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Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które 

własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna 

dążyć do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Katalog osób 

uprawnionych do uzyskiwania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może zostać udzielona 

zawarty w ustawie o pomocy społecznej nie jest katalogiem zamkniętym. Osoba oczekująca 

pomocy powinna współdziałać w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji. Zmusza to osoby 

wymagające wsparcia do zmiany postawy na ogół biernej i roszczeniowej na postawę 

aktywną w rozwiązywaniu własnych potrzeb. 

       Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest 

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  Oprócz zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych 

ustaw, a w szczególności z:   

 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

 ustawy z dnia 28 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych,  

 uchwały Nr 140  Rady Ministrów  z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023, 

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 ustawa  z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 
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W 2019 r. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole zamknęły się kwotą 

12 595 435,50 zł. 

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. 

Rozdz. Nazwa 
Zadania 

własne 

Zadania 

własne 

dotowane 

Zadania 

zlecone  
Razem 

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

25 582,96 - - 25 582,96 

85202 Domy Pomocy Społecznej 

 

430 986,12 - - 430 986,12 

85203 Ośrodki wsparcia   8 366,88     8 366,88 

85205 Przeciwdziałanie przemocy          

w rodzinie 

 3 206,16 - -  3 206,16 

85213 Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne 

-    10 584,39 - 10 584,39 

 

 

 

85214 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze    82 004,04 

 

14 740,50 

 

- 

 

96 744,54 

 

w tym Zasiłki okresowe  1 888,54 14 740,50 - 16 629 04 

zasiłki  celowe 80 115,50 - - 80 115,50 

 

 

85215 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

60 317,09 

 

- 

 

2 524,31 62 841,40 

 

w tym Dodatki 

energetyczne 

- - 2 524,31 

 

   2 524,31 

 

85216 Zasiłki stałe - 77 933,73 - 77 933,73 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 708 207,23 58 069,25 - 766 276,48 

85228 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

- - 119 856,00 119 856,00 

85230 

 

Pomoc w zakresie dożywiania 37 785,00 32 190,68 -  69 975,68 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 

 7 794,17 31 171,31 - 38 965,48 

85501 Świadczenia wychowawcze - - 7 195 760,26 7 195 760,26 

 

 

 

 

85502 

Świadczenia  rodzinne,  FA 

oraz składki emerytalno -

rentowe od niektórych 

świadczeń 

14 484,83 

 

- 

 

3 220 116,48 

 

3 234601,31 

 

w tym  

Fundusz alimentacyjny 

- - 279 373,57 279 373,57 
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Wsparcie kobiet w 

ciąży i rodzin „Za 

życiem” 

- -   8 246,16 8 246,16 

85503 Karta Dużej Rodziny - -      570,47    570,47 

 

 

85504 

Wspieranie rodziny 39 010,29 21 546,00 334 824,86 395 381,15 

w tym Asystent rodziny 39 010,29 21 546,00 -  60 556,29 

„Dobry Start” - - 334 824,86 334 824,86 

85508 Rodziny zastępcze 39 302,87 - - 39 302,87 

85510 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

    231,00 - -     231,00 

85513 Składki na ub. zdr. opł. za os. 

pob.  św. piel. , zdo. i szo 

- - 18 268,62 18 268,62 

RAZEM 1 457 278,64 246 235,86 10 891 921,00 12 595 435,50 

Źródło: Dane statystyczne GOPS 
 

System pomocy społecznej 

W 2019 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, usług oraz pracy 

socjalnej objęto łącznie 240 osób. W ramach systemu pomocy społecznej wydane zostało 420 

decyzji administracyjnych, kończących  postępowania w sprawach dotyczących różnego 

rodzaju świadczeń, do których stosuje się przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej 

procedurę. Świadczenia przyznawane były w formie pieniężnej lub niepieniężnej na wniosek 

osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego 

w przypadku pomocy społecznej w formie wywiadu środowiskowego.  

Kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

wynosiło odpowiednio: 

 dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł 

 dla osoby w rodzinie - 528 zł 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy                  

w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty                   

w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od ich 

dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

Pomoc społeczna kierowana jest do osób lub rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. 

Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej w roku 2019 było: długotrwała 

choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie. 
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ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH REALIZACJA 

Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej  

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ryczywole w 2019 r. należały: 

 zasiłek stały, 

 zasiłek okresowy, 

 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.  

Tabela nr  2.  Zasiłki stałe  

Forma pomocy 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki stałe  

 

 

16 149        77 933 16 32 

  Zasiłki okresowe  12  41       16 630      12     23 

  Zasiłki celowe 

  i w  naturze 
          102        140  57 850 7 23 

Źródło: Dane statystyczne GOPS 

Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu  na   długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom  

i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 

bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.  

Jeśli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub korzysta  

w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne zasoby finansowe, może 

nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W przypadku odmowy 

przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej 

uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc lub 

korzystającej z pomocy (dobro dzieci). Ustawa o pomocy społecznej daje również możliwość 

przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. 

Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających określone  

w ustawie kryterium. 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: 

 schronienie, 

 posiłek, 

 usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,  

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 pobyt w domu pomocy społecznej, 
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 składka na ubezpieczenie zdrowotne, 

 praca socjalna. 

Tabela nr 3. Wybrane świadczenia niepieniężne  

Forma pomocy Liczba osób 
Liczba 

świadczeń 
Kwota w zł 

 Schronienie 7            861 32 850 

 Odpłatność za pobyt w  Domach Pomocy 

 Społecznej 
          14            147  430 986 

 Program „Posiłek w szkole i w domu”  

 

 

 

- dla dzieci posiłek w szkołach i     

przedszkolach 

- zasiłki celowe 

 

          84 

 

 

96 

22 

        8 942 

 

 

16 047 

26 

 

             54 342 

 

66 64  Składki zdrowotne za osoby 

 uprawnione do zasiłku stałego 
12           133         6 695 

 Składki zdrowotne za uczestników CIS w  

 Gębiczynie 
12             67         3 889 

  

 Usługi opiekuńcze   20 6 843 42 327 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w  miejscu 

 zamieszkania dla osób z zaburzeniami   

 psychicznymi 

 7 1 816 109 572 

Źródło: Dane statystyczne GOPS 

Schronienie 

Gmina zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież  

i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach  

i noclegowniach pokrywane są wyłącznie ze środków gminy.  W 2019 roku opłacano pobyt  

7 osób,  na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 32 850 zł. 

Domy Pomocy Społecznej 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje 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. W 2019 roku wydano 2 decyzje kierujące osoby do 

domów pomocy społecznej. Mieszkańcy przebywali w 8 różnych domach w zależności od 

profilu. Ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 14 osób, na 

łączną kwotę 430 986 zł. 

Najniższy koszt utrzymania mieszkańca był w Domu Pomocy Społecznej  w Cmolasie  

- 3 167,18 zł, natomiast  najwyższy w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży 

prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” w Poznaniu i wynosił 4 993,45 zł 

miesięcznie. 

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 - 2020 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole w roku 2019 realizował wieloletni 

rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Celem Programu jest 

zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 
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zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Na realizację 

powyższego Programu środki własne Gminy wynosiły 28 837 zł,  a dotacja z budżetu państwa 

37 785 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu poprzez 

zapewnienie dożywiania dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. 

W ramach realizacji Programu pomocą w formie posiłku lub zasiłku na zakup żywności  

objęto 125 osób. Pomoc w formie posiłku otrzymały 84  osoby w tym 1 osoba starsza 

samotna, z pomocy w formie zasiłku na zakup żywności skorzystało 47 osób (dzieci  

i osoby dorosłe). Poza ww. programem, dożywianiem objęto 25 dzieci z przedszkola  

w Ryczywole oraz Oddziału Przedszkolnego w Ludomach w kwocie 3 354 zł. 

Składki zdrowotne 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  GOPS opłacał składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały którzy nie podlegali  obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 6 695 zł oraz za 12 uczestników 

Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w kwocie 3 889 zł. 

Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi 

mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie nie 

zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi 

opiekuńcze świadczone były przez 4 opiekunki domowe. Z usług opiekuńczych korzystało 

ogółem 20 osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz  

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przysługują 

nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza 701 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej i 528 zł w przypadku osoby w rodzinie. Koszt  1 godziny usługi opiekuńczej 

wynosił 12,48 zł. Jednakże odpłatność za 1 godzinę usługi uzależniona jest od dochodu 

osoby, korzystającej z usług. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług 

specjalistycznych. Pomoc udzielana jest określonej grupie osób. Zasady jej przyznawania  

i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku 

pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Usługi te są finansowane z budżetu państwa i świadczone  przez specjalistów z zewnątrz.  

Z tej formy pomocy w 2019 r. korzystało 7 dzieci. Koszt 1 godziny usług wynosił 66 zł, 

jednak rodzice ponosili odpłatność w zależności od posiadanego dochodu. Usługi świadczone 

były przez zewnętrzną firmę. 
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA  RZECZ ŚWIADCZENIOBIORCÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności 

Ośrodek Pomocy Społecznej  informował  osoby chore, leczące się u specjalistów i nie 

posiadające żadnego źródła utrzymania i praw do świadczeń pielęgnacyjnych, rentowych czy 

emerytalnych, o możliwości złożenia wniosku o stanie zdrowia do Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach w celu ustalenia stopnia 

niepełnosprawności. W zależności od rodzaju ustalonego stopnia niepełnosprawności, osoby 

te nabywają uprawnienia do otrzymania zasiłków stałych, zasiłków pielęgnacyjnych lub mogą 

korzystać z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym (takich jak praca                     

w warunkach specjalnych, ulgi w przejazdach środkami transportu, karty parkingowe).  

Wypoczynek  dzieci 

Dzieci z naszej gminy aktywnie uczestniczyły w różnych formach wypoczynku w okresie 

ferii zimowych oraz wakacji letnich - 7 dzieci z rodzin objętych pieczą zastępczą, 

pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin 

wychowujących troje lub więcej dzieci, brało udział w kolonii letniej w Poroninie. Pobyt 

wymienionych dzieci został sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Ponadto 

pracownicy socjalni GOPS wytypowali 10 dzieci na obóz socjoterapeutyczny w czasie ferii 

zimowych, 23 dzieci na obóz letni oraz 10  na obóz sylwestrowy. Organizatorem wypoczynku 

była firma Tabor z Witkowa. Pobyt sfinansowany został ze środków pochodzących  

z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Wyjazdy dla dzieci  w czasie wolnym od zajęć szkolnych były alternatywną formą spędzenia 

wolnego czasu. Aktywny wypoczynek prowadzony w zdrowych i bezpiecznych warunkach 

ma pozytywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci. 

Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa 

Zajęcia w świetlicy odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 16
00

 

do 19
00

, mają charakter przede wszystkim opiekuńczy, ale i rozwijający. Dzieci podczas zajęć 

odrabiają lekcje, wykonują prace manualne, plastyczne, rękodzielnicze, jak również 

socjalizują się z innymi dziećmi, chętnie śpiewają, wyrażają swoje emocje, lubią spędzać czas 

na świeżym powietrzu, cenią sobie zajęcia ruchowe i sportowe. W miarę potrzeb opiekunki 

prowadzą z dziećmi rozmowy dotyczące problemów rodzinnych, szkolnych, czy 

wychowawczych. Dzieci otrzymują również posiłek, z którego chętnie korzystają. 

W czasie wakacji w miesiącu lipcu dzieci uczęszczały na zajęcia, które skierowane były 

przede wszystkim na wypoczynek i integrację. Przeważały zajęcia ruchowe prowadzone na 

Orliku i obiekcie ryczywolskiego stadionu. Były spacery ulicami miejscowości, wyjścia na 

place zabaw, na pump tracka, do lasu. Oprócz tego dzieci miały możliwość rozwijania swoich 

umiejętności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych różną techniką. Czytane 

były bajki, grano w gry planszowe. Stałym elementem był posiłek. 
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Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców  naszej gminy  

1. Projekt „Skrzydła sukcesu” 

Projekt obejmował staże i szkolenia zawodowe. Do projektu wytypowano 9 osób 

zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. 

W trakcie projektu uczestnicy brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym  

i psychologiem. Uczestniczyli także w treningach umiejętności i kompetencji społecznych. 

Wszyscy uczestnicy odbyli szkolenie "Opiekun osoby starszej lub zależnej". Uczestnicy 

wykazali się aktywnością i zaangażowaniem. Po zakończonym szkoleniu 3 osoby odbyły  

trzymiesięczny  staż w zakładach pracy na terenie naszej gminy. 

Szkolenia zakończyły się wydaniem zaświadczeń potwierdzających zdobycie nowych    

kwalifikacji zawodowych oraz otrzymaniem stypendium szkoleniowego. 

2. Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie 

Na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy przy realizacji projektu „Nowe  

szanse w Gminie i Mieście Czarnków” z Fundacją Gębiczyn, która prowadzi  Centrum 

Integracji  Społecznej, skierowano 12 mieszkańców naszej gminy zagrożonych 

wykluczeniem społecznym do uczestnictwa. Każdy uczestnik Centrum, oprócz 

wykonywania pracy uczestniczył w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz 

realizował plan szkoleniowy wg przygotowanego  Indywidualnego Programu Zatrudnienia 

Socjalnego.  

W 2019 roku 10 osób pracowało na terenie naszej gminy, wykonując różne prace 

porządkowe w zależności od potrzeb, 2 osoby dojeżdżały do Centrum w Gębiczynie.  

W trakcie uczestnictwa w CIS 3 osoby zostały skierowane do odbycia stażu  

w miejscowym zakładzie pracy. Po ukończeniu stażu, 2 osoby zostały zatrudnione na 

umowę o pracę.  

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków    

publicznych 

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, 

tj. potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni. 

Podstawowym warunkiem przyznania powyższej pomocy jest przeprowadzenie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego i spełnienie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej.   

W 2019 r. wydano 9 decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do ww. 

świadczeń.  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma na celu 

stworzenie wsparcia i udzielenia pomocy osobom uwikłanym w przemoc oraz 

rozpowszechniania informacji o instytucjach udzielających w tym zakresie pomocy. 

Problem przemocy w rodzinie może dotknąć każdego człowieka. Bez znaczenia jest wiek, 

rodzaj wykształcenia, wykonywany zawód czy pozycja społeczna. W naszej gminie przemoc 

w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się  

z problemem nadużywania alkoholu.  
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W 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy został powołany Zespół Interdyscyplinarny w jego 

skład weszli przedstawiciele, pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, sądu. 

Zespół w 2019 r. odbył 4 spotkania na których omawiano trudne przypadki z prowadzonych 

procedur oraz sprawy bieżące. Członkowie ZI odbyli szkolenie nt. Praktyczne aspekty 

postępowania wobec sprawcy i ofiary przemocy również w procedurze NK. 

W 2019 roku do Zespołu  wpłynęło 9 Niebieskich Kart dot. 9 rodzin sporządzonych przez: 

 policję - 5, 

 pomoc społeczną - 4. 

Stanowiło to podstawę powołania Grup Roboczych  i zaproszenia ofiar przemocy oraz 

wezwania sprawców na posiedzenie grupy. Celem grup roboczych było opracowanie planu 

pomocy rodzinom zagrożonym przemocą. Członkowie grup spotykali się w trybie 

interwencyjnym, a skład członków był ruchomy i zależny od indywidualnych potrzeb 

poszczególnych rodzin. W grupach roboczych brali udział dzielnicowi, w których rewirze 

zamieszkuje dana rodzina, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, 

przedstawiciele placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci zagrożone przemocą, 

psycholog oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Członkowie  poszczególnych grup opracowywali i realizowali indywidualny plan pomocy 

rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. 

 Procedurę „Niebieskiej Karty” grupy robocze prowadziły w  10 rodzinach (1 procedura  

z 2017 r.), odbyły 44 spotkania z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami 

podejrzanymi o stosowanie przemocy. Członkowie grup roboczych podejmowali  

w środowiskach działania mające na celu ustanie przemocy w rodzinie m.in. poprzez: 

 zapraszanie na spotkania grup roboczych osób, co do których istnieje podejrzenie, że 

doznają przemocy w rodzinie  oraz przeprowadzanie rozmów z nimi i wypełnianie  

formularzy „Niebieska Karta” C, gdzie ustalony był wspólny plan działania  grupy 

roboczej i zaproszonej osoby, 

 udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy w instytucjach pomocowych 

takich jak; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Rewir Dzielnicowych, Placówki 

Zdrowia, Prokuratura, Sąd Rejonowy, Placówki oświatowe, Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile i inne, 

 wzywanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na 

spotkanie grup roboczych, gdzie były informowane o prawnych skutkach stosowania 

przemocy, jak również o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej oraz 

wypełnianie z nimi formularza „Niebieska Karta” D, 

 kierowanie  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosków o zmotywowanie  do podjęcia leczenia osób co do których istnieje  

podejrzenie że stosują  przemoc w rodzinie, a mających problem z  nadużywaniem 

alkoholu, 

 informowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy o możliwości udziału  

w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

 kierowanie pism do Prokuratury bądź Sądu, informujących o podejrzeniu stosowania 

przemocy w rodzinie, 
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 stały monitoring sytuacji rodziny poprzez regularne odwiedziny w rodzinie 

pracownika socjalnego oraz policjanta. 

W 2019 r. zakończono procedurę NK w 1 rodzinie w  związku z ustaniem przemocy  

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy  

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy  

W celu edukacji społeczności lokalnej rozprowadzano ulotki dotyczące m.in. Procedury 

„Niebieskie Karty” podstawowe informacje; Nadużywanie alkoholu, a problem przemocy 

domowej; przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy  w rodzinie; Jak radzić 

sobie z przemocą?- porady psychologiczne dla osób doznających przemocy; Prawne aspekty 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W ramach Kampanii  Stop przemocy -  materiały 

zostały przekazane do szkół. 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Jednakże wydanie 

Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy: 

 członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta 

tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną 

albo 

 członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta 

elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty 

tradycyjnej. 

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 zł  (w 2019 r.), natomiast od 

01.03.2020 r.   9,78 zł 

 Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia 

nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 

lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.   Karta Dużej Rodziny 

(KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty 

paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków 

rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek 

czy paliwa na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do 

rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 
Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie - 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu 

zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-

Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). W naszej gminie wnioski przyjmowane 

są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W 2019 roku, 79 rodzin wystąpiło z wnioskiem o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:  

 75  wniosków zostało złożonych w wersji papierowej, 

   4  wnioski zostały złożone w wersji elektronicznej. 

 

 

http://www.empatia.mrpips.gov.pl/
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O wydanie kart zwróciło się: 

 18  nowych rodzin, które w dniu składania wniosku miały na utrzymaniu co najmniej 

troje dzieci, 

 52 rodziny, tylko dla rodziców, którzy w dniu składania wniosku mają  lub mieli 

łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, 

 7 osób zwróciło się o przedłużenie terminu ważności karty dla członka rodziny 

wielodzietnej, który był  posiadaczem karty, 

 2 osoby w związku z tym, że nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny.  

Łącznie wydano  194 karty tradycyjne (plastikowe), 117 kart elektronicznych. 

Od początku funkcjonowania ustawy o wydanie kart zwróciły się z wnioskiem 152 rodziny. 

Ogółem od istnienia programu wydano 631 kart tradycyjnych i 177 kart elektronicznych. 

Wydano 4 decyzje odmawiające przyznania Karty Dużej Rodziny, gdyż w dniu składania 

wniosku rodzice nie mieli na utrzymaniu łącznie trojga dzieci. 

Praca socjalna 

Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie 

pracy socjalnej, która dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. 

Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim 

na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod 

warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wspierają proces 

pozytywnych zmian życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach 

nagłych sytuacji kryzysowych,  jak i codziennych, osobistych problemów. Pracownik 

socjalny często pełni funkcję pogotowia ratunkowego, będąc po części prawnikiem, 

pedagogiem, psychologiem, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Ponadto osoby 

wymagające pomocy kierowane są do specjalistów tj. prawnik, psycholog zatrudnieni                    

w Punkcie Konsultacyjnym, który finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Praca socjalna jest ukierunkowana na 

przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub 

rodziny. 

 Podopieczni uzyskali również pomoc pracowników socjalnych w kompletowaniu 

dokumentów w celu m. in. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego, 

świadczeń rodzinnych czy ustalenia prawa do emerytury lub renty. Zgromadzenie 

niezbędnych dokumentów umożliwiło uzyskanie własnego lub dodatkowego dochodu.  

Praca socjalna z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, 

nakierowana jest na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych rodzin, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci, oraz na przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy 

zastępczej. Praca socjalna prowadzona wobec osób starszych i niepełnosprawnych ma na celu 

ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu  

z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjowanie kontaktów 

rodzinnych, w tym podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania 

rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi pomocy. Obejmuje również  

uwrażliwianie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Praca 

socjalna to również pomoc w uzyskaniu miejsca na turnusie rehabilitacyjnym lub w nabyciu 

odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. 
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W 2019 r. pracownicy socjalni przeprowadzili  410 wywiadów środowiskowych, 

rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, 

mieszkaniowej i materialnej.   

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego, nałożyła na  instytucje państwowe  

i samorządowe obowiązek zawiadamiania  Prokuratury lub Policji jeśli dowiedziały się  

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.  

W związku z powyższym wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach  

19 wniosków dotyczących dłużników alimentacyjnych, którzy nie łożą zasądzonych 

alimentów przez co najmniej 3 miesiące, narażając matkę małoletnich na niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, co podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Dotyczy to przypadków, gdy matka 

korzysta z pomocy społecznej, np. dożywianie dzieci w szkole. 

Pracownik GOPS pełni funkcje członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja posiada 

kompetencje opiniodawcze w zakresie przydziału lokali z zasobów gminy Ryczywół oraz 

dokonuje oceny warunków mieszkaniowych  i bytowych osób ubiegających się o przydział 

lokalu, na podstawie przeprowadzonej wizji  w lokalach mieszkalnych.  

Rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa 

na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.  

Do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

Gmina zobowiązana jest do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci 

z terenu naszej gminy umieszczone w pieczy zastępczej.  

W 2019 r. współfinansowano pobyt 5 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach 

zastępczych: 

 w rodzinie zastępczej spokrewnionej - 3, 

 w rodzinie zastępczej zawodowej - 2,   

Asystent rodziny 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole zatrudniał 1 asystenta 

rodziny, który realizował zadania nałożone na gminę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny  pracował z 13 rodzinami, 

w których występowały problemy opiekuńczo - wychowawcze, w tym 6 rodzin 

zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny na podstawie postanowienia sądu.  

W trakcie roku zaprzestano współpracy z 5 rodzinami, rozpoczęto z 4. 

Praca asystenta z rodziną i na jej rzecz to m.in.: 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, w której wychowują się dzieci, co 

odbywa się w ścisłej współpracy z członkami rodziny i z pracownikiem socjalnym, 
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 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomocy  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin oraz motywowanie do zagospodarowania 

czasu wolnego dzieciom (wspólne odrabianie zajęć domowych, wykorzystanie 

dodatkowych form wsparcia środowiskowego, jak np. świetlica środowiskowa), 

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

 kontakt z kuratorem, pedagogiem, szkołą, 

 motywowanie do podjęcia leczenia w poradniach - poradnie zdrowia psychicznego, 

poradnie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradnie 

specjalistyczne, poradnie służby zdrowia, 

 pośredniczenie w przekazywaniu ubrań, mebli, sprzętu AGD dla rodzin objętych 

asystenturą. 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, 

motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca                 

z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. 

Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania. Celem pracy asystenta jest 

osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od 

rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do 

rodziców. Działania te mają charakter regularnych wizyt w miejscu zamieszkania, stałego 

kontaktu telefonicznego. 

Główne problemy występujące w  rodzinach: 

 nadużywanie alkoholu, wielodzietność, samotne macierzyństwo, zadłużenie, problemy 

szkolno - wychowawcze, problemy w załatwianiu spraw urzędowych, brak organizacji 

czasu wolnego dzieciom. 

W ramach podpisanej Umowy z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania 

określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019 pozyskano 21 546 zł, w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów 

zatrudnienia asystenta rodziny. 

Europejski Fundusz  Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole przy współpracy ze Związkiem 

Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa - Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, celem programu  było zapewnienie najuboższym mieszkańcom 

Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków 

towarzyszących  w okresie wrzesień 2018 - czerwiec 2019. 

Osoby zakwalifikowane do pomocy otrzymały bezpłatne artykuły spożywcze tj.: 

1. Warzywne i owocowe (groszek z marchewką 1828,40 kg, fasolę białą 1756,80 kg, 

koncentrat pomidorowy 780,80 kg, buraczki wiórki 512,40 kg, powidła śliwkowe 

914,40 kg). 

2. Skrobiowe (makaron jajeczny 2160 kg, makaron kukurydziany 244 kg, ryż biały 1440 

kg, kaszę gryczaną 762 kg, herbatniki maślane 390,40 kg). 

http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/


 

 

 

 

15 

3. Mleczne (mleko UHT 3416 kg, ser podpuszczowy 1171,20 kg). 

4. Mięsne (szynkę drobiową 1524 kg, szynkę wieprzową 1024,80 kg, pasztet wieprzowy 

312,32 kg, kabanosy wieprzowe 175,68 kg, filet z makreli w oleju 829,60 kg). 

5. Cukier (cukier  biały 1920 kg, miód nektarowy wielokwiatowy 195,20 kg). 

6. Tłuszcze (olej rzepakowy 1952 kg). 

7. Dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym 863,60 kg). 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmował artykuły 

spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg na osobę, w naszej gminie było to 47,58 kg. Łącznie 

otrzymaliśmy 24 173,60 kg żywności, wydanych zostało 1476 paczek żywnościowych. 

Pomoc żywnościowa trafiła do 508 osób, które zostały zakwalifikowane zgodnie  

z wytycznymi MRPiPS. 

 Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji: 

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art.  

7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do 

procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej 

ustawie – których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. – 1402 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. 

Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych które były przekazywane 

osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Prawidłowa realizacja Programu wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania, ale też 

wrażliwości i chęci niesienia pomocy osobom tego potrzebującym. Przy realizacji Programu 

pracownikom GOPS pomagały członkinie Koła Caritas w Ryczywole. 

Przed świętami Bożego Narodzenia Ośrodek zorganizował w sklepach na terenie 

Ryczywołu zbiórkę żywności - zebrano łącznie 528,95 kg artykułów spożywczych.  

Z zebranych produktów przygotowano 59 paczek, które trafiły do osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej. 

Gmina Ryczywół jest członkiem Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, jako członek 

mamy prawo do pozyskiwania żywności z różnych źródeł. Na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Federacją Polskich Banków Żywności, której Pilski Bank Żywności jest członkiem, 

a  JERONIMO MARTINS POLSKA S. A. była możliwość odbierania ze sklepu Biedronka 

żywności zagrożonej zmarnowaniem. Od 17 maja 2018 roku, GOPS przekazywał 

potrzebującym produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia W 2019 roku  

przekazano osobom potrzebującym 3 174,21 kg artykułów, których wartość  wyniosła 

42 862,19 zł. 

Spotkanie opłatkowe 

Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy odbyło się 

20 grudnia 2019 r. Świąteczne spotkanie, jak co roku, zgromadziło licznie przybyłych 

mieszkańców naszej gminy, którzy dzięki staraniom i zaangażowaniu pracowników 

socjalnych GOPS, mogli uroczyście i w świątecznej atmosferze rozpocząć okres 
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bożonarodzeniowy. Świąteczną atmosferę podkreślały także  tradycyjne potrawy wigilijne, 

znajdujące się na stołach, udekorowanych świątecznymi stroikami. W spotkaniu uczestniczył 

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Zastępca Przewodniczącej Rady Powiatu oraz 

proboszcz naszej Parafii.  

Dzieci ze świetlicy środowiskowej, z Przedszkola Publicznego w Ryczywole oraz z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach, zaprezentowały program artystyczny przygotowany 

specjalnie na tę okazję, po występie wręczyły uczestnikom własnoręcznie przygotowane 

upominki. Dla wielu osób, z grona gości, to jedyna taka okazja, by wspólnie podzielić się 

opłatkiem, pokolędować, powspominać  i porozmawiać z innymi osobami.  

ŚWIADCZENIA  RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I ZDROWOTNE   

Świadczenia rodzinne 

Świadczenia  rodzinne przysługują rodzinie, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Ponadto od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony został mechanizm „złotówka za złotówkę”. 

Zasada ta polega na tym, iż w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium 

dochodowego, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż 

łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie  

w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz  

z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. 

Korzystający ze świadczeń rodzinnych. 

1. Zasiłki rodzinne 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku  liczba  zasiłków rodzinnych,                 

a tym samym liczba dzieci, na które przyznano to świadczenie wyniosła ogółem 605 

na ogólną kwotę 825 814,84 zł.  

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych  

W okresie od 1 stycznia do 31  grudnia  2019 r. wypłacono  niżej  wymienione  dodatki: 

 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznano ogółem dla 22 dzieci 

na ogólną kwotę  51 523,08 zł, 

 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego przyznano  8 osobom na ogólną kwotę 34 503,63 zł, 

 dodatek z tytułu  urodzenia dziecka przyznano dla 39 dzieci  na ogólną kwotę      

35 194,68 zł, 

 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznano dla 

42 dzieci na kwotę   53 061,89 zł, 

 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

przyznano dla 80 dzieci na kwotę  66 308,52 zł, 
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 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono dla 430 dzieci na kwotę 

39 945,17 zł, 

 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznano dla 125 

dzieci na kwotę 135 410,22 zł, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 65 dzieci  

na ogólna kwotę 65 000,00 zł. 

3. Świadczenia opiekuńcze: 

 zasiłki pielęgnacyjne przyznano 228 osobom na ogólną kwotę  519 217,00 zł, 

 świadczenia pielęgnacyjne przyznano  25 osobom na kwotę 478 958,00 zł, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 14 osobom na ogólną kwotę 103 380,00 zł, 

 świadczenie rodzicielskie przyznano 30 osobom w kwocie 323 372,00 zł, 

 zasiłek dla opiekunów wypłacano 3  osobom na łączną kwotę 20 620,00 zł , 

 świadczenie w ramach programu „Za Życiem” przyznano 2 rodzinom w kwocie 

8 000,00 zł. 

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za 31 osób, które opiekowały się dziećmi i dorosłymi osobami  

niepełnosprawnymi na kwotę 103 689,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 15 

osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 18 031,00 zł. 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych  oraz funduszu alimentacyjnego w 2019 r. pomocą 

objęto 507 rodzin. 

Tabela nr 4.  Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne.  

L.p. 

 

Wyszczególnienie         Liczba 

      świadczeń 

     Kwota 

  Świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny 

 

7 261 825 814,84 

2. Dodatki do zasiłków 

rodzinnych, w tym z tytułu: 

5 232 

 

535 317,60 

2.1. Urodzenia dziecka 

 

39 35 194,68 

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

89 34 503,63 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka 

 

269 51 523,08  

2.4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego: 

503 53 061,89 

2.4.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 

98 8 670,28 

2.4.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 

405 44 391,61 

2.5. Rozpoczęcia roku szkolnego 430 39 945,17  

2.6. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania: 

964 66 308,52 

2.6.1 Na pokrycie wydatków związanych  41 4 633,00 
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z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

2.6.2 Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której jest szkoła 

923 61 675,52 

2.7. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 471 135 410,22 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami 12 493 1 361 123,44 

4. Świadczenia opiekuńcze 3 217 1 101 555,00 

4.1. Zasiłki pielęgnacyjne 2 743 519 217,00 

4.2. Świadczenia pielęgnacyjne 304 478 958,00 

4.3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 170 103 380,00 

5. Świadczenie rodzicielskie 355 323 372,00 

6. Zasiłek dla opiekuna 34 20 620,00 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia  

dziecka 

65 

 

65 000,00 

Źródło: Dane statystyczne GOPS     

W okresie od  1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 przyjęto 602 wnioski                            

o przyznanie świadczeń rodzinnych, wydano  772 decyzji administracyjnych,   w tym  60 

decyzji odmownych.  

Od decyzji odmownych  10 osób złożyło odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Pile, z tego: 

 7 decyzji uchylono w całości i przyznano świadczenie, 

 1 decyzję utrzymano w mocy, 

 2 decyzje - postepowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte  

Fundusz Alimentacyjny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 54 dzieci na ogólną kwotę                     

272 450 zł. Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wynosiły 22 704 zł, a przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 420 zł.  

W 2019 r. przyjęto 44 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

wydano 53 decyzje. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  

Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

 wystosowano 28 wezwań o przeprowadzenie wywiadów u dłużników 

alimentacyjnych, 

 przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 19 dłużnikami alimentacyjnymi, 

 wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo wobec                         

6 dłużników. 

Wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zawiadomienia dotyczące 36 

dłużników alimentacyjnych o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu 

Karnego, zgodnie z którym niełożenie przez dłużnika zasądzonych alimentów przez co 

najmniej 3 miesiące, naraża matkę małoletnich  na niemożność zaspokojenia podstawowych 
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potrzeb życiowych dzieci, co podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

W wyniku działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych na konto 

Ośrodka wpłynęła kwota 129 682,80 zł  z tego 25 400,30 zł stanowiło dochód gminy 

Ryczywół, a pozostała kwota to dochód budżetu państwa. 

Świadczenia wychowawcze 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program 

„Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice co miesiąc otrzymują świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Celem programu 

rządowego „Rodzina 500 plus” jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie 

negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole w roku 2019 wpłynęły 993 wnioski 

o świadczenie wychowawcze w tym 423 w wersji elektronicznej, 45 wniosków przekazano do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu ustalenia, czy  

w przekazanych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

Wydano 887 informacji przyznających świadczenie wychowawcze oraz 88 decyzji 

administracyjnych w tym: 

 49 przyznających świadczenie wychowawcze, 

  8  odmawiających  prawa do świadczenia, 

 23 uchylające, 

   1 dot. umorzenia  postepowania,  

   7 zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 

           na kwotę 10 250, zł plus ustawowe odsetki. 

Programem w 2019 r. objęto 910 rodzin, 1518 dzieci  na łączną kwotę 7 106 083,00 zł. 

Największe przyznane do tej pory świadczenie wychowawcze wynosi 3000,00 zł miesięcznie 

- wypłacane rodzinie na 6 dzieci. 

Tabela nr 5. Liczba złożonych wniosków i wydanych decyzji. 

 
Wyszczególnienie 

 

Wartość 

 

1. 

Liczba złożonych "unikatowych" (tj. niepowtarzających 

się) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, z tego: 

993 

1.1. - złożonych w formie papierowej  570 

1.2. - złożonych drogą elektroniczną 423 

2. 
Wnioski przekazane przez organ do rozpatrzenia 

marszałkowi województwa  
45 
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Wyszczególnienie 

 

Wartość 

 

3. 

 

Liczba wydanych (na podstawie wniosków złożonych w 

formie papierowej i drogą elektroniczną) informacji w 

sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 

975 

3.1. 

 

- w tym liczba wydanych decyzji i informacji 

przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 
936 

 

4. 

 

Liczba decyzji od marszałka województwa przyznających 

prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie 

których realizowana jest w gminie wypłata tego 

świadczenia. 

26 

Źródło: Dane statystyczne GOPS 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Stypendium szkolne  

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi 

zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 

państwa.   

Na podstawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryczywół przyjętego  Uchwałą Rady Gminy 

wysokość stypendium kształtowała się następująco:   

1. Uczniowie kwalifikujący się wg kryterium dochodowego w czerwcu 2019 roku otrzymali 

w zależności od grupy wynikającej z Regulaminu, pomoc na 6 miesięcy w kwocie 186,00 

zł, 130,50 zł lub 99,20 zł miesięcznie. 

2. Uczniowie kwalifikujący się wg kryterium dochodowego w grudniu 2019 roku otrzymali 

w zależności od grupy pomoc na 4 miesiące w kwocie 186,00 zł miesięcznie, 142,60 zł 

lub 99,20 zł miesięcznie. 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne od 01.10.2018 r. wynosi 

miesięcznie 528,00 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie 

oświaty. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…]. 

Zasiłki szkolne  

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje 

uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu. 
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Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym. 

Tabela nr 6. Realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie 

stypendium szkolnego (przy założeniu, że 1 

dziecko/1 stypendium to 1 wniosek) w roku 2019 

54 

2. Liczba przyznanych stypendiów w roku 2019 43 

3. 
Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku 

szkolnego  
0 

4. 
Liczba przyznanych zasiłków szkolnych w roku 

2019 
0 

5. 
Łączna wysokość wypłaconej pomocy materialnej 

dla uczniów w tym: 
38 964,14 

5.1 Wysokość wykorzystanej dotacji  31 171,31 

5.2 Udział środków własnych  7 792,83 

5.3 Zasiłki szkolne 0 

Źródło: Dane statystyczne GOPS 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Od stycznia 2017 r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy  

w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone obejmujące 

wypłatę dodatków energetycznych. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych  

i energetycznych w szczególności reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych  i ustawa 

Prawo energetyczne.  

W 2019 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 27 gospodarstw domowych. 

Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem uznaniowym. Możliwość jego przyznania,  

a także jego wysokość, uzależnione są od ustawowych przesłanek. Trudna sytuacja finansowa 

w gospodarstwie domowym oraz sytuacja zdrowotna nie mają wpływu na wysokość 

przyznanego dodatku. Dodatek mieszkaniowy można otrzymać nawet, jeżeli występują 

zaległości czynszowe.  

 Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie 

uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu 

za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest 

wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej. 
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Tabela nr 7. Dodatki mieszkaniowe 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych  

w roku 2019 

Kwota wypłaconych 

dodatków 

mieszkaniowych  

w roku 2019 

1. Ogółem 244 60 317,09  

2. z tego 

w 

zasobie: 

Gminnym 176 45 001,47  

3. Spółdzielczym 53 12 350,13  

Źródło: Dane statystyczne GOPS 

Dodatki energetyczne  

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii 

elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, 

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych.  

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki: 

 korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

 jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym, 

 zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Tabela nr 8. Dodatki energetyczne 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba wypłaconych dodatków 

energetycznych w roku 2019 

Kwota wypłaconych 

dodatków energetycznych 

w roku 2019 

1 ogółem 144 2 474,58 

2 

z tego dla 

gospodarstwa 

domowego: 

prowadzonego 

przez osobę 

samotną 

6 68,22 

3 
składającego się z 2 

do 4 osób 
56 899,61 

4 
składającego się z 

co najmniej 5 osób  
84 1 506,75  

Źródło: Dane statystyczne GOPS 

Dobry Start 

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz  

w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.  
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Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole w roku 2019 wpłynęło 

737 wniosków o świadczenie „Dobry Start”, w tym 295 w wersji elektronicznej, 2 wnioski 

pozostawiono bez rozpatrzenia. Wydano 731 informacji dotyczących przyznania świadczenia 

dobry start,  3 decyzje  umarzające postępowanie, 1 decyzję odmawiającą postępowanie. 

Świadczenie to otrzymało 1081 dzieci w łącznej kwocie 324 000,00 zł.  

Podsumowanie 

Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników niosących pomoc 

mieszkańcom naszej gminy. Poprzez udzielanie wsparcia, zrozumienia i troski pomaga 

mieszkańcom odzyskać wiarę we własne możliwości i nadzieję na wyjście z sytuacji 

kryzysowej. 

W głównej mierze dbamy o to, aby: 

 dzieci miały dostęp do obiadów w szkołach, wyżywienia w przedszkolach  

i wakacyjnego wypoczynku, 

 rodziny wspierać w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki  

i wychowywania dzieci, 

 osoby lub rodziny miały zapewnione schronienie, posiłek i niezbędne ubranie, jeżeli 

są ich pozbawione, 

 szybko reagować w kryzysie ekonomiczno-społecznym rodziny i zapobiegać 

bezdomności,  

 usługi opiekuńcze realizowane w środowisku dla mieszkańców  gminy były 

dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i przedłużyły 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym, 

 potrzeby seniorów były zabezpieczone poprzez zapewniony pobyt w placówkach 

całodobowej opieki, w tym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo – 

leczniczych, 

 osoby potrzebujące i nieubezpieczone miały zapewniony dostęp do bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia oraz 

zapewnione leki ratujące im życie, 

 świadczoną wnioskodawcom pomoc oraz pracę socjalną cechowała wysoka 

efektywność, profesjonalizm, a także aby wszelkie formy wsparcia były w sposób 

ciągły dostosowywane do dynamicznie zmieniających się oczekiwań i zapotrzebowań 

społecznych, 

 katalog świadczeń pomocowych poszerzać o działania wynikające z realizacji 

projektów współfinansowanych z funduszy  krajowych oraz Unii Europejskiej. 

Rok 2020 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań 

wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także podejmowaniem nowych 

inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby 

instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Jednakże pomoc 

społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez 

odpowiedniego wsparcia samorządu terytorialnego oraz współpracy z placówkami 

oświatowymi, służbą zdrowia, Policją i organizacjami pozarządowymi, itp. Tylko stała  

i systematyczna współpraca oraz wzajemne zrozumienie między tymi jednostkami pozwoli na 

skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej. 


