji celowej z budżetu gminy
w kwocie 44.810 zł

Partnerzy GOPS w IgołomiaWawrzeńczyce
W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi –
Wawrzeńczycach w celu poprawy sytuacji mieszkańców gminy współpracował z szeregiem
instytucji, organizacji działających w celu wsparcia osób i rodzin, które samodzielnie nie potrafią
poprawić swojej sytuacji życiowej.
Partnerzy Ośrodka to m.in. :
 lokalna policja i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobieganiu
Narkomanii, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym współpracowano poprzez monitorowanie
sytuacji w rodzinach w których odnotowano przypadki przemocy w rodzinie w ramach procedury
„Niebieska Karta” i w rodzinach nadużywających alkoholu,
 Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty Wydział III Rodzinny i Nieletnich gdzie wnioskowano o
wydanie zarządzeń odnośnie nieletnich w rodzinach w których zdiagnozowano dysfunkcje w
wypełnianiu podstawowych funkcji rodziny. W powyższym zakresie współpracowano również z
Zespołem Kuratorskim ds. rodzinnych i nieletnich .
 Placówki oświatowe z terenu gminy – współpraca w celu zapobiegania dysfunkcji rodziny, poprawy
sytuacji bytowej uczniów i ich rodzin, realizacji dożywiania uczniów i wychowanków przedszkoli
samorządowych,
 Lokalne ośrodki zdrowia,
 Radni gminy, sołtysi zgłaszający potrzebę udzielenia wsparcia mieszkańcom swoich miejscowości
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Lokalne ośrodki zdrowia,
Radni gminy, sołtysi zgłaszający potrzebę udzielenia wsparcia mieszkańcom swoich miejscowości,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym – współpraca na etapie naboru do placówki jak i
podczas bieżącej działalności,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
u rodzin zastępczych i rodzin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w
rodzinach zastępczych, a także poprzez wydawanie i pomoc w wypełnianiu wniosków o likwidację
barier architektonicznych .
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krakowie poprzez kierowanie
mieszkańców gminy do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie w celu aktywizacji osób biernych zawodowo i bezrobotnych z
terenu gminy,

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

