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I.

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy kieruje jednoosobowo kierownik. W dniach nieobecności
kierownika zastępuje osoba upoważniona na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Stan
zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem
11 osób.
II.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym
sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być
odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się
w możliwościach pomocy społecznej.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy
społecznej w miejscu zamieszkania. Świadczenia pomocy społecznej adresowane są do osób i rodzin
dotkniętych problemami, których nie potrafią rozwiązać przy pomocy własnych zasobów
i możliwości. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Od każdej
decyzji służy prawo odwołania.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
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Główne cele pomocy społecznej:
- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę
możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub
o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich
dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym
przemocą w rodzinie,
- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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Prawo do świadczeń z systemu pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają
kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2018 r. kryteria
dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych wynoszą odpowiednio:


kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej: 701,00 zł,
- dla osoby w rodzinie: 528,00 zł (x ilość osób w rodzinie).

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom nieprzekraczającym kryterium dochodowego
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalna kwota zasiłku stałego: 645,00 zł,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 308,00 zł.

Należy nadmienić, iż osoby lub rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1051,50 zł) lub na osobę w rodzinie (792,00 zł),
mogą ubiegać się o pomoc w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2020.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy można ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej, jak
również niepieniężnej. Należy pamiętać, że organ pomocy społecznej musi wziąć pod uwagę
wskazówki, co do zasad udzielania pomocy z posiadanych funduszy osobom potrzebującym, to jest:
rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), jednakże potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3 ust. 4 ustawy).
Do świadczeń pieniężnych zalicza się:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
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- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.
Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach
pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
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- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań własnych gminy należy:
- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
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- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
III.

Realizacja świadczeń pomocy społecznej w 2019 r. – 7 378 097,76 zł
1. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 282 995,28 zł
1.1. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 189 340,03 zł
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.
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej
osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy
społecznej.
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, ustala w zależności od jego zasięgu, wójt,
burmistrz, prezydent, starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku
urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Zobowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina
nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
W oparciu o obowiązujące przepisy opłatę za pobyt w DPS ponosi sam mieszkaniec, jednak
nie może ona przekraczać 70 % jego dochodu. Jeżeli więc nie pokrywa on opłaty w całości, różnicę
ponoszą członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji (małżonek, zstępni i wstępni).
W przypadku, gdy ich dochody nie przekraczają 300 % kryterium dochodowego, koszty ponosi
gmina.
W 2019 r. w domach pomocy społecznej z terenu gminy przebywało 7 osób.
1.2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 2 344,19 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który
obejmuje swoimi usługami osoby z upośledzeniem umysłowym (TYP B). Jest przeznaczony dla
osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym,
a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia,
zwłaszcza neurologiczne. Osoby te muszą być w stanie zrozumieć, reagować i wykonywać proste
polecenia, być samodzielne w wykonywaniu czynności z zakresu higieny osobistej, nie
charakteryzować się zachowaniami agresywnymi.
W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia wspierająco - aktywizujące
obejmujące w szczególności:
- trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- terapię ruchową,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku lub rynku
pracy.
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Z formy wsparcia ŚDS w Goleniowie w 2019 r. skorzystała 1 osoba.
1.3. Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 608,09 zł
Zasady postępowania w związku z przemocą w rodzinie reguluje ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisy wykonawcze.
Przemocą w rodzinie na terenie gminy Stepnica zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Miasta
i

Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018r. za jego obsługę techniczno - organizacyjną

odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań różnych
podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele instytucji
odpowiedzialnych za wypełnianie Niebieskich Kart, tj. pomoc społeczna, szkoły, policja, służba
zdrowia, kuratorzy, po ich sporządzeniu, przekazują je do Zespołu Interdyscyplinarnego, którego
siedziba znajduje się w OPS.
W 2019 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 formularzy Niebieska Karta, z czego
1 założona przez OPS, a 18 przez Policję. Zespół Interdyscyplinarny powołał 34 grupy robocze.
W 2019 r. zakończono 14 formularzy Niebieskich Kart, wszystkie z powodu ustania
przemocy i uzasadnionego zaprzestania dalszego stosowania przemocy w rodzinie po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy. 2 Niebieskie Karty zostały przekazane do innych Zespołów
Interdyscyplinarnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, poprzez:
- realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2015-2020,
-

prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w szczególności poprzez: psychologa, pracownika socjalnego,
- działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- działania informacyjne związane z przemocą w rodzinie (plakaty, informatory, ulotki, kampania,
informacje na stronie internetowej OPS),
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy psychologicznej,
- współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zespole
Interdyscyplinarnym (Kurator sądowy, Policja, Służba zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Oświata, GKRPA, organizacja pozarządowa).
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1.4. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej – 15 457,23 zł
Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
- osoby pobierające zasiłek stały (zadanie zlecone - Wojewoda) w kwocie 15 457,23 zł
W 2019 r. OPS opłacił składki zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłek stały, które nie
podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła w wysokości 15 457,23 zł.
1.5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe w kwocie – 79 744,79 zł
- wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych ze środków własnych gminy Stepnica w kwocie
55 470,79 zł (w tym wypłata zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych na potrzeby
projektu pn. „Razem do celu” – 37 200,00 zł)
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także
kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty
w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

osobie

lub

rodzinie

o

dochodach

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby lub rodziny.
- wypłata zasiłków okresowych ze środków Wojewody w kwocie 24 274,00 zł
Zasiłek okresowy jest to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy
o pomocy społecznej i przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych
niż ustawowe kryterium, przysługujący ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki jest przyznany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy
Społecznej na podstawie okoliczności. Udzielany jest:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej – 701,00 zł,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 528,00 zł x liczba
członków rodziny.
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Wysokość zasiłku okresowego ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie,
- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota
gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. Okres, na jaki
przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności
sprawy.
1.6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie – 46 882,42 zł
- dodatki mieszkaniowe – zadanie własne Gminy w kwocie – 46 437,80 zł,
- dodatki energetyczne – zadanie zlecone Wojewoda w kwocie – 444,62 zł
Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych.
Dodatki mieszkaniowe stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano dodatek musi ponosić
i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą część opłat związanych
z utrzymaniem lokalu. W przypadku nie wnoszenia opłat, dodatek jest wstrzymywany, a po
uregulowaniu tych zaległości, wypłata dodatku jest wznawiana.
Przyznanie dodatku uzależnione jest od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka
gospodarstwa domowego uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.
Dodatek przysługuje:
- najemcom oraz podjemcom lokali mieszkalnych,
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- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki
związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im
lokal zamienny lub socjalny.
Przyznawanie i wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest
stroną

umowy

kompleksowej

lub

umowy

sprzedaży

energii

elektrycznej

zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które
zostało zlecone do wykonania gminie. Źródłem jego finansowania jest dotacja celowa z budżetu
państwa obejmująca również koszt obsługi realizacji wypłat dodatku energetycznego w wysokości
2% zrealizowanych wypłat tego świadczenia.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. wynosi
odpowiednio:
- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,37 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.
1.7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 177 828,75 zł
Wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody w kwocie – 177 828,75 zł
Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód był niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej, tj. 645,00 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie były niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528,00 zł,
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- kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie i niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
Jest to zadanie własne obowiązkowe z zakresu pomocy społecznej realizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu państwa.
1.8. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 580 344,71 zł
Zadania własne Wojewoda - wypłata części wynagrodzenia pracowników oraz dodatku służbowego
(250,00 zł) do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w kwocie 99 608,00 zł
Zadania własne Gminy w kwocie 480 736,71 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie – 400 809,37 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie – 9 520,65 zł,
- pozostałe koszty obsługi (delegacje, szkolenia, zakupy, opłaty pocztowe oraz bankowe, utrzymanie
strony internetowej i inne) – 70 406,69 zł.
1.9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 159,07 zł
- wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 71 070,14 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 089,79 zł,
- pozostałe koszty obsługi 999,14 zł.
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 niezamieszkujący
małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić.
Wydatki na usługi opiekuńcze obejmują m. in. koszty osobowe i pochodne, badania
lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych,
ekwiwalent za odzież roboczą, środki higieny, zakup materiałów biurowych.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości podtrzymanie kontaktu
z otoczeniem. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano osobom, które ze względu na wiek,
niepełnosprawność lub długotrwałą i ciężką chorobę wymagały wsparcia osób drugich. W zależności
od potrzeb wymiar godzin pracy wynosił w środowisku od 1 do 2 dziennie, usługi świadczone były
w dni robocze. W roku 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.
Całkowity koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosił 20,00 zł (Uchwała Nr
XXII/234/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
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psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
i trybu ich pobierania).
1.10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 114 286,00 zł
- zadania własne Gminy - wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 34 286,00 zł,
- zadania własne Wojewoda – posiłki w kwocie 80 000,00 zł.
W 2019 r. Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Strategicznym celem
programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach
lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Pomocą w zakresie dożywiania objętych było 92 dzieci i młodzieży (w tym 8 z programu
osłonowego) oraz 3 osoby dorosłe.
Dodatkową formą pomocy była żywność pochodząca z Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc
Żywnościowa 2014-2020” prowadził działania wspierające osoby i rodziny najbardziej potrzebujące.
Pomoc otrzymały osoby lub rodziny dotknięte ubóstwem, bezrobociem, sieroctwem,
bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą i uzyskujące dochód nie przekraczający
1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium dochodowe uległo
zmianie i od dnia 1 października 2018 r. wynosi ono 1 402,00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.
W programie dystrybuowane były następujące produkty: makaron jajeczny, makaron
kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, kabanosy wieprzowe, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona,
pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej
rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
Z pomocy żywnościowej skorzystały 693 osoby z terenu Gminy Stepnica.
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1.11. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej:
- Pomoc rzeczowa
Pracownicy socjalni w ramach współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi
i osobami fizycznymi pozyskali, zorganizowali lub wytypowali rodziny korzystające z pomocy
społecznej do uzyskania wsparcia niepieniężnego, m.in.:
- pozyskali od osób prywatnych sprzęt domowy, który został przekazany rodzinom,
- wytypowali 7 dzieci do wypoczynku w okresie wakacji w Gąsawie (woj. kujawsko – pomorskie) wyjazd został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w porozumieniu
z Zachodniopomorskim Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Ludowe Szczecin,
- w Ośrodku przyjmowana była: odzież, obuwie, zabawki, które również zostały przekazane
potrzebującym rodzinom.
- Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej.
Praca socjalna jest świadczeniem z ustawy o pomocy społecznej, udziela się jej bez względu
na sytuację dochodową osoby lub rodziny. Praca socjalna świadczona była na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania
pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej było umożliwienie, wspieranie lub wywoływanie
zmiany sposobu funkcjonowania osób i rodzin oraz ich otoczenia, a także wzmacnianie potencjału
osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.
Zadania realizowane polegały w szczególności na:
- udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
- pomocy w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego
możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,
samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, współpracy
i współdziałaniu z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności
w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
- organizowaniu różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów
socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,
- pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej przez prowadzenie
monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej,
- pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty,
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- prowadzeniu działań interwencyjnych.
Główne problemy zgłaszane przez osoby lub rodziny to:
- zły stan zdrowia,
- niepełnosprawność,
- trudne warunki mieszkaniowe,
- zadłużenie,
- brak stałego źródła dochodu,
- słaba kondycja psychiczna,
- problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego i załatwianiem spraw urzędowych.
Zakres osiągniętych rezultatów:
- uzyskanie stopnia niepełnosprawności,
- uzyskanie praw do świadczeń emerytalno - rentowych,
- poprawa kondycji psychicznej poprzez uzyskanie wsparcia psychologicznego,
- poprawa stanu zdrowia,
- uzyskanie pracy i poprawa warunków materialno - bytowych,
- uniknięcie skierowania dzieci do pieczy zastępczej.
Działania metodyczne podejmowane przez pracowników, dzięki którym możliwe było
osiągnięcie rezultatów:
- wspieranie - działanie polegające na wzmocnieniu osoby, wyzwoleniu jej sił, zasobów, zmierzające
do zmniejszenia poczucia lęku, braku wpływu na swoją sytuację,
- wyjaśnianie - działania pracownika socjalnego zmierzające do zrozumienia przez osobę lub rodzinę
natury problemu, w szczególności pokazanie możliwych rozwiązań, uświadomienie uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych, uświadomieniu przez osobę lub rodzinę swojego funkcjonowania
w relacji z innymi, pomoc pracownika w zrozumieniu przez osobę lub rodzinę reakcji innych na
własne zachowania i postawy,
- działania wychowawcze - dostarczanie wiedzy niezbędnej do podniesienia kompetencji,
- kształtowanie umiejętności - np. pełnienie ról rodzicielskich, prowadzenie gospodarstwa
domowego,
- reprezentowanie interesów osób lub rodzin - pracownik realizujący ten rodzaj działania występuje
w imieniu klienta, za jego zgodą,
- towarzyszenie, wspólne załatwianie spraw - pracownik socjalny asystuje osobie lub rodzinie
w realizacji działań realizując ten rodzaj działania, wspomagając osobę lub rodzinę a nie występując
w jej imieniu,
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- rozszerzanie sieci kontaktów - ułatwienie osobie lub rodzinie nawiązywanie kontaktów z innymi,
utrzymywanie poprawnych relacji, dostarczanie wiadomości i poszerzanie jej umiejętności
w zakresie porozumiewania się z innymi ludźmi i instytucjami; aktywizowanie i motywowanie osób
i rodzin do poszukiwania w swoim otoczeniu społecznym zasobów i korzystania z nich,
- budowanie sieci wsparcia - działanie polegające na umożliwieniu lub zwiększeniu dostępu osoby
lub rodziny do usług (społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych),
- konfrontacja – ukazanie osobie następstw jej postępowania, uprzedzenie o konsekwencjach, jakie
pociągają za sobą określone zachowania,
- porada, udzielanie wskazówek - przedstawianie przez pracownika socjalnego rożnych opcji wyboru
i postępowania, w celu stworzenia warunków do podjęcia przez osobę lub rodzinę samodzielnej
próby rozwiązania swojego problemu,
- udostępnianie zasobów - działania związane z uzyskaniem dostępu do usług pomocy i integracji
społecznej oraz innych usług umożliwiających poprawę lub rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej,
- działania diagnostyczne - działania związane z rozpoznawaniem sytuacji osoby lub rodziny,
- uzgadnianie celów i planu działania - działania związane z wyznaczaniem celów pracy socjalnej
i uzgadnianiem planu działania.
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 302 920,93 zł
2.1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 302 920,93 zł
Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w 2019 r. realizował projekt
pn. „Razem do celu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie
7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Całkowita wartość projektu wynosi 741 487,50 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi
630 187,50 zł, wkład własny to 111 300,00 zł.
W ramach projektu w okresie 2018 – 2020 r. wsparciem objętych zostanie 30 mieszkańców,
w tym 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stepnica zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa uczestników za pomocą instrumentów
aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym.
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Udzielone wsparcie ma pomóc osobom nim objętym przybliżyć lub umożliwić im powrót
na rynek pracy, a także wspomóc ich samodzielność życiową i społeczną oraz zapobiegać dalszym
procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
W ramach projektu zaproponowano następujące formy wsparcia:
- poradnictwo psychologiczne,
- spotkania edukacyjne,
- terapie, treningi kompetencji, treningi umiejętności rodzicielskich, społecznych,
- kursy i szkolenia o charakterze edukacyjnym, zawodowym.
W 2019 r. w ramach projektu zostało objętych wsparciem 15 osób w tym 3 osoby niepełnosprawne.
W ramach treningów ze specjalistami uczestnicy projektu korzystali z zajęć interpersonalnych,
na których poznawali siebie, uczyli się pracować w grupie, budować zaufanie, słuchać innych.
Rozmawiali o rozwoju, stereotypach i różnych życiowych trudnościach, jakie za sobą niesie
codzienne funkcjonowanie. Wspólnie tworzyli działania, które wzmacniały ich kompetencje
i pewność siebie oraz przygotowywały do kolejnych działań projektowych. Odbyło się również
spotkanie z prawnikiem.
W ramach projektu pn. „Razem do celu” realizowane były warsztaty edukacji społeczno finansowej. Ich celem było podniesienie kompetencji ekonomiczno - finansowych i pracowniczych
wśród biernych zawodowo osób, reintegracja społeczna uczestników, w tym przygotowanie ich do
usamodzielnienia ekonomicznego na rynku pracy, przygotowanie niepracujących uczestników do
nowych ról zatrudnieniowych. Uczestnicy podczas zajęć uświadamiali sobie potrzeby i wartości
edukacji finansowej, analizowali życiowy cykl wydarzeń, który uzmysłowił im potrzebę planowania
wydatków w dłuższej perspektywie czasu. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć dotyczyły
przepływu gotówki i tworzenia celów finansowych oraz sposobów i możliwości oszczędzania.
Omówiono zagadnienia nagłych wydatków i funduszy na nagłe wydatki, usług oszczędnościowych
i zasad racjonalnego pożyczania. Na zakończenie stworzono plan finansowy i zasady wprowadzania
go w życie. Zajęcia stanowiły wyjątkowy czas edukacji i poznawania finansów w sposób aktywny
i atrakcyjny z punktu widzenia uczestnika jako osoby odkrywającej świat finansów, aktywności
i przedsiębiorczości społecznej.
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach psychoedukacyjnych, terapeutycznych. Grupa
była zwarta, zintegrowana, otwarta na siebie - wpływ na to miał zarówno dobór grupy, jak
i wspólnie zadeklarowane na początku potrzeby. Podczas zajęć poruszono tematy takie jak: moje
potrzeby, potrzeby moich bliskich, jak rozmawiać o emocjach. Uczestnicy dokonali analizy
własnych emocji, sposobów radzenia sobie z napięciem. Każdy z uczestników miał możliwość
pokazania i doświadczenia własnych obszarów emocjonalnych. Rozbudzona została potrzeba
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poznawania siebie, doświadczania, omówione zostały sposoby ekspresji siebie w sposób bezpieczny.
Uczestnicy wraz z upływem czasu stawali się ufniejsi, opowiadali o własnych doświadczeniach,
wyrażali swoje obawy, lęki. Odbyła się psychoedukacja z obszarów uzależnień - omówiono objęte
zakresem treści warsztatów takie jak: współczesne koncepcje uzależnień, przyczyny, modele terapii,
sposoby wsparcia, współuzależnienie, analiza możliwości działań, wsparcie konstruktywne,
negatywne.
W kolejnym etapie warsztatów uczestnicy dzielili się ze sobą pomysłami, rozwiązaniami.
Odbyła się psychoedukacja z obszarów skutecznego wsparcia, profilaktyki uzależnień, miejsc
w których można uzyskać wsparcie.
Uczestnicy opowiadali o własnych oczekiwaniach wobec życia - o pomysłach na bycie
szczęśliwymi, otwartymi rodzicami, partnerami. Wielu uczestników wzruszyło się swoimi
historiami, zgodziło się opowiedzieć o własnych trudnościach, czasem życiowych dramatach.
Wszyscy byli otwarci na siebie, gotowi do udzielenia sobie emocjonalnego wsparcia. Omówione
zostały pułapki uzależnień, sposoby kondensacji i rozpraszania napięcia emocjonalnego, duży nacisk
położony został na psychoedukację, poznanie siebie.
Warsztaty zakończyły się rozmową na temat gotowości do zmieniania własnego życia,
decydowania o jego kierunku, pomysłów na pierwsze kroki do zmiany.
Podczas wsparcia indywidualnego zrealizowano kolejne założenia - poradnictwo i doradztwo
w obszarze indywidualnych trudności w relacjach, rozmawiano o motywacji do kontynuacji leczenia
siebie, o „wychodzeniu na prostą”, o niezbędnych krokach do pokonania uzależnienia. Uczestnicy
projektu zostali zaproszeni do dalszej pracy nad sobą.
3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 65 184,00 zł
3.1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 65 184,00 zł, z tego:
- zadania własne gminy w kwocie 14 837,00 zł,
- zadania własne Wojewoda w kwocie 50 347,00 zł.
Na podstawie Uchwały NR IV/43/15 Rady Miasta Stepnica z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania
decyzji w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski w sprawie stypendiów szkolnych dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych przyjmowano od dnia 15 września 2019 r.
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Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie
przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 528,00
zł. Wysokość stypendium szkolnego nie mogła być niższa miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku
rodzinnego oraz wyższa niż 200 % tej kwoty.
4. Dział 855 - Rodzina – 5 726 997,55 zł
4.1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 500 + - 3 689 738,51 zł
Zadania zlecone, ze środków budżetu państwa wydatkowano 3 689 738,51 zł, w tym:
- wypłata świadczenia wychowawczego 500 + w kwocie 3 642 025,50 zł,
- wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 37 351,41 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 990,00 zł,
- pozostałe koszty obsługi (delegacje, szkolenia, zakupy art. biurowych, opłaty pocztowe i bankowe)
w kwocie 9 371,60 zł.
Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Ustawa określa warunki
nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania
i wypłacania tych świadczeń. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi
organ właściwy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacją świadczenia
wychowawczego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Celem świadczenia
wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym
opieki nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program Rodzina 500+ to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy
dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie
otrzymuje rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzymuje ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe, a więc świadczenie
wychowawcze wypłacane jest na każde dziecko.
4.2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 678
724,32 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
warunkiem otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest nieprzekroczenie dochodu,
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które do 31 października 2019 r. wynosiło 725,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę, a od
1 listopada 2019 r. wynosi 800,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę; do dochodu zaliczane są
przychody, które opodatkowane są na podstawie przepisów o PIT, dochód deklarowany
w oświadczeniu przez osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, dochody z gospodarstwa rolnego.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości
zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500,00 zł.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
jeśli jednak dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, świadczenie będzie mu
przysługiwało do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie może być również przyznane
bezterminowo - ma to miejsce, gdy dziecko jest niepełnosprawne i posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że jeśli okaże się, że rodzic w trakcie
otrzymywania świadczenia z OPS-u otrzymał alimenty większe (np. w drodze zarządzenia), albo
zwiększyły się jego dochody i przekroczyły kryterium dochodowe, organ przyznający żąda zwrotu
nadmiernie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami. Rodzic, który otrzymuje alimenty z funduszu
alimentacyjnego nie musi dziecka wychowywać samotnie, może ponownie wziąć ślub albo żyć
w konkubinacie, ale należy pamiętać, że osoba ta musi znaleźć się w składzie rodziny i dołączone
muszą być jej dochody.
W roku 2019 wydatkowano środki własne Gminy w kwocie 26 363,25 zł na pokrycie części
wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego.
Wydatkowano środki na zadanie zlecone z budżetu Wojewody w kwocie 1 652 361,07 zł na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1 358 540,51 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 194 520,00 zł
- zapłacono składki ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 47 711,52 zł,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 48 374,24 zł,
- dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1 246,75 zł,
- pozostałe koszty obsługi (delegacje, szkolenia, zakup art. biurowych, opłaty pocztowe i bankowe)
w kwocie 1 968,05 zł.
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych. Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej.
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W 2019 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystały 344 rodziny, wypłacono 7 220 świadczeń
w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi, świadczeń opiekuńczych,
zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń rodzicielskich.
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, fundusz
alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi
z budżetu państwa.
W 2019 r. z funduszu alimentacyjnego skorzystało 36 rodzin.
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, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie
„Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
W roku 2019 wypłacono 1 świadczenie „Za życiem”.
4.3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 478,72 zł
Wydatki na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 478,72 zł
Karta Dużej Rodziny to program o zasięgu ogólnokrajowym przyjęty uchwałą Rady Ministrów.
Szczegółowe warunki realizacji tego programu określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755). Rozporządzenie to zostało uchylone 31 grudnia 2014 r. i zostało
zastąpione ustawą z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie l stycznia
2015 r.
Program jest adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód;
obejmuje dzieci i rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia
18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia
25 roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych). Program obejmuje także rodziców
zastępczych oraz dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej po spełnieniu w/w wymagań. Karta
Dużej Rodziny mająca wielkość i kształt plastikowej karty do bankomatu wydawana jest bezpłatnie na
wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej przez OPS w Stepnicy.
W 2019 r. przyjęto 83 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Liczba zamówionych kart 152 w wersji tradycyjnej oraz 10 kart w wersji elektronicznej.
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4.4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 219 164,99 zł
Wydatkowano środki własne gminy w kwocie 29 775,99 zł:
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 23 291,16 zł,
- dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1 246,75 zł,
- pozostałe koszty obsługi (delegacje, szkolenia) w kwocie 5 238,08 zł.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wsparcia
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Misja ta jest
realizowana na terenie gminy Stepnica głównie przez pracę asystenta rodziny. W roku 2019 asystent
rodziny wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę (1 etat). Do głównych jego zadań należało:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikami socjalnymi,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
- motywowanie do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej,
- kreowanie wizerunku spędzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji
rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa
w art. 17 ust. 1,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek
sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Asystent rodziny w 2019 roku pracował łącznie z 15 rodzinami (średnio w miesiącu asystent pracował
z każdą rodziną ok. 10 godzin). W trakcie roku 4 rodziny osiągnęły cele zawarte w planach pracy
z rodziną, co pozwoliło na zakończenie z nimi współpracy. Rodziny dzięki pomocy asystenta znacznie
poprawiły swoją sytuację życiową. Asystent pracował z rodzinami w wielu płaszczyznach, z których
głównymi były:
24

- sfera socjalno - bytowa i mieszkaniowa - tu działania asystenta nastawione były między
innymi na nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, naukę
i wpajanie obowiązku codziennego wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem lub
gotowaniem, przeprowadzanie wymaganych remontów, systematyczne podnoszenie standardu
mieszkania itp. Ponadto asystent nadzorował terminowe opłacanie rachunków oraz dążył do spłat
występujących zadłużeń. Prowadził systematyczne treningi ekonomiczne, które pozwoliły na osiągnięcie
poprawy w gospodarowaniu środkami finansowymi.
- sfera opiekuńczo - wychowawcza i szkolna - asystent pomagał w rozwiązywaniu problemów
psychologicznych dzieci i osób dorosłych z rodzin objętych wsparciem, poprzez umożliwienie wizyt
u psychologa oraz psychiatry dziecięcego. Na bieżąco monitorował postępy edukacyjne i wychowawcze
dzieci poprzez stałe kontakty z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym. Nadzorował i pomagał
dzieciom w odrabianiu zadań domowych oraz skupiał się na nadrabianiu zaległości szkolnych.
Ściśle współpracował z podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny m. in. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Goleniowie, dzielnicowymi,
kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogiem szkolnym, wychowawcami ze szkół
znajdujących się na terenie gminy.
W rodzinach, z którymi zakończono współpracę i wsparcie asystent prowadził monitoring, który trwał
najczęściej około trzech miesięcy.
W ramach programu ,,Dobry Start 300+’’ze środków Budżetu Państwa wydatkowano (zadanie zlecone
– Wojewoda) – 189 389,00 zł:
- wypłacono świadczenia w kwocie 170 250,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń - 4 748,83 zł
- pozostałe koszty obsługi - 916,17 zł
Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Świadczenie „Dobry Start 300+” przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny
każdemu dziecku do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymują je do ukończenia 24 roku życia. Przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się
w szkole (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa - z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły
dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy).
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4.5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 90 636,27 zł
Pokrycie kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 90 636,27 zł
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi
odpowiednio 10 % w pierwszym roku pobytu, 30 % - w drugim i 50 % - w trzecim roku i następnych
latach.
Z tytułu pobytu w rodzinie zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2019 r.
odpłatność za pobyt 21 dzieci.
4.6. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 27 966,43 zł
Pokrycie kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 27 966,43 zł.
Z tytułu pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stepnicy poniósł w 2019 r. odpłatność za pobyt 4 dzieci.
4.7. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne – 20 288,31 zł
Prawem do świadczeń opieki zdrowotnej objęto osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadania zlecone Wojewoda) w łącznej
wysokości 20 288,31 zł.
W roku 2019 wypłacono 212 świadczeń.
5. Zachodniopomorska Karta Rodziny
Adresatem działań w ramach Programu „Zachodniopomorska Karta Rodziny" objęte są rodziny
wielodzietne uprawnione do korzystania z Karty, to rodziny z minimum trojgiem dzieci w wieku do
18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych
w przypadku legitymowania się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do członków rodziny
nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego
własne dziecko lub dzieci.
Program od maja 2018 roku jest realizowany na terenie Miasta i Gminy Stepnica zgodnie
z podpisanym w dniu 17 kwietnia 2018 roku porozumieniem między Burmistrzem Miasta i Gminy
Stepnica a Województwem Zachodniopomorskim. Zachodniopomorska Karta Rodziny zapewnia
rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej,
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oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty
przystępujące do programu „Zachodniopomorska Karta Rodziny".
Partnerami w programie są podmioty z następujących sfer działalności w województwie
zachodniopomorskim:
- kulturalna,
- handlowa,
- bezpieczeństwa,
- usługowa,
- sportowo - rozrywkowa,
- zdrowotna,
- edukacyjna.
W 2019 roku nie wydano żadnej Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

6. Zachodniopomorska Karta Seniora
Zachodniopomorska Karta Seniora umożliwia skorzystanie ze zniżek i ulg dla mieszkańców
Miasta i Gminy Stepnica, którzy ukończyli 60 rok życia. Program od maja 2018 roku jest
realizowany na terenie Miasta i Gminy Stepnica zgodnie z podpisanym w dniu 17 kwietnia 2018 r.
porozumieniem

między

Burmistrzem

Miasta

i

Gminy

Stepnica

a

Województwem

Zachodniopomorskim. Umożliwia korzystanie osobom powyżej 60 roku życia, na preferencyjnych
warunkach, z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system
zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu Zachodniopomorska Karta
Seniora. Partnerami w Programie są podmioty z następujących sfer działalności w województwie
zachodniopomorskim:
- kulturalna,
- handlowa,
- bezpieczeństwa,
- usługowa.
W 2019 r. wydano 19 Zachodniopomorskich Kart Seniora.

Sporządził:
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy
Jarosław Gruszczyński

27

