
Sprawozdanie z działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej 

za 2021 r.



Działalność Ośrodka Pomocy można podzielić na 
kilka odrębnych działów, których funkcjonowanie 

określają odmienne ustawy, a klientami są różne grupy 
świadczeniobiorców korzystających z odmiennych 

systemów i świadczenia przyznawane są 
i wypłacane według odmiennych uregulowań.



Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu 
gminy, dotacji rządowych oraz środków pozyskanych 

na realizację projektów z Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej. 

Zadania dzielą się odpowiednio na własne i zlecone. 
Do niektórych zadań własnych otrzymujemy dotacje z 

budżetu państwa.



Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej w 2021 r. w zł

Rodz. Nazwa Śr. własne Śr. rządowe Program śr. 
własne

Program śr. 
rządowe

Razem

85195 Pozostała działalność 418,00 418,00

85202 Dom pomocy społecznej 607 574,67 607 574,67

85205
Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 
rodzinie

1 474,05 9 868,50 19 333,34 30 675,89

85213

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji 
społecznej

41 495,31 41 495,31

*zasiłki stałe § 2030 34 819,56

*CIS 6 675,75



Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej za 2021 r.

Rozdz. Nazwa Śr. własne Śr. rządowe Program śr. 
własne

Program śr. 
rządowe

Razem

85214

Zasiłki okresowe, celowe i 
pomoc w naturze oraz 
składniki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

176 048,24 290 904,42 466 952,66

*zasiłki okresowe § 2030 290 904,42

*zasiłki celowe 129 216,36

*zasiłki specjalne celowe 46 831,88

85216 Zasiłki stałe § 2030 478 686,01 478 686,01

85219
Ośrodki pomocy społecznej 1 960 608,09 282 801,68 2 243 409,77

*wynagrodzenie opiekuna 
prawnego § 2010

1 624,00

85228
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

550 862,93 78 222,01 629 084,94

85230
Pomoc w zakresie 
dożywiania

80 896,74 315 000,00 395 896,74



Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej za 2021 r.

Rozdz. Nazwa Śr. własne Śr. rządowe Program śr. 
własne

Program śr. 
rządowe

Razem

85231 Pomoc dla cudzoziemców 6 000,00 6 000,00

85295

Pozostała działalność 273 373,15 13 746,89 121 000,00 106 800,00 514 920,04

*schronisko 36 491, 94

*Wspieraj Seniora 13 746,89

*Czyste powietrze 4 441,90

*Senior+ 232 439,31 121 000,00 106 800,00

85415
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 30 281,63 121 126,54 151 408,17

85501 Świadczenia wychowawcze 23 592 585,92 23 592 585,92

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

101 203,59 12 279 509,70 12 380 713,29



Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej za 2021 r.

Rozdz. Nazwa Śr. własne Śr. rządowe Program śr. 
własne

Program śr. 
rządowe

Razem

85503 Karta Dużej Rodziny 31 524,64 1 341,99 32 866,63

85504

Wspieranie rodziny 70 309,85 9 162,85 2 000,00 81 472,70

*Asystent rodziny 70 309,85 2 000,00

*300+ 9 162,85

85508 Rodziny zastępcze 21 869,00 21 869,00

85510
Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych

872,53 872,53

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające, niektóre świadczenia 
rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

154 252,39
154 252,39

RAZEM 3 906 899,11 37 665 253,71 130 868,50 128 133,34 41 831 154,66

% 9,34 90,04 0,31 0,31 100,00



I. Dział Świadczeń rodzinnych wypłaca:

1. Zasiłki rodzinne i 
dodatki do zasiłku 

rodzinnego

3. Świadczenia 
rodzicielskie

2. Jednorazowe 
zapomogi z tytułu 

urodzenia się 
dziecka

4. Świadczenia 
opiekuńcze



W Dziale świadczeń rodzinnych w 2021 r. wypłacono:

1) Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego Kwota w zł Ilość objętych osób

Zasiłki rodzinne łącznie 812 234,73

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 61 560,37 65

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego

121 199,66 47

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 78 557,69 54

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

250 288,30 267

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 83 886,61 82

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 84 616,91 975

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania

132 125,19 274



Nazwa przysługującego świadczenia Kwota w zł Ilość objętych osób

2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka

147 000,00 147

3) Świadczenie rodzicielskie 434 808,80 82

4)Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny
1 712 397,04 715

Specjalny zasiłek opiekuńczy 94 620, 00 17

Świadczenie pielęgnacyjne 5 912 030,10 293

Zasiłek dla opiekunów 9 300,00 6

ponadto wypłacono:



Dział świadczeń rodzinnych opłaca:

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe przy 
pobieranym świadczeniu 

pielęgnacyjnym, specjalnym 
zasiłku opiekuńczym oraz 

zasiłku dla opiekuna. Wydatki 
na ten cel wyniosły

742 941 zł (z czego do ZUS 693 
710 zł, a do KRUS 49 231 zł)

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 
dla opiekuna. Wydatki na ten 

cel wyniosły 120 597 zł



Dział świadczeń rodzinnych wypłaca:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na terenie gminy Kolbuszowa znajduje się 39 rodzin tj. 59 osób 
uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2021 r. wypłacono 285 821,36 zł osobom uprawnionym do tego 
świadczenia.

Liczba dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Kolbuszowa 
wyniosła 83 osoby.

Ośrodek Pomocy prowadzi szereg działań w stosunku do dłużników 
alimentacyjnych.



Działania prowadzone w stosunku do dłużników alimentacyjnych

Lp Podejmowane działania Informacje/wnioski

1. przekazywane informacje o przyznanych świadczeniach z FA, wysokości zadłużenia wobec skarbu państwa 51

2. przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 13

3. przekazanie informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, komornikowi sądowemu 21

4. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się z swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ 
właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, oraz informuje 
właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika

zobowiązania wnioski

2 29

5. wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych

6

6. wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 3

7. złożenie wniosku do Prokuratury Rejonowej w sprawie podejrzenia popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego 
przestępstwa

2

8. przekazanie do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego, w razie powstania zaległości na okres dłuższy niż 6 miesięcy

2 544

9. przyłączenie się do egzekucji sądowej 51

10. wnioski do komornika sądowego o ustalenie adresu 10

11. wnioski do organów właściwych o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 18

12. w związku z nowym brzmieniem art. 209 KK, skierowanie do Prokuratury Rejonowej wniosków 51



Inne wypłaty w dziale świadczeń rodzinnych:

 Świadczenie „Za życiem” wypłacono 
3 świadczenie - 12 000 zł.

 Świadczenie wychowawcze 500+ 
wypłacono 23 393 324,14 zł na 4 361 
dzieci z 2 552 rodzin.

 Świadczenie „Dobry Start” 300+ 
wypłacono na 28 uprawnionych 
dzieci na łączną kwotę 8 400 zł.



II. Dział Pomocy społecznej

Najczęstsze powody udzielania pomocy społecznej w roku 2021 r.

Powodu trudnej sytuacji życiowe Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach

Ubóstwa 170 367

Bezdomność 4 4

Potrzeba ochrony macierzyństwa 72 388

Bezrobocie 113 306

Niepełnosprawność 171 366

Długotrwała lub ciężka choroba 132 319

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego

53 123

Przemoc w rodzinie 10 38

Alkoholizm 14 21

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

6 12

Zdarzenia losowe 1 3



Struktura rodzin objętych pomocą w 2021 r.

• Liczba osób samotnych -257Osoby samotne:

• Liczba rodzin - 542

• Liczba osób w rodzinach – 1 371
Rodziny ogółem:

• Liczba rodzin - 12

• Liczba osób w rodzinach - 29
w tym rodziny niepełne:

• Liczba rodzin - 84

• Liczba osób w rodzinach - 157

oraz osoby samotne i 
rodziny rencistów i 

emerytów:



W dziale pomocy społecznej 
są realizowane świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych realizowanych w tym dziale należą:

1. Zasiłek stały
2. Zasiłek 
okresowy

3. Zasiłek celowy i 
specjalny zasiłek 

celowy

4. Wynagrodzenie należne 
opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki nad 
osobą 

ubezwłasnowolnioną, 
przyznawane przez sąd



1. Zasiłki stałe

Forma pomocy Liczba osób, 
którym 
przyznano 
świadczenie

Kwota 
świadczeń 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Zasiłki stałe 
ogółem:

83 478 686,01 zł 81 96

Osoba samotnie 
gospodarująca

71 71 71

Osoba 
pozostająca w 
rodzinie

12 10 25



2. Zasiłki okresowe

Forma pomocy Liczba osób 
którym 
przyznano 
świadczenie

Kwota 
świadczeń

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Zasiłki okresowe,
w tym przyznane z 
powodu:

144 290 904,42 zł 143 345

bezrobocia 53 53 125

długotrwałej 
choroby

22 22 53

niepełnosprawności
69 68 126

innej przyczyny 20 20 110



3. Zasiłki celowe

Forma pomocy Liczba osób którym 
przyznano świadczenie

Kwota 
świadczeń w zł

Zasiłki celowe 157 126 216,36

w tym zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego

1 3 000

Zasiłki celowe specjalne 65 46 831,88

Pomoc dla cudzoziemców 1 6 000

Razem 182 048,24



4. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 
nad osobą ubezwłasnowolnioną, przyznawane przez sąd.

Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą 
ubezwłasnowolnioną

Liczba osób 3

Kwota wypłaty 1 600 zł



Do pozostałych świadczeń realizowanych w tym dziale należą 
m.in.:

1. Kierowanie osób z 
terenu gminy do domów 

pomocy społecznej i 
ponoszenie odpłatności 

za ich pobyt 

2. Kierowanie do 
ośrodków wsparcia

3. Dożywianie

4. Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami 
psychicznymi

5. Udzielenie 
schronienia

6. Praca socjalna 
prowadzona przez 

pracowników socjalnych



1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
w domu.

W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 27 osób z terenu gminy Kolbuszowa. 
Pobyt w domach pomocy jest odpłatny. Koszt pobytu do pełnego kosztu utrzymania 7 osób 
w całości lub w części pokrywały rodziny osób skierowanych. Koszt pobytu pozostałych osób 
ponosiła  gmina Kolbuszowa.

Mieszkańcy gminy Kolbuszowa przebywali:

• 12 osób w dps dla osób w podeszłym wieku,

• 7 osób w dps dla osób przewlekle psychicznie chorych,

• 4 osoby w dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

• 3 osoby w dps dla osób somatycznie chorych,

• 1 osoba w dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w domu pomocy społecznej w 2021 r. 
kształtował się na poziomie 4 103 zł. Z dochodów osób umieszczonych w domach pomocy 
społecznej wynika, że gmina Kolbuszowa jest zobowiązana dopłacać do każdej osoby średnio 
po ok. 2 500 zł miesięcznie. 

Na zadanie kierowania osób z terenu Gminy Kolbuszowa do domów pomocy społecznej i 
ponoszenie odpłatności za ich pobyt w domu w 2021 r. wydatkowano kwotę 607 574,67 zł.



2. W strukturach ośrodka Pomocy 
Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom 
Senior+ w Hucie Przedborskiej z liczbą 25 
miejsc.

W 2021 r. z zajęć korzystało 24 seniorów w wieku 
powyżej 60 lat, w tym 17 osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 

Wszystkim skierowanym Seniorom zapewniony jest 
bezpłatny posiłek, w tym obiad, a także śniadanie oraz 
bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do Dziennego 
Domu Senior+  w Hucie Przedborskiej i z powrotem do 
domu.

Łączne koszty utrzymania domu to 460 239,31 zł, z tego            
w ramach projektu MRiPS pozyskano 106 800 zł, przy 
wkładzie własnym środków w wysokości 121 000 zł, 
całkowita wartość projektu wyniosła 227 800 zł.



2. Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby z zaburzeniami psychicznymi do 
udziału w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolbuszowej.
W 2021 r. skierowano  66 osób.



3. Dożywianie

Ośrodek Pomocy realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest 
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach 
lub takich, które znajdowały się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w 
szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 
niepełnosprawnych.

Program wspiera finansowo gminy w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym, poprzez udzielanie pomocy w formie:

a) posiłku,

b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

W 2021 r. na Program przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 315 00 zł 
tj. 79,57% wartości zadania i kwotę w wysokości 80 896,74 zł - środki własne tj. 
20,43% wartości zadania. Łącznie na cały Program przeznaczono kwotę 395 896,74 zł.



a) Posiłek dla dzieci i młodzieży

Dzieci, które otrzymały posiłek Liczba dzieci

Dzieci w wieku przedszkolnym 42

Uczniowie szkół podstawowych 152

Uczniowie szkół średnich 30

Razem: 224



a) Stawki na dożywianie dziecka w poszczególnych placówkach

Nazwa placówki Cena 1 
posiłku

Szkoła Podstawowa nr 1 3,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 3,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kupnie 4,00 zł

Szkoła Podstawowa w Widełce 3,50 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej 8,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej 9,50 zł

Szkoła Podstawowa w Domatkowie 9,50 zł

Szkoła Podstawowa w Przedborzu 8,50 zł

Szkoła Podstawowa w Bukowcu 9,50 zł

Szkoła Podstawowa w Weryni 5,94 zł

Szkoła Podstawowa w Zarębkach 9,50 zł

Szkoła Podstawowa w Cmolasie 3,50 zł

Liceum Ogólnokształcące 7,00 zł

Zespól Szkół Technicznych w Kolbuszowej 7,00 zł

Nazwa placówki Cena 1 
posiłku

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w 
Weryni

6,50 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyśli
6,00 zł

Zespół Szkół w Dzikowcu 10,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej 3,50 zł

Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej 3,50 zł

Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej 3,50 zł

Przedszkole w Kolbuszowej Górnej 3,50 zł

Przedszkole w Kolbuszowej Dolnej 3,50 zł

Przedszkole w Widełce 3,50 zł

Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Kupnie 6,00 zł

Oddział Przedszkolny w Weryni 5,90 zł



a) Wydatki na dożywianie dzieci w placówkach

Typ placówki Kwota

Przedszkola 22 857,10 zł

Szkoły podstawowe 141 369,10 zł

Szkoły średnie 13 134,22 zł



a) Wydatki na dożywianie dzieci w placówkach

Środki rządowe Środki własne

125 616,62 zł 51 743,80 zł

Razem: 177 360,42 zł



b) Świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku

Stawka dzienna wynosiła 5 zł. Przyznano 1 351 świadczeń 
dla 454 osób.

Środki rządowe Środki własne

189 383,38 zł 28 263,37 zł

Razem: 217 646,75 zł



4. Do zadań Ośrodka Pomocy również należy:

Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osobom, którym taka pomoc 

jest niezbędna, a są jej pozbawione, głównie 
osobą starszym, chorym i niepełnosprawnym 
– zrealizowanych zostało 12 036 godzin usług 

opiekuńczych dla 40 osób. Ogólny koszt 
realizacji wyniósł 550 862,93 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi – zrealizowanych 
zostało 2 342 godzin specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla 13 dzieci. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze świadczyło łącznie 10 osób 
(terapeuci, pedagodzy i logopeda) 

zatrudnionych na umowę zlecenie. Koszt 
realizacji specjalistycznych usług wyniósł

78 222,01 zł.



5. Ośrodek Pomocy zapewnia schronienie osobom bezdomnym poprzez 
kierowanie ich do schroniska. 

W ubiegłym roku skierowaliśmy 3 osoby bezdomne do Schronisk w 
Dębicy i Jarosławiu. Za pobyt tych osób Ośrodek Pomocy zapłacił 
łącznie 36 491,94 zł.

Schronisko zapewnia m.in. co najmniej 3 posiłki dziennie, środki 
czystości i higieny osobistej, łóżko z pełnym wyposażeniem, 
podstawowe leki, możliwość zmiany odzieży, bielizny i obuwia.



6. Praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i 
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 
społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi.

Do podstawowych zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

• prowadzenie pracy socjalnej polegającej na aktywizowaniu i wzmacnianiu 
zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem 
instrumentów aktywnej integracji,

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych 
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami zajmującymi się 
działaniami w sferze socjalnej.



6. Pracownicy socjalni w roku 2021 r. 
zrealizowali 3 projekty socjalne:

1. „Koszyk wielkanocny 2021” – Ośrodek Pomocy 
współpracował z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w 
Kolbuszowej, która przekazała 30 paczek dla 
potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracownicy 
socjalni wytypowali rodziny i przekazali paczki dla 30 
osób (37 osób w rodzinach).

2. „Świąteczny poranek 2021” – Ośrodek Pomocy nawiązał 
współpracę z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w 
Kolbuszowej, która przygotowała i przekazała 30 paczek 
żywnościowych dla potrzebujących osób i rodzin z terenu 
gminy Kolbuszowa przed świętami Bożego Narodzenia. 
Pracownicy socjalni przekazali paczki dla 30 osób (48 
osób w rodzinach).

3. „Wyprawka 2021” – był skierowany dla osób 
potrzebujących wsparcia. W ramach projektu 
przygotowano 26 paczek dla 26 rodzin (42 osoby w 
rodzinach). Paczki składały się z: ręczników, maseczek 
medycznych,  środków czystości oraz dezynfekcyjnych.



III. Wspieranie rodziny
1. Asystentura rodzinna

Ośrodek Pomocy społecznej zatrudnia asystentów rodziny do pracy z rodzinami mającymi 
problemy z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych względem dzieci.

Wsparcie asystenta rodziny polega m.in.:

• nauce prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz przygotowania posiłków,

• przygotowywaniu z rodziną pism urzędowych oraz pomoc w ich złożeniu w określonych instytucjach,

• udzielaniu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych m.in. poprzez pomoc w ubieganiu się o lokal 
socjalny,

• udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (trening asertywności, poprawnej komunikacji, 
kontakt z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny),

• prowadzeniu pedagogizacji rodziców na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, stylów wychowawczych i metod 
wychowawczych, praca nad nabyciem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz w budowaniu autorytetu rodziców,

• udzielaniu wsparcia i pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych, pomoc w ubieganiu się o wsparcie z PFRON w celu 
poprawy funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego i poprawy jakości jego życia,

• organizowaniu wsparcie materialnego,

• motywowaniu rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

• podejmowaniu działań służących podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania 
poprzez systematyczny trening czystości oraz udzielanie poradnictwa dotyczącego utrzymywania mieszkania w czystości.



2. Piecza zastępcza

Ośrodek Pomocy współfinansował pobyt 4 dzieci z 3 rodzin w pieczy 
zastępczej w łącznej wysokości 21 869 zł oraz pobyt w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej 1 dziecka w łącznej wysokości 872,53 zł.

W roku 2021 asystent rodziny pracował z 19 rodzinami
wymagającymi wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej, w tym z 37 dziećmi.



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizuje 
działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
w ramach, których prowadzi sprawy  organizacyjno-techniczne dotyczące 
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w gminie Kolbuszowa. 

Zespół Interdyscyplinarny powołuje 
grupy robocze do rozwiązywania problemów 
poszczególnych rodzin po uruchomieniu 
procedury „Niebieskie Karty” na skutek 
zgłoszenia zdarzenia przemocy w rodzinie.

W skład każdej grupy roboczej wchodzą: 
pracownik socjalny i przedstawiciel policji oraz w 
zależności od potrzeb: asystent rodziny, 
przedstawiciel: GKRPA, oświaty, służby zdrowia, 
kuratorów sądowych.



Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania w gminie 
Kolbuszowa w 2021 r.

Liczba rodzin, w których występuje zjawisko 
przemocy w rodzinie

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 

1 raz w roku Od 2 do 5 razy w
roku

6 razy w roku i 
więcej

86 75 9 2



Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ogółem 
osoby 
dotknięte 
przemocą w 
rodzinie

Kobiety Mężczyźni Dzieci

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego:

Osoby 
starsze*

Osoby 
niepełno-
sprawne

Osoby 
starsze*

Osoby 
niepełno-
sprawne

do 13 
r.ż.

od 14 
do 18 
lat

Nie-
peł-
no-
spra-
wne*
*

182 83 12 10 17 2 1 82 50 32 1

*Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia
**dzieci od 0 do 18 roku życia.



Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Ogółem Kobiety Mężczyźni

88 11 77



Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2021 r.

Nazwa podmiotu 
sporządzającego formularz 
NK-A

Liczba formularzy 
„Niebieska Karta-A” 
wszczynających 
procedurę

Liczba ponownych 
formularzy „Niebieska 
Karta-A”

Razem (suma):
Liczba formularzy 
„Niebieska Karta-A” 
ogółem dla danej służby

Policja 30 15 45

Jednostka organizacyjna 
pomocy społecznej

10 1 11

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

0 0 0

Oświata 0 0 0

Ochrona zdrowia 1 0 1

Łącznie: 41 16 57



Liczba prowadzonych w 2021 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury 
„Niebieskie Karty”

Liczba prowadzonych 
przez grupy robocze 

spraw w ramach 
procedury „Niebieskie 

Karty”-ogółem

Liczba 
utworzonych w 

2021 r. grup
roboczych

Liczba 
pracujących w 

2021 r. grup 
roboczych

Liczba osób 
doświadczających

przemocy w 
rodzinie, których 

ww. postępowanie 
dotyczyło

Liczba osób stosujących 
przemoc w rodzinie, 

których ww. 
postępowanie dotyczyło

93 30 93 179 88



Liczba zakończonych w 2021 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Liczba zakończonych w 2021r. 
spraw w ramach procedury 
„Niebieskie Karty” ogółem, 

z tego: Ustanie przemocy i uzasadnione 
przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy

oraz Rozstrzygnięcie o braku 
zasadności podejmowanych 

działań

59 51 8



Aktywność projektowa

W 2021 r. M-GOPS realizował:

1. Projekt „Przemocy mówimy Nie w 
Gminie Kolbuszowa”- edycja 2021, 
w ramach Programu osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie” – edycja 2021. Wartość 
projektu 29  201,84 zł. 
Dofinansowanie 19 333,34 zł, wkład
własny 9 868,50 zł.



Aktywność projektowa

2. Program Asystent rodziny. Pozyskano środki na wynagrodzenie asystenta 
rodziny w wysokości 1 700 zł.

3. Program Wieloletni Senior+. W ramach Programu pozyskano środki finansowe 
w wysokości 106 800 zł na 25 miejsc funkcjonujących w Dziennym Domu 
Senior+ w Hucie Przedborskiej.

4. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W ramach Programu 
pozyskano środki finansowe w wysokości 58 493,84 zł na wynagrodzenia dla 
osób zatrudnionych do pracy z osobami z  niepełnosprawnościami.

5. Program Wspieraj Seniora. W ramach programu pozyskano środki finansowe w 
wysokości 13 746,89 zł.



Inne zadania wykonywane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Kierowanie osób do zatrudnienia socjalnego tj. Centrum Integracji Społecznej w 
Kolbuszowej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Skierowano 
16 osób.

2. Ubezpieczenia zdrowotne klientów pomocy społecznej przy zasiłku stałym - 63 osoby
oraz 11 osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Kolbuszowej. 
Wydatkowano ogółem 41 495,31 zł.

3. Przyznawanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych na okres 90 dni. Ubezpieczeniem objęto 14 osób, wydano 22 
decyzje przyznające świadczenie, 2 decyzje odmowne oraz 1 decyzję uchylającą.

4. Wydawanie skierowań do odbioru żywności z Banku Żywności po uprzednim 
sprawdzeniu sytuacji dochodowej. Wydano skierowania dla 826 osób. Żywność 
rozdysponował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej dla 331 osób 
(wydano 118 kart) oraz dla 495 osób przez Stowarzyszenie NIL z Kolbuszowej (wydano 
185 kart).

5. Wydanie Karty Dużej Rodziny – 36 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny w tym na Kartę dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli 3 dzieci - złożono 41
wniosków. Zrejestrowano 4 wnioski o duplikat Karty Dużej Rodziny oraz 23 wnioski o 
przedłużenie terminu ważności KDR (dla 25 osób).



Inne zadania wykonywane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r.:
6. Refundacja zniżek i ulg udzielonych przez basen i przedszkola na podstawie programu Wsparcia Rodzin 

Wielodzietnych – zrefundowano wydatki za korzystanie z basenu na kwotę 10 422,77 zł oraz opłaty 
przedszkola w wysokości 21 081 zł. Łącznie udzielono ulg na kwotę 31 503,77 zł. 

7. Prowadzenie rejestru żłóbków, sprawowanie nadzoru , sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, oraz pomaga w rozliczaniu otrzymanej ze środków budżetu 
gminy dotacji. Sprawdzano kompletność dokumentacji żłobka do wypłaty transzy dotacji gminnej na każde 
dziecko korzystające ze żłobka zamieszkałe na terenie gminy Kolbuszowa.

8. Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego wnioskodawcy przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste 
Powietrze”.

9. Wypłata stypendium szkolnego dla 147 uczniów na kwotę 146 688,17 zł oraz 8 zasiłków szkolnych na kwotę
4 720 zł.

Kadra Ilość

Osoby zatrudnione na umowę o pracę 54

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie (informatyk, radca prawny; osoba do sprawowania usług w zakresie
BHP, przeglądu technicznego obiektów budowlanych, prac porządkowych, koszenia trawy)

6

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi (terapeuci, pedagodzy i logopeda), asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, 

osoby zatrudnione w ramach Programu Wspieraj Seniora
15



Dochody Ośrodka Pomocy w 2021 r. w zł
Rozdział Paragraf Nazwa Śr. własne Śr. rządowe Razem

85202

Dom pomocy społecznej 73 330,45 73 330,45

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 51,70 51,70

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 700,00 7 700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 65 578,75 65 578,75

85203
Ośrodki wsparcia 6 904,29 6 904,29

0690 Wpływy z różnych opłat 6 904,29 6 904,29

85216
Zasiłki stałe 3 087,39 3 087,39

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 087,39 3 087,39

85219

Ośrodki pomocy społecznej 46,40 46,40

0640
Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
46,40 46,40

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 885,83 15 312,65 127 198,48

0830 Wpływy z usług 111 885,83 15 312,65 127 198,48

85230
Pomoc w zakresie dożywiania 647,80 647,80

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 647,80 647,80

85295
Pozostała działalność 45 546,97 45 546,97

0690 Wpływy z różnych opłat 45 546,97 45 546,97



Dochody Ośrodka Pomocy w 2021 r.
Rozdział Paragraf Nazwa Śr. własne Śr. rządowe Razem

85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 779,07 11 116,46 13 895,53

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 779,07 11 116,46 13 895,53

85501

Świadczenie wychowawcze 42 106,40 42 106,40

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 084,09 4 084,09

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 38 022,31 38 022,31

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego
39 835,50 158 730,39 198 565,89

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
11,46 11,46

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41 066,56 41 066,56

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59 470,73 59 470,73

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 143,30 3 143,30 6 286,60

0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego
36 692,20 55 038,34 91 730,54

85503
Karta Dużej Rodziny 197,36 197,36

0690 Wpływy z różnych opłat 197,36 197,36

RAZEM: 273 424,22 238 102,74 511 526,96



Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

1. Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i komunalnych.

2. Dofinansowanie działalności Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej, 
w tym m.in.: prace remontowe na terenie obiektu Dziennego Domu Senior+ 
w Hucie Przedborskiej.

3. Nakładanie nowych i dodatkowych zadań i obowiązków na Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych, które są niezbędne, aby instytucja pomocy 
społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna, wymaga dodatkowych 
nakładów finansowych nie tylko na realizację zadań ustawowych, ale również 
na wynagrodzenia i stosowne podwyżki dla pracowników Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zwłaszcza dla osób 
pracujących w terenie tj. opiekunek środowiskowych i pracowników 
socjalnych. 



Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 

Kolbuszowa

tel. 17 2271 133

www.mgops.kolbuszowa.pl

http://www.mgops.kolbuszowa.pl/

