
UCHWAŁA NR XLIII/313/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie za 
rok 2021 wraz z wykazem w zakresie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Turawa 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie                     
za rok 2021 wraz z wykazem w zakresie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Turawa, stanowiące załącznik                
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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SPRAWOZDANIE 
 

z działalności 
 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Turawie  
 

za rok 2021 
 

 
Opracowała: 

       Małgorzata Czerwińska   
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Turawie  

przy współudziale  z  

Jolantą Chwalczyk -Główną Księgową  

Barbarą Sołtyk -Koordynatorem Sekcji Pracy Socjalnej, Wsparcia 

Rodziny, Seniora i Programów Celowych,  

Teresą Musielak -Koordynatorem Sekcji Analiz Realizacji Świadczeń 

i Programów Celowych oraz  

Katarzyną Gryc- Referentem ds. obsługi administracyjnej i wydawania 

zaświadczeń.  

 

                                                              Turawa , sierpień 2022 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/313/2022

Rady Gminy Turawa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.
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1. Wstęp 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2268 z późn. zm.), „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne 

sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej”. 

Realizując ustawowy obowiązek sprawozdawczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  

przedstawia  wszystkie zadania oraz działania realizowane w  2021 roku.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawie stanowi ważny element  systemu wsparcia 

społecznego w gminie . Zmiany, jakie zaszły w pomocy społecznej i pracy socjalnej na przestrzeni 

ostatnich  lat są bezsprzeczne, istotne i fundamentalne. Mają w oczywisty sposób wpływ na ilość i jakość 

wykonywanej pracy socjalnej, która  bardziej skupia się na niesieniu pomocy we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu posiadanego potencjału osób korzystających z pomocy społecznej niż na samej pomocy 

finansowej.  Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 roku zachodziło wiele zmian w sytuacji 

społeczno-gospodarczej w kraju, rzutujących na zadania służb pomocy społecznej. Wspieranie, 

edukowanie, włączanie do aktywności społecznej i zawodowej przy jednoczesnym projektowaniu zmian, 

inicjowaniu funkcjonowania zintegrowanych lokalnych systemów wsparcia – to główny nurt w kierunku 

współczesnych usług społecznych. , w którym działa GOPS w Turawie.  

Metody oraz techniki wykorzystywane  obecnie przez pracowników GOPS w Turawie w udzielaniu 

pomocy  znacznie różnią się od tych, jakie wykorzystywane były  w poprzednich latach. Nie oznacza to 

oczywiście wycofania się  z dotychczasowych metod  związanych  z  udzielaniem pomocy poprzez 

przyznawanie pomocy w formie  świadczeń pieniężnych  tj. zasiłków , które zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej są nadal aktualne i powszechnie wykorzystywane. Obecnie wśród podopiecznych GOPS w 

Turawie przeważającą grupę stanowią osoby w tzw. wieku poprodukcyjnym, które z powodu  samotności 

, chorób spowodowanych wiekiem i niepełnosprawnością potrzebują pomocy oraz szeroko rozumianych 

usług społecznych. By zapobiec negatywnym następstwom ubóstwa i wykluczenia społecznego tej grupy  

działania GOPS w Turawie zmierzają w kierunku zagwarantowania takim osobom pełnego dostępu do 

dóbr publicznych i obywatelskich, równości szans, swobodnego i samodzielnego życia i aktywnego 

uczestnictwa w wielu jego dziedzinach. W 2021 r.  dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i logistyce 

przyznano usługi opiekuńcze większej ilości osób , nie zwiększając przy tym  ilości opiekunek 

środowiskowych zatrudnionych dotychczas w Ośrodku. Personel pracujący w środowisku z oddaniem, 

zaangażowaniem oraz empatią świadczy  usługi  zarówno w zakresie zleconym przez ustawę o pomocy 

społecznej tj.  zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza 

pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienia kontakty z otoczeniem. Opiekunki środowiskowe 

świadczą  także usługi  , które na „pierwszy rzut oka” nie  znajdują się w podstawowym katalogu 

czynności wspierających osoby starsze.  Fryzjer, podolog  czy stylista, to tylko niektóre zawody w jakie 

nie rzadko wcielają się panie opiekunki by podnosić jakość życia podopiecznych Ośrodka. Mowa tu 

oczywiście o osobach, których stan zdrowia nie pozwala już niestety korzystać z tego typu usług w 

profesjonalnych miejscach. 
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W GOPS w Turawie od 2019 roku etapami wprowadzane są zmiany w kwestii sposobu udzielania  

pomocy z tzw. świadczeń pieniężnych, na szeroko rozumiane usługi aktywizujące - pomocowe. Pierwszy 

etap wdrażania usług społecznych  został wprowadzony już w 2019r.  gdy GOPS   jako pierwszy i jedyny 

w województwie opolskim wziął udział w rządowym programie Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej i zawnioskował do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki  ( 100% kosztów )  na 

jego realizację. Usługa „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej „ systematycznie z roku na rok 

cieszy się coraz większym uznaniem ze strony niepełnosprawnych mieszkańców gminy Turawa. Kolejną 

inicjatywą  w rozwoju usług społecznych jest wdrożenie rządowego  programu „Opieka Wytchnieniowa 

dzienna i całodobowa”.  W wyniku systematycznych i efektywnych działań pracowników GOPS w 

Turawie usługa dociera do coraz liczniejszej grupy osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Usługa 

„Opieki wytchnieniowej „ cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób potrzebujących takiej 

pomocy tj. osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Kolejny etap wprowadzania  działań pomocowych w 

formie  usług społecznych to  usługi transportowe dla osób o ograniczonej mobilności w programie „Door 

to Door. Kierując się zasadą  kompleksowości udzielanej pomocy poprzez usługi społeczne,  GOPS w 

Turawie wdraża pomoc z programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach , którego   

pozyskał środki na zakup 100 sztuk  "opasek bezpieczeństwa".  

Rok 2021 był rokiem szczególnie trudnym,  gdyż to  już 2 rok  pandemii  koronawirusa . W  okresie    

epidemii  Covid , zostały  wdrożone   usługi tzw. „Kuriera Społecznego„ mające na celu wsparcie osób 

najsłabszych,  starszych i niepełnosprawnych w bezpiecznym dostępie do podstawowych dóbr 

społecznych  np. dojazd do szczepień  by ochronić te osoby  od ewentualnego zarażenia się 

koronawirusem.  Zadanie to  finansowane  jest  w 100 % z EFS.  Kolejnym działaniem, które wdrażane  

było w 2021r.  jest utworzenie ze środków EFS , placówki wsparcia dziennego  w celu efektywnego i 

kompleksowego wsparcia rodziny.  

Jak można zauważyć rola usług społecznych w gminie Turawa  staje się coraz istotniejsza.  Nie 

mniej wprowadzane  zmiany są trudnym procesem, który wymaga  aktywnego udziału całego zespołu 

pracowników  GOPS w Turawie .  Wprowadzone w naszym Ośrodku nowe rozwiązania optymalizujące 

udzielanie pomocy z wykorzystaniem kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych 

w  GOPS, wpływa na  zwiększenie standardu i jakości realizacji różnego rodzaju usług, często 

niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej.  Pracownicy tutejszego Ośrodka dbają o 

tworzenie coraz lepszego wizerunku pomocy społecznej, jako instytucji efektywnej, nowoczesnej i 

skutecznej. Do GOPS w Turawie w 2021 roku często  zgłaszały się i nadal zgłaszają osoby, które 

wcześniej nie były odbiorcami  pomocy społecznej. Katalog osób uprawnionych do uzyskiwania pomocy 

oraz sytuacji w jakich pomoc może zostać udzielona zawarty w ustawie o pomocy społecznej i nie jest 

katalogiem zamkniętym.   

W dobie pandemii jeszcze dobitniej widać było   jak istotne jest zdrowie i bezpieczeństwo  

mieszkańców.  Sytuacja związana z pandemią była znacznym obciążeniem dla pracowników GOPS 

w Turawie. W czasie pandemii pojawiły się na terenie  gminy nowe problemy społeczne 
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i nieidentyfikowane wcześniej sytuacje kryzysowe. Wśród problemów ujawniających się częściej niż 

dotychczas pracownicy wymieniali: szczególnie przemoc w rodzinie,  trudności  w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych ( zdane nauczanie ) , zwiększone spożycie alkoholu (alkoholizm i narkomanię), 

długotrwałą i ciężką chorobę. W trakcie pandemii klienci mogli liczyć przede wszystkim na wsparcie 

pracowników socjalnych i asystenta rodziny. Wśród profesjonalistów, którzy byli szczególnie potrzebni    

w tym czasie to  psycholog i prawnik.  

W  związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-COV-2. koniecznością było wdrożenie nowych 

standardów i rozwiązań w celu niesienia skutecznej w tym czasie pomocy.  Pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie wykonywali obowiązki  w czasie szybko toczących się  zmian. 

Zdarzało się, że ich praca była reorganizowana kilkakrotnie w ciągu dnia. Dbając o bezpieczeństwo 

pracowników a także o  klientów Ośrodka zapewniono pracownikom środki ochrony osobistej takie jak:  

przyłbice, kombinezon ochronny, maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, dozowniki, 

bezdotykowa stacja dezynfekcji rąk, lampa UV – C bakteriobójcza, urządzenie do dezynfekcji 

dokumentów, pleksy ochronne montowane do biurek, wydzielono miejsca do przyjmowania interesantów, 

przestrzegano wytycznych MPIPS i PPSSE. Nowe zadania wykonywane przez pracowników GOPS  w 

Turawie związane ze stanem epidemii to przede wszystkim udzielanie wsparcia mieszkańcom 

przebywającym na kwarantannie, osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym poprzez dostarczanie 

żywności, robienie zakupów, wsparcie psychologiczne, poradnictwo. Prowadzono ścisłą współpracę z 

wieloma instytucjami, w tym z Sanepidem.   

Należy dodać , że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie realizuje szereg ustawowych 

zadań nie tylko  stricte z zakresu pomocy społecznej .  Zgodnie z poniżej wskazanymi aktami prawnymi  

Ośrodek przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w zakresie  świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 

zajmuje się wypłatą środków z funduszu alimentacyjnego oraz windykacją dłużników alimentacyjnych , 

zaświadczeniami do programu „ Czyste Powietrze „ , rozliczaniem dofinansowania  do pobytu dzieci w  

żłobkach , wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, od 01.2022r.   dodatkiem osłonowym ( 

na dzień sporządzania sprawozdania zostało złożonych 650 wniosków),  wsparciem uchodźców tj. wypłatą 

świadczenia „na powitanie” i procedurą jego realizacji ( na dzień sporządzania sprawozdania złożone 

zostały wnioski o oświadczenie dla 453 osób uprawnionych ). Tutaj należy wspomnieć, że uchodźcy 

często nie mówią w języku polskim  co bardzo utrudnia i wydłuża  załatwienie sprawy.  Co więcej 

uchodźcy stale migrują,  dlatego  udzielanie im pomocy jest bardzo trudne i czasochłonne, Opolską Kartą  

Rodziny i Seniora, Kartą Dużej Rodziny, windykacją nienależnie pobranych świadczeń , organizacją prac 

społecznie użytecznych, prowadzeniem zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy tj. Procedura 

Niebieskiej Karty i organizowaniem pracy Zespołu Interdyscyplinarnego , przeciwdziałaniem 

uzależnieniom w tym pracą  GKRPA  , ubezpieczeniem zdrowotnym osób trafiających w trybie nagłym do 

szpitala , które tego ubezpieczenia nie posiadają, pochówkiem osób bezdomnych /samotnych, olbrzymią 

ilością wywiadów zleconych przez inne instytucje takie jak sądy , szpitale , ops-y z innych obszarów  

/oraz wywiadów  alimentacyjnych itd. 
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Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Turawie  jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2268 z późn. zm.) Ponadto  jak wskazano powyżej GOPS w Turawie realizuje zadania 

wynikające z innych ustaw, a w szczególności z: : 

1) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. 

zm.), 

2) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1205), 

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1297), 

4) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744), 

5) Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1577), 

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), 

7) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1009 z późn. zm.), 

8) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z 

późn. zm.), 

9) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), 

10) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1858 z późn. zm.), 

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1249), 

12) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. 

zm.), 

13) Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), 

14) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 447), 

15) Uchwały Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 

1007), 

16) Ustawy z dnia 6 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1329), 

17) Ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. 

zm.), 

18) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), 

19) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 

z późn. zm.), 

20) Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty. 

21) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 

zm.) 

22) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1009 z późn. zm.), 
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23) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z 

późn. zm.), 

24) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 

2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), 

25) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 

2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), 

26) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

Od 2022 roku: 

27) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) 

28) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). 

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE 

 

1. Przy załatwianiu spraw stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) chyba, że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji  kancelaryjnej wraz z 

jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

3. Obieg i przechowywanie wszelkich dokumentów reguluje instrukcja w tej sprawie. 

4. Dokumentację opisującą przyjęte w Ośrodku zasady rachunkowości  wprowadzono Polityką 

Rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie. 

5. Sprawy pracownicze uregulowane są w: 

1) Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

530) , 

2) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510)., 

3) Następujących Regulaminach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie: 

a. Regulaminie Wynagrodzeń, 

b. Regulaminie organizacyjnym, 

c. Regulaminie Gospodarowania Środkami ZFŚS, 

d. Regulaminie Przeprowadzania Służby Przygotowawczej, 
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2. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Turawie   

 

 Struktura ośrodka oraz sposób zarządzania i organizowania pracy  pozwala na prawidłową 

realizację zadań oraz  zachowanie jej ciągłości, efektywności i skuteczności pracy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  wg stanu na dzień 31.12.2021 r. na podstawie 

umowy o pracę zatrudniał w 2021 roku : 

• Kierownik- 1 pracownik 

• Referent ds. obsługi administracyjnej oraz wydawania zaświadczeń /Czyste Powietrze/- 1 osoba 

• Główna Księgowa- 1 pracownik 

• Koordynator Sekcji Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych- 

pracownik socjalny-1 pracownik 

• Pracownik socjalny 1 pracownik 

• Aspirant Pracy Socjalnej- 2 pracowników 

• Asystent rodziny- 1 pracownik 

• Koordynator  Sekcji Analiz, Realizacji Świadczeń i Sprawozdawczości- 1 pracownik 

• Starszy inspektor ds. świadczeń - 1 pracownik 

• Referent ds. rozliczania dofinansowania  do pobytu dzieci w  żłobkach,  świadczeń szkolnych i 

wychowawczych  - 1 pracownik 

• Opiekunki środowiskowe - 2  pracowników 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  wg stanu na dzień 31.12.2021 r. ze względu na 

realizację projektów ministerialnych oraz unijnych , do realizacji tych zadań   w ramach pozyskanych na 

ten cel środków,  zatrudnił 9  pracowników: 

• Koordynator usług transportowych Door To door - 1 pracownik 

• Kierowca - 1 pracownik 

• Opiekun osoby niepełnosprawnej- 1 pracownik 

• Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- 1 pracownik ( nazwa stanowiska ustalona przez 

grantodawcę ) 

• Kierownik-wychowawca  ( pedagog) w placówce  wsparcia dziennego ( świetlica )- 1 pracownik 

• Wychowawca- pedagog w  placówce  wsparcia dziennego (świetlica ) - 1 pracownik 

• Marszałkowski Kurier Społeczny (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia -  kadry w ROPS 

Opole) – 3 pracowników 

 

 

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają specjalistyczne  dziedzinowe   wykształcenie 

określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o pracownikach samorządowych. W okresie 

sprawozdawczym liczba zatrudnionych pracowników socjalnych  nie spełniała  wymogów  ustawowych  

określonych  w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej na podstawie której „ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 

proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku 

jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących” oraz  art. 110 ust. 
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12 ustawy o pomocy społecznej  , który mówi że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym 

wymiarze czasu pracy  nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.   

Od wielu lat w całej Polsce systematycznie rośnie zapotrzebowanie, ale brakuje chętnych do pracy 

osób na stanowisko  pracownika socjalnego - wynika z corocznego raportu Barometr Zawodów 

opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędami Pracy. 

Od kilku lat już wiadomo, że problemy kadrowe dotykają publiczną pomoc społeczną. Powszechnie 

obserwowana jest rezygnacja pracowników socjalnych z wykonywania zawodu i zmiana przez nich 

charakteru świadczonej pracy, starzenie się kadry osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz brak 

chętnych studentów pracy socjalnej do zatrudnienia w samorządowych jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej.   

źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/pracownicy-socjalni-problemy-kadrowe,295382.html 

        https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/brakuje-pracownikow-socjalnych 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie mieści się w Turawie przy ulicy Opolskiej 39c w 

budynku Urzędu Gminy Turawa i składa się łącznie z 5 pomieszczeń biurowych w tym  1 pomieszczenie 

przeznaczone na składnicę akt dokumentów Ośrodka. Ośrodek nie posiada wydzielonego pomieszczenia 

socjalnego dla pracowników oraz wydzielonej przestrzeni do spotkań z osobami zgłaszającymi swoje 

problemy życiowe. Na dzień składania sprawozdania  realizując zalecenia pokontrolne z dnia 09.01.2019r.  

z  kompleksowej kontroli przeprowadzonej w Ośrodku w zakresie należytej  realizacji zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej a  dotyczącej stosowania przepisów prawa  w zakresie  

standardu realizowanej pracy oraz jakości pracy,  ilość pomieszczeń Ośrodka w roku 2021 została 

stosownie do zaleceń pokontrolnych zwiększona. Dodatkowe pomieszczenie pozwala na optymalne  

zapewnienie obsługi klientów, którym ze względu na rodzaj i zakres potrzeb należy umożliwić swobodną i 

dyskretną wypowiedź w obecności danego pracownika.   

W Ośrodku stworzono prawidłową strukturę organizacyjną, w której zastosowano podział na 

właściwe komórki organizacyjne /  Sekcje.  

Struktrura organizacyjna GOPS w Turawie w formie graficznej przedstawia sie następująco : 
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 Opis zadań poszczególnych Sekcji : 

I. Sekcja Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych/ SPSWRSiPC 

 

Zadania obligatoryjne i fakultatywne realizowane w ramach sekcji :  

 

1) Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania zgodnie z 

wymogami ustawy o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi; 

2) Podejmowanie działań na rzecz osób  doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w 

działaniach w ramach procedury Niebieska Karta; 

3) Opracowanie planu pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny oraz wnioskowanie  o 

udzielenie świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi 

obowiązującymi w tym zakresie; 

4) Udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej i współpraca z innymi specjalistami w tym 

zakresie; 

5) Przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskiem o skierowanie do: 

- domu pomocy społecznej, 

- ośrodków wsparcia - DDP, ŚDS, 

- innych placówek zapewniających niezbędną pomoc, a także ustalanie opłaty za pobyt osób 

skierowanych (umieszczonych) w tych jednostkach. 

6) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie  na świadczenia z 

pomocy społecznej; 

7) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

problemów społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, wykluczenia społecznego; 

8) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

9) Inicjowanie i rozwijanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację 

życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 

takich osób i rodzin; 

10) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i 

lokalnych programów pomocy społecznej, ukierunkowanych  na  podniesienie jakości życia; 

11) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania 

problemów klientów; 

12) Pomoc 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 przy uzyskiwaniu pomocy; 

13) Tworzenie projektów i programów pomocowych, programów celowych w ramach EFS i 

ministerialnych ; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C3BF136F-B698-4ACF-B5E8-55349E0D6DC3. Podpisany Strona 10



11 

 

14) Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach osób bezdomnych, w 

celu opiniowania rodzin zastępczych, oraz w sprawach z zakresu usług  opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z wymogami ustawy o 

pomocy społecznej  i rozporządzeniami w tym zakresie; 

15) Opracowywanie planu pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny oraz wnioskowanie o 

udzielenie świadczeń w sprawach określonych w pkt.2 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

innymi aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie; 

16) Dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą do sporządzania list 

wypłat a także faktur za:  DPS, schroniska , za posiłki w szkole ,  usługi i inne związane z 

działalnością merytoryczną sekcji i przedkładanie ich do akceptacji Kierownika, a następnie po 

akceptacji przekazywanie do Sekcji Finansowo Księgowej i Kadr  celem realizacji; 

17) Sporządzanie wykazu danych do tzw. zbiorów centralnych danych świadczeniobiorców tj. 

HELIOS, CAS  itp.  

18) Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej  zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi w tym zakresie; 

19) Wypisywanie list wypłat, w tym przekazów przyznanych świadczeń z pomocy społecznej na 

podstawie wydanych decyzji administracyjnych i przekazywanie ich do Sekcji Finansowo 

księgowej i Kadr  celem realizacji; 

20) Prowadzenie ewidencji kopii: 

- decyzji administracyjnych, 

- kart świadczeń, 

- list wypłat, 

- innych rachunków dotyczących realizowanych świadczeń z pomocy społecznej. 

21) Prowadzenie ewidencji i rozliczeń pomocy rzeczowej , usług opiekuńczych  oraz posiłków dla 

dzieci i młodzieży w placówkach prowadzących dożywianie w ramach zawartych umów; 

22) Prowadzenie ewidencji osób kierowanych do domów pomocy społecznej i  innych placówek ,  

rozliczeń związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców gminy w tych placówkach; 

23) Wydawanie zaświadczeń dla klientów Ośrodka, na ich wniosek, o korzystaniu z pomocy; 

24) Realizacja świadczeń  dla osób potrzebujących pomocy w formie: 

- Prowadzenia spraw związanych ze sprawianiem pogrzebu dla osób  samotnych,  w sposób          

ustalony przez gminę, w tym osobom bezdomnym (poprzez zlecanie pochówku do zakładu 

pogrzebowego, rozliczenie kosztów, itp.), 

- Prowadzenia innych spraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w      

tym:  

a) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami rentowymi w zakresie 

rozliczeń wypłaconych świadczeń z tut. Ośrodka dla osób, które otrzymały świadczenia 

emerytalno-rentowe na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej; 
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25)  Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych; 

 

Kluczową i dominującą rolę w ramach pracy niniejszej Sekcji stanowi szeroko rozumiana praca 

socjalna. Praca ta,  to w dużej mierze  realizacja rozmaitej pomocy  dla społeczności lokalnej Gminy tj. nie 

tylko dla osób korzystających ze świadczeń socjalnych, ale przede wszystkim dla ogółu mieszkańców. 

Każdego dnia pracy Ośrodka, pracownicy Sekcji wykonują szereg działań mających na celu nie tylko 

pomoc i wsparcie różnych osób, ale także podniesienie jakości ich życia. Prawie zawsze jest tak, że 

skuteczna  i długofalowa pomoc nie kończy się na jednej interwencji, lecz wymaga serii działań, które 

dopiero razem skumulowane dadzą efekt widocznej poprawy życia osoby czy rodziny. Niestety lata 

funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej jako miejsc uzyskiwania wyłącznie zasiłków, świadczeń i 

mało skutecznej pomocy finansowej spowodowały, że do dziś w części świadomości społecznej ośrodek 

postrzegany jest jako jednostka przeznaczona wyłącznie dla określonych grup. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Turawie sukcesywnie odwraca ten trend i daje się poznać jako miejsce wsparcia dla 

wszystkich mieszkańców Gminy. Do usług środowiskowych dla mieszkańców realizowanych przez GOPS 

w Turawie zaliczyć należy także  organizowanie lokalnych wydarzeń społecznych takich jak m.in. ferie 

dla dzieci i młodzieży, imprezy otwarte w placówce wsparcia dziennego czy podnoszenie jakości życia 

osób starszych, schorowanych i z niepełnosprawnością poprzez organizację wycieczek dla tej grupy.  

 Praca socjalna w GOPS w Turawie to szeroki katalog usług świadczonych zarówno dla 

pojedynczych osób/rodzin jak i usług środowiskowych dla mieszkańców. Do usług indywidualnych 

zaliczyć tu należy przede wszystkim: 

a) uzyskiwanie różnych dokumentów -  poprzez  pomoc osobie lub rodzinie  w wypełnianiu druków 

administracyjnych, telefonowanie do instytucji, wizyty w różnych urzędach, odbieranie i 

opisywanie na maile; 

b) umawianie różnych wizyt i spotkań -  np. lekarskich, rehabilitacyjnych i konsultacyjnych 

szczególnie dla osób, które z różnych względów przez lata były tego pozbawione; 

c) udział pracowników Sekcji w spotkaniach, zespołach i naradach – najczęściej w zakresie wsparcia 

rodziny, ustalenia wspólnie z rodziną planu działania czy zdiagnozowania kontentego problemu; 

d)  wsparcie i diagnoza „pierwszego kontaktu” – pracownicy Sekcji to w dużej mierze osoby, które 

w pierwszej kolejności mają kontakt z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka po wsparcie. Aby 

uzyskali oni pomoc adekwatną do potrzeb i problemu, niezbędna jest rozmowa w celu poznania 

tej osoby, wysłuchania jej i przedstawienia dostępnych możliwości pomocy; 

e) uzyskanie różnych atrybutów gospodarstwa domowego – tzw. pomoc w „załatwieniu” 

niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego, elementów wyprawek dla dzieci itp., robienie 

zakupów, organizowanie leków i sprzętu medycznego; 

f) uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego - poprzez kontakt w imieniu osób/rodzin z adekwatnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi,  pomoc we wnioskowaniu o taki sprzęt 

(sporządzanie wniosków, kontakt z instytucjami); 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C3BF136F-B698-4ACF-B5E8-55349E0D6DC3. Podpisany Strona 12



13 

 

g) monitorowanie sytuacji osób objętych wsparciem – poprzez sukcesywne wizyty w miejscu 

zamieszkania, spotkania w Ośrodku, towarzyszenie podczas wizyt w różnych miejscach w celu 

bieżącego monitorowania sytuacji danej osoby pod kątem radzenia sobie z trudnościami; 

h) interwencja kryzysowa – u osób, które nagle znalazły się w kryzysie np. zdrowotnym (np. nagłe 

nieoczekiwane pogorszenie się zdrowia, finansowym (np. u osób będących ofiarami 

przestępstwa), emocjonalnym (np. śmierć bliskiej osoby), rodzinnym (np. przemoc, zaniedbanie 

rodzicielskie) czy społecznym (np. konflikt w rodzinie czy najbliższym środowisku). Pracownicy 

sekcji są zobowiązani wówczas w sposób szybki i zdecydowany (w ramach posiadanych 

zasobów) przeprowadzić taką interwencję, która pozwoli doraźnie zminimalizować skutki kryzysu 

oraz później zaplanować długofalową pomoc; 

i) pośrednictwo w kontakcie z rodziną – dotyczy szczególnie osób samotnych, opuszczonych przez 

rodzinę. Pośrednictwo polega przede wszystkim na rozmowach telefonicznych lub osobistych z 

członkami tych rodzin, przedstawianiu obecnej sytuacji życiowej osoby samotnej, 

zobowiązywaniu do pomocy tej osobie (wywiady alimentacyjne). Zdarza się również, że praca ta 

polega na poszukiwaniu członków rodziny; 

j) pisanie pism, wniosków i dokumentów oraz tzw. poradnictwo obywatelskie -  dla osób, które                        

z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie „załatwiać spraw” w różnych instytucjach; 

k) pomoc w spełnianiu obowiązków obywatelskich i publicznych – poprzez  pomoc w udziale w 

m.in. spisie powszechnym, złożeniu obowiązkowych i dobrowolnych deklaracji, wniosków, podań 

itp.  

 

Ponadto Sekcja Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych zajmuje się  

pomocą rodzinie  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca z 

rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

b) terapii i mediacji; 

c) usług dla rodzin z dziećmi; 

d) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

e) pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie i uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych; 

f) usługę asystenta rodziny; 

g) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 

z pracownikiem socjalnym, Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

h) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 
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II. Sekcja Analiz, Realizacji Świadczeń i Sprawozdawczości / SARŚiS 

 

Zadania realizowane w ramach sekcji :  

1) Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz wydawanie w 

tych sprawach decyzji administracyjnych w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Turawa/ 

Kierownika Ośrodka upoważnienia  tj: 

- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, 

- świadczeń opiekuńczych  tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego,   

- jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 

- ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 

- świadczenia rodzicielskiego, 

- jednorazowego świadczenia „Za życiem”  

2) Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń wychowawczych i wydawanie 

rozstrzygnięć w tej sprawie; 

3) Przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, 

wprowadzanie wniosków do systemu; 

4) Organizowanie i rozliczanie prac społecznie użytecznych; 

5) Merytoryczne rozliczanie not księgowych za żłobki; 

6) Przyjmowanie i dokumentowanie wniosków o stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dodatek 

mieszkaniowy i dodatek energetyczny oraz wydawanie w tych sprawach decyzji; 

7) Ustalanie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne dla 

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwalifikujących się do tego typu świadczenia; 

8) Przyjmowanie dokumentacji i ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu 

o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

9) Opracowywanie  decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 

ramach udzielonego przez Wójta Gminy Turawa   upoważnienia; 

10) Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych obejmującego: 

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, 

- odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, 

- współpraca z komornikami sądowymi, z prokuraturą, sądami, policją,  

- współpraca ze starostą oraz  z innymi organami właściwymi w ramach prowadzonego 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

- udział w postępowaniach toczonych przed organami ścigania i sądami w związku 

ze składanymi wnioskami o ściganie o przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – kodeks  karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138), 
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- udzielanie informacji stronom w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej 

zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w ramach Unii  Europejskiej  oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii, 

- współpraca z  Opolskim Urzędem Wojewódzkim i ZUS Opole  w celu ustalania czy zachodzi 

element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  w stosunku do osób ubiegających 

się o świadczenia rodzinne, opiekuńcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

- współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej w sprawie wykazywania dłużników 

alimentacyjnych posiadających zobowiązania wobec Skarbu Państwa powstałe z tytułu:                 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych,  

11) Rozliczanie zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobom uprawnionym; 

12) Udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  

w sprawie świadczeń realizowanych w Sekcji Analiz Realizacji Świadczeń i Sprawozdawczości; 

13) Wydawanie zaświadczeń osobom o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń    

 tut. Ośrodka; 

14) Sporządzanie list wypłat na w/w  świadczenia w formie gotówkowej i przelewów na konta osobiste 

Świadczeniobiorców; 

15) Sporządzanie planów kwartalnych i rocznych na środki  potrzebne na realizacje wypłat świadczeń, 

16) Dokonywanie analiz wydatkowanych środków; 

17) Sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych  kwartalnych, półrocznych i 

rocznych  z zakresu działania Sekcji; 

18) Miesięczne rozliczanie środków otrzymanych na realizację wypłat świadczeń określonych 

powyżej; 

19) Współpraca z Sekcją Finansowo Księgową i Kadr w celu rozliczania środków otrzymanych z 

budżetu państwa na realizację świadczeń; 

20) Współpraca z Sekcją Finansowo Księgową i Kadr  w celu rozliczania środków przekazywanych 

przez organy egzekucyjne i inne organy właściwe w związku z realizacją świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, a uprzednio zaliczek alimentacyjnych  osobom uprawnionym; 

21) Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, nadawanie numerów identyfikacyjnych, 

obsługa programów  przewidzianych do realizacji w/w świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, 500 + , dodatku osłonowego, stypendiów socjalnych; 

22) Prowadzenie rejestru osób i rodzin  korzystających z świadczeń (nadawanie numeru); 

23) Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób kwalifikujących się do tej 

formy pomocy, zgłaszanie ich do ubezpieczenia emerytalno- rentowego i zdrowotnego; 

24) Prowadzenia innych spraw niezbędnych dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy w tym:  

a) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
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b) realizacja skierowanych od Komornika Sądowego zajęć z tytułu egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych dotyczących Klientów pobierających zasiłek stały lub przebywających w 

DPS na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

c) udostępnianie danych z systemu informatycznego w celu sporządzania sprawozdań w wersji 

pisemnej, 

d) dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą do sporządzania list 

wypłat i inne związane z działalnością merytoryczną sekcji  i przedkładanie ich do akceptacji 

Kierownika, a następnie po akceptacji przekazywanie do Sekcji Finansowo Księgową i Kadr  

celem realizacji, 

2. Od 2022 przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę dodatku osłonowego oraz 

realizacja wypłat tego świadczenia. 

 

III. Sekcja Finansowo-Księgowa i Kadr / SFKiK 

 

Zadania realizowane w ramach sekcji :  

1) Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z ustawą o rachunkowości, 

finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami prawa; 

2) Opracowywanie rocznych projektów planów finansowych Ośrodka oraz sprawowanie nadzoru 

nad ich realizacją; 

3) Opracowywanie okresowych analiz i informacji dotyczących stanu środków finansowych 

Ośrodka; 

4) Merytoryczne i terminowe przygotowanie dokumentów planowania i sprawozdawczości, 

5) Sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji finansowej; 

6) Terminowości rozliczeń finansowych za usługi i dostawy; 

7) Nadzór nad terminową realizacją decyzji o przyznaniu pomocy finansowej lub rzeczowej; 

8) Naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę z pracownikami Ośrodka oraz osób 

świadczących pracę na podstawie umów zlecenia; 

9) Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

10) Sprawowanie bieżącego nadzoru i prowadzenie ewidencji ilościowo -wartościowej środków 

trwałych i składników majątkowych Ośrodka oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji; 

11) Kompleksowe planowania budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym Ośrodka; 

12) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 

13) Organizowanie, sporządzanie dokumentacji, jej obiegu, archiwizowania i kontroli w sposób 

zapewniający właściwy przebieg operacji  finansowych, ochrony mienia będącego w posiadaniu 

jednostki; 

14) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej 

kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający 

terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych;  
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15) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;  

16) Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;  

17) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające 

zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi 

będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów 

zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości 

pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych 

oraz spłat zobowiązań;  

18) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym oraz blokowanie planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia 

niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań i niezgodności z planem finansowym;  

19) Analiza środków przydzielonych z budżetu;  

20) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika  Ośrodka , 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu 

dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;  

21) Opracowywanie projektów budżetu i układu wykonawczego budżetu; 

22) Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;  

23) Ssporządzania wymaganych sprawozdań z wykonywania budżetu, środków pozabudżetowych;  

24) Obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych;  

25) Opiniowanie działań rodzących skutki finansowe;  

26) Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym 

zakresie z pozostałymi stanowiskami pracy;  

27) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;  

28) Prowadzenie ewidencji środków trwałych;  

29) Nadzorowanie właściwego i terminowego rozliczania inwentaryzacji;  

30) Wnioskowanie zmian w planie dochodów i wydatków;  

31) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów wystawianych w ramach 

kompetencji oraz ich dekretowanie zgodnie z przyjętymi zasadami;  

32) Prowadzenie rozliczeń z działalności ZFŚS;  

33) Wypłata zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych i wynagrodzeń w ustalonych 

terminach wypłaty;  

34) Uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych z rachunkiem bankowym;  

35)  księgowanie dokumentów w programie INFOSYSTEM-księgowość budżetowa;  

36) Księgowanie dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;  
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37) Uzgadnianie sald księgowych oraz wpłat z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej z Gminą Turawa  i innych dochodów ;  

38) Prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia GOPS w księgach inwentarzowych;  

39)  Uzgadnianie miesięczne sald księgowych; 

40) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;  

41) Dokonywanie przelewów przy pomocy programu komputerowego;  

42) Rozliczanie delegacji i ryczałtów samochodowych ;  

43) Zakładanie, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników;  

44) Prowadzenie pełnej kartoteki osobowej poszczególnych pracowników;  

45) Sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr i płac na potrzeby GOPS i GUS;  

46) Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych;  

47) Wystawianie świadectw pracy oraz zaświadczeń niezbędnych pracownikom;  

48) Wydawanie skierowań na badania lekarskie;  

49) Ewidencjonowanie danych z zakresu dyscypliny pracy – absencje, nagrody, kary itp.  

50) Ewidencjonowanie obecności pracowników GOPS, przygotowanie planu urlopów;  

51) Ewidencjonowanie kart szkoleń oraz prowadzenie ewidencji i wystawianie delegacji;  

52) Sporządzanie list płac;  

53) Naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników;  

54) Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników 

oraz innych potrąceń z list płac;  

55) Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów zgłoszeniowych, 

rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS;  

56) Obsługa modułów Kadry i Płace programu VULCAN i  programu PŁATNIK;  

57) Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo - księgowych z ZFŚS;  

58) Opracowywanie projektów zarządzeń Kierownika  Ośrodka dotyczących spraw z zakresu 

wynagradzania pracowników,  ZFŚS,  , oceny okresowej, szkoleń i innych;  

59) Dokonywanie zamówień na druki z przeznaczeniem na realizację pracy Ośrodka;  

60) Przeprowadzanie rocznego spisu z natury – inwentaryzacja;  

 

IV. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza/ SAG 

 

Zadania realizowane w ramach sekcji : 

1. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Ośrodka, w tym prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej; 

2.  Odbieranie i przesyłanie korespondencji e- mail oraz tradycyjnej poczty; 

3.  Kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej po dekretacji Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C3BF136F-B698-4ACF-B5E8-55349E0D6DC3. Podpisany Strona 18



19 

 

4. Opracowywanie wraz z Kierownikiem  projektów  zarządzeń  Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turawie; 

5. Dbanie o materiały biurowe oraz  zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i 

inne urządzenia biurowe  przy wcześniejszej akceptacji przez  Kierownika Ośrodka  

6. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Ośrodka oraz przekazywanie 

ich do załatwienia zgodnie z dekretacja Kierownika; 

7. Prowadzenie ewidencji i zbioru zarządzeń wewnętrznych Kierownika GOPS w Turawie; 

8. Prowadzenie ewidencji  uchwał; 

9. Obsługa klientów ośrodka, telefoniczne udzielanie informacji i kierowanie do właściwego 

pracownika; 

10. Rejestrowanie pieczątek oraz przekazanych protokołem sprzętów dla pracowników; 

12. Przyjmowanie wniosków rejestrowanie w systemie dziedzinowym i wydawanie zaświadczeń o 

wysokości dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach 

ustawy Czyste powietrze; 

13. Współprowadzenie składnicy akt Ośrodka, w tym: 

a) przyjmowanie dokumentów do składnicy akt zgodnie z harmonogramem; 

b) przygotowywanie dokumentów do brakowania; 

c) współpraca z Archiwum Państwowym; 

14. Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej w Ośrodku i na zewnętrz w tym kontakt telefoniczny 

z klientami Ośrodka, publikowanie informacji na tablicach ogłoszeń, przekazywanie informacji i 

treści do zamieszczania na stronie Ośrodka oraz BIP Ośrodka ,  opracowywanie treści na stronę 

internetową ośrodka oraz na fanpega; 

15.  Dbanie o aktualizację programów informatycznych  

 

 

Wykształcenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie 

Poziom wykształcenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  przedstawia 

poniższa tabela ( wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach środków zewnętrznych / projektów ): 

 

Lp. Poziom wykształcenia Liczba osób 

1. Wyższe 

w tym: 

14 

Magisterskie 11 

 Licencjat 3 

2. Policealne 2 

3. Średnie 3 

4. Zawodowe - 
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Niezbędnym elementem dla procesu standaryzacji usług socjalnych i społecznych jest dbałość o 

zespół - pracowników i ich rozwój, proces kształcenia i samokształcenia służb pomocowych poprzez 

uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach, zapoznanie się ze specjalistyczną literaturą oraz 

wymianę doświadczeń a także system doceniania ich zaangażowania w pracę. 

W trosce o jakość świadczonych usług, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie , 

pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach m.in. w ramach 

realizacji projektów szkoleniowych tj. bez nakładów finansowych dla Ośrodka. Kadra uczestniczyła w 

szkoleniach, seminariach i konferencjach poświęconych pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, 

świadczeniach rodzinnych i pieczy zastępczej, księgowości, płatnika ZUS, sprawom kadrowym, ochrony 

danych osobowych i innych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, wynikających ze 

statutu Ośrodka.  
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3. Analiza budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  

3.1. Plan finansowy oraz jego wykonanie 

 

Plan  finansowy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Turawie  w 2021  roku  wynosił 

14 475 138, 89 zł, wykonanie budżetu wyniosło  13 803 883,67 zł. 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  i jego wykonanie z podziałem na 

zadania własne gminy i zadania zlecone gminie w 2021 r. został przedstawiony w poniższej tabeli. 

 

Zadania Plan Wykonanie Wykorzystanie 

środków w % 

Zadania własne gminy,  

w tym: 

2 832 156,16 zł 2 345 727,00 zł 82,82 % 

Finansowane z budżetu gminy 2 321 583,62 zł 2 113 008,69 zł 91,02 % 

Dofinasowania z projektów 

EFS 

510 572,54 zł 232 718,31 zł 45,58% 

Zadania zlecone 11 642 982,73 zł 11 458 156,67 zł 98,41% 

 
 

Środki finansowe na realizację zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  

pochodziły z następujących źródeł: 

• budżet gminy w wysokości 13,14%, 1 813 197,38 zł 

• dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy w wysokości  2,17%, 2 99 811,31 zł 

• dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 83,00%,11 458 156,67 zł 

• dofinansowania opracowanych projektów EFS 1,69%, 232 718,31 zł 

• dofinansowanie  dodatkowych zadań pomocowych pozyskanych z zewnętrznych 

źródeł (MPRiPS) 0,01%, 2000 zł 
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3.2.Struktura wydatków z wyszczególnieniem rodzajów świadczeń 

Dział Rozdział Plan w zł Dotacja % Wykonanie Wykonanie % 

Ochrona zdrowia 

 

851 Rozdział 85295 

Pozostała 

działalność 

19 095,50 100% 15 199,75 79,60 

Pomoc Społeczna 

852 Rozdział 85202 

Domy Pomocy 

Społecznej 

296 000,00 - 292 650,78 98,87 

852 Rozdział 85205 

Zadania w 

zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie  

3000,00 - 0,0 0,0 

852 Rozdział 85213 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

(zasiłek stały) 

9 060,00 100% 8 852,30 97,71 

852 Rozdział 85214 

Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki na 

ubezpieczenie 

społeczne  

W tym 

102 000,00 20,40% 92 366,21 90,56 

Zasiłek celowy 74 000 - 70 760,68 95,62 

Zasiłek 

okresowy 

23 000 100% 18 840,54 81,92 

Sprawienie 

pogrzebu 

5000,00 - 2 764,99 55,30 

852 Rozdział 85215 

Dodatki 

mieszkaniowe i 

energetyczne,  

w tym: 

28 400,00 - 20 686,19 72,84 

Dodatki 

mieszkaniowe 

28 400,00 - 20 686,19 72,84 

Dodatki 

energetyczne 

0 - 0 0 

852 Rozdział 85216 

Zasiłki stałe 

115 784,00 100% 113 508.52 98.03 
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852 Rozdział 85219 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej, 

W tym: 

743 611,00 16,31% 690 186,52 92,82 

Wynagrodzenie 

opiekuna 

prawnego 

0 0 0 0 

852 Rozdział 85228 

Usługi 

opiekuńcze i 

specjalistyczne 

usługi 

opiekuńcze 

180 265,00 12,56% 141 916,34 78,73 

852 Rozdział 85230 

Pomoc w 

zakresie 

dożywiania 

45 000,00 60% 23 896,00 53,10 

852 Rozdział 85295 

Pozostała 

działalność 

142 329,54 82,02% 89 814,40 63,10 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 

853 Pozostała 

działalność 

 

384 843,00  100% 159 048,11  41,33  

Edukacyjna opieka wychowawcza 

854 Rozdział 85415 

Pomoc 

materialna dla 

uczniów 

(stypendia) 

30 499,19 80% 17 353,59 56,90 

Rodzina 

 

855 Rozdział 85501 

Świadczenia 

wychowawcze,  

w tym: 

9 728 280,00 100 % 9 703 419,56 99,74 

Świadczenia  9 644 880,00 100 % 9 621 635,66 99,76 

koszty obsługi 83 400,00 100 % 81 783,90 98,06 

855 Rozdział 85502 

Św. Rodzinne, 

fundusz 

alimentacyjny 

oraz składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i 

rentowe z 

ubezpieczenia 

1 900 000,00 100 % 1 741 204,05 91,64 
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społecznego, 

W tym: 

Świadczenia  1 849 968,00 100 % 1 693 363,88 91,54 

Koszty obsługi 50 032 100 % 47 840,17 95,62 

855 Rozdział 85503 

Karta Dużej 

Rodziny 

183,23 100 % 183,23 100 % 

855 Rozdział 85504 

Wspieranie 

rodziny, w tym 

Asystent 

Rodziny 

57 300,00 3,61% 55 367,54 96,63 

855 Rozdział 85508 

Rodziny 

Zastępcze 

42 000,00 - 29 301,72 69,77 

855 Rozdział 85513 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne (św. 

Rodzinne) 

13 424,00 100 % 12 533,33 93,37 

855 Rozdział 85510 

Placówki 

opiekuńczo 

wychowawcze 

541 464,43 - 514 395,53 95 

855 Rozdział 85510 

System opieki 

nad dziećmi w 

wieku do lat 3 

92 600,00 - 82 000 88,55 
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4.System pomocy społecznej 

4.1. Klienci pomocy społecznej 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania 

pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w 

stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. 

W Gminie Turawa  wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamieszkiwało  10 039 osób. Poniższe 

wykresy przedstawiają wybrane rodzaje pomocy udzielane przez GOPS w Turawie w odniesieniu do 

lat ubiegłych.  
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W 2021 roku głównym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej pozostawało 

długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezrobocie. Przy czym każda 

przesłanka do przyznania pomocy musi występować  łącznie z ubóstwem. 

Tabela. Szczegółowe dane w roku 2021 przedstawia poniższa tabela.   

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

 

Ubóstwo 45 80  

 

Sieroctwo 0 0  

 

Bezdomność 6 6  

 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 6 28  

 

W tym wielodzietność 4 22  

 

Bezrobocie 23 35  

 

Niepełnosprawność 28 47  

 

Długotrwała lub ciężka choroba 55 79  

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego (w tym rodziny niepełne i 

wielodzietne) 

1 1   

 

 

 

Przemoc w rodzinie 0 0  

 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0  

 

Alkoholizm 5 7  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C3BF136F-B698-4ACF-B5E8-55349E0D6DC3. Podpisany Strona 26



27 

 

 

Narkomania 0 0  

 

Trudności   w   przystosowaniu   do   życia   po opuszczeniu zakładu 

karnego 

0 0  

 

 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

  

0 0  

 

 

Zdarzenie losowe 1 4  

Sytuacja kryzysowa 0 0  

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0  
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4.2. Świadczenia realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

W celu osiągania wyznaczonych celów określonych w ustawie o pomocy społecznej w roku 2021 

Ośrodek pomocy społecznej udzielał pomocy w formie: finansowej, rzeczowej, usługowej, poradnictwa 

oraz pracy socjalnej. 

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosiło 

odpowiednio: 

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł 

- dla osoby w rodzinie – 528 zł 

Poniższa tabela przedstawia poszczególne formy udzielanej pomocy z zakresu pomocy społecznej 

udzielane  mieszkańcom Gminy  Turawa  w 2021 roku.   

Lp. Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano 

świadczenie 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

Zadania własne 

1. Zasiłek stały – zadanie obligatoryjne po 

spełnieniu kryterium, finansowane z BP 

20 113 509,00 zł  

2. Zasiłek okresowy- zadanie obligatoryjne 

po spełnieniu kryterium, finansowane z BP 

18 18 841,00 zł  

3. Zasiłek celowy – zadanie obligatoryjne po 

spełnieniu kryterium , finansowane z BG 

39 29 211,00 zł  

w tym zasiłek specjalny 

celowy  

0 0,00 zł  

4. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

– zadanie obligatoryjne,  finansowane z 

BG 

1 5 500,00 zł  

5. Domy pomocy społecznej- zadanie 

obligatoryjne,  finansowane z BG 

12 292 651,00 zł   

6. Usługi opiekuńcze – zadanie obligatoryjne 

finansowane 

 a) dla osób powyżej 75 r.ż -  50% z BG                 

i 50% z BP 

b) dla osób poniżej 75 r.ż. - z BG 

26 45 710,00 zł  

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

zasiłków stałych – zadanie obligatoryjne, 

finansowane z BP 

16 8 852,00 zł  

8. Dożywianie w ramach 

programu wieloletniego ,, Posiłek w szkole 

i w domu” finansowane 60% z BP i 40% z 

BG w tym:  

67 22 923,00 zł  

- zasiłki celowe  na  zakup posiłków lub 

żywności  

62  18 288,00 zł  

- zakup posiłku dla uczniów w szkołach  9 4 545,00 zł  

9. Schronienie – zadanie obligatoryjne, 

finansowane z BG 

  

4 54 338,00 zł  
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W 2021 roku do Sekcji Pracy Socjalnej Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych wpłynęło 

141   wniosków o udzielenie pomocy społecznej.  

 

Pracownicy socjalni przeprowadzili  162 wywiady środowiskowe,  w jednym przypadku konieczne 

było założenie rodzinie  Niebieskiej  Karty ze względu na  przemoc w rodzinie oraz udzielili wsparcia 

w formie pracy socjalnej 13 rodzinom nie będącym dotychczas klientami pomocy społecznej .   

 

4.2.1. Świadczenia finansowe 

 

> Zasiłek stały 

Zasiłek stały to świadczenie obligatoryjne w sytuacji spełnienia przesłanek tj. przysługujące 

osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (legitymowanie się 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), której dochód własny lub dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej 

wynoszącego 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie. 

Maksymalna wysokość świadczenia w roku 2021 wynosiła 645 zł. 

Forma 

Pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Zasiłek stały 

ogółem 

W tym: 

20 215 113 509,00 zł  20 23 

Osoby 

samotnie 

gospodarujące 

18 201 111 534,00 zł  18 18 

Osoby w 

rodzinie 

2 14 1 975,00 zł  2 5 

 
>Zasiłek okresowy 

 

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich 

dochód jest niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej  wynoszącego 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie oraz 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a 

dochodem osoby lub rodziny.  

W okresie I - XII 2021 r. 18 rodzinom wypłacono zasiłek okresowy na kwotę 18 841,00 zł  
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Tabela-zasiłki okresowe w 2021r 

Forma pomocy Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie  

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki okresowe 

ogółem 

18 65 18 841,00 zł  15 19 

W tym: 

Środki własne 

gminy 

0 0 0,00 zł  0  0  

Dofinansowanie do 

zadań własnych 

gminy 

18 65 18 841,00 zł  15 19 

W tym przyznane z powodu: 

Bezrobocia 12 41 14 184,00 zł  11 14 

Długotrwałej 

choroby 

18 210 69 348,65 zł 24 36 

Niepełnosprawności 7 21 4 318,00 zł  7  10 

Innej przyczyny 1 3 339,00 zł  1 2 

 

>Zasiłek celowy 

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na 

zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. 

W roku 2021 z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin na kwotę 29 211,00 zł, w tym specjalny 

zasiłek celowy otrzymało 0 osób na kwotę 0,00 zł. Tutaj tak jak w zasiłku stałym i okresowym 

obowiązuje ustawowe kryterium dochodowe wynoszące 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 

600 zł na osobę w rodzinie. 

4.2.2. Kierowanie do domu pomocy społecznej 

 

W okresie I - XII 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców Gminy 

Turawa.  

 

Rok Koszt Gminy za pobyt osób w latach 

2018 – 2021  

2018 228 924 zł  

2019 231 946 zł  

2020 251 009 zł  

2021 292 651 zł  
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Wydatki poniesione na opłatę za DPSy  wynosiły 292 651,00 zł, w tym   35 073,24 zł  zostało odzyskane na rzecz 

Gminy Turawa od członków rodzin.  Z 12 osób przebywających w DPS ,  8 osób nie posiada członków rodzin 

zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za  DPS. 

4.2.3.Usługi opiekuńcze 

> Usługi opiekuńcze 

 

Usługi opiekuńcze jako obligatoryjne zadanie własne gminy w roku 2021 świadczone były dla 

26 osób. Koszt zadania wyniósł – 45 710,00 zł. 

Na terenie Gminy  Turawa  na dzień 31 grudnia 2021 r. usługi opiekuńcze realizują 3 opiekunki 

zatrudnione w Ośrodku. Podstawą świadczenia usług jest wydanie  decyzji administracyjnej 

określającej : okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług. Dzienna liczba godzin oraz liczba 

dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie w wydanej decyzji, w 

zależności od sytuacji i potrzeb Klienta. 

Pełen koszt 1 godziny usługi wynosił 20,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku  

pobrał  odpłatność od osób, u których realizowane były usługi opiekuńcze w łącznej wysokości : 

21 309,00 zł. 

4.2.4. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Turawie  w ramach 

Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 wydatkował 

kwotę 22 923,00 zł, w tym na: 

- zakup 440 posiłków uczniów przedszkolnych oraz szkół podstawowych zamieszkałych na terenie 

Gminy  Turawa  na łączną kwotę 4545,00 zł, 

- świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 62 osób w wysokości 18 288,00 zł. 

Miesięczny średni koszt 1 świadczenia wynosi 24,59 zł. 

Środki finansowe na realizację w/w zadania to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 

13 754,00 zł (60 %) i środki z budżetu gminy w wysokości 9 169,00  (40%) ogólnej wartości zadania tj. 

22 923,00 zł. 

4.2.5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne do zasiłku stałego 

 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie opłacał składki zdrowotne za 16 

osób, na łączną kwotę 8 852,00 zł. W/w środki to 100% dotacja celowa do zadań własnych gminy z 

budżetu państwa. 

W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegających 

ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
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4.2.6 Praca socjalna 

 

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna 

skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy 

społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób 

 

i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w 

ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Pracownicy socjalni  biorą udział w  interwencjach 

rodzinnych, zabieraniu dzieci, patrzenia na ofiary molestowań, zaniedbań, przemocy, alkoholizmu, 

chorób psychicznych, niepełnosprawności, samotności i starości bez opieki. (...) 

W 2021 roku pracą socjalną objętych zostało 92 rodziny (154 osób w rodzinach), w tym 

wyłącznie pracą socjalną 13 rodzin (16 osób w rodzinach). 

 

 

Praca socjalna może być również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę 

dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego 

rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2021 roku pracownicy socjalni prowadzili  8 

kontraktów socjalnych. 
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4.2.7. Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne były wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie skierowania przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Opolu w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie, w okresie od 01.03.2021 r. 

do 30.11.2021 r.. Prace społecznie użyteczne w 2021 r. obejmowały prace porządkowe na terenie 

gminy Turawa w obiektach użyteczności publicznej.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie na podstawie Porozumienia 

zawartego z  PUP Opole sporządzał listę osób uprawnionych, które mogły zostać skierowane do 

wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Turawa. 

Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, 

czasie i w sposób wskazany przez kierownictwo obiektów użyteczności publicznej. Osoba wykonująca 

prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w okresie wykonywania prac. Osoba, 

która nie zgłosiła się lub nie zgodziła się na podjęcie prac społecznie użytecznych traci status osoby 

bezrobotnej a tym samym traci możliwość pobierania zasiłków z pomocy społecznej . Instrument ten 

jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno zawodowej. Prace społecznie użyteczne mają na celu 

aktywizację oraz motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia pracy, a także do wprowadzenia 

regularnego i systematycznego schematu dnia. Łącznie do prac społecznie użytecznych zostało 

skierowanych 8 osób bezrobotnych. Za przepracowanie w miesiącu 40 godzin w ramach prac 

społecznie użytecznych, skierowany otrzymywał kwotę w wysokości 360 zł, która finansowana jest 

przez PUP Opole w wysokości 60% i  40% z budżetu Gminy Turawa. 

4.3. Wspieranie rodziny 

4.3.1. Asystent rodziny 

 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie w roku 2021 zatrudniał 1 asystenta rodziny, który wspierał 11 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Koszt zadania był 

finansowany z budżetu gminy i w 2021 roku wyniósł: 52 130,00 zł oraz z Funduszu Pracy w wysokości 

2000,00 zł. Od 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie realizuje zapisy  ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizując obowiązkowe zadanie  asystenta rodziny.  

4.3.2. Piecza  zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

 

Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Turawie realizuje zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2021 r. GOPS współfinansował pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 14 dzieci w 

placówkach opiekuńczo wychowawczych. Koszt pobytu dzieci w Domach Dziecka wyniósł 
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514 395,53 zł a w rodzinach zastępczych 29 301,72 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł – 543 

697,25 zł  zł. 

 

Lp. Rodzaj wsparcia Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione 6 

2. Rodziny zastępcze zawodowe 2 

3. Placówki opiekuńczo wychowawcze, w 14 

3 a. Dom Dziecka w Chmielowicach  4 

3 b. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim  8 

3 c. Dom Dziecka w Turawie  2 

 

4.3.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie koordynował działania 

związane z procedurą „Niebieskiej Karty” w 19 rodzinach (19 kart), w tym zakończonych spraw z 

powodu ustania przemocy – 11. Ogółem wpłynęło 9 formularzy NK, w tym 7 wszczynających 

procedurę zostało założonych przez Policję w wyniku interwencji w rodzinach i 2 przez Pracownika 

socjalnego. 

W roku 2021 spotkanie miało  20 grup roboczych, które odbyły łącznie 25 posiedzeń. 

Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył 4 

posiedzenia, na których to omawiano sytuację osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową, 

możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, skalę zjawiska przemocy domowej w 

Gminie  Turawa  i czynniki generujące występowanie tego zjawiska. 

4.3.4. Karta Dużej Rodziny 

 

W związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie wydaje Karty dla rodzin z terenu Gminy  Turawa.  Karta Dużej 

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

jak i w firmach prywatnych. Na podstawie Karty członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z 

wprowadzonych uprawnień (zniżek na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość 

tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, zniżki na zakup ubrań, 

obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa oraz innych dóbr i usług) na poziomie ogólnokrajowym 

oferowanych przez instytucje i podmioty gospodarcze. Prawo do posiadania Karty przysługuje 

członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 

małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich 

wiek. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: 

a) w wieku do 18. roku życia, 

b)  w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, 
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c) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w 

chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe 

warunki. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom 

zastępczym i rodzinnym domom dziecka, którzy spełniają warunki określone w/w ustawie. 

W okresie od I - XII 2021 r. wnioski o Kartę Dużej Rodziny w Gminie Turawa złożyło 26 

rodzin. Zamówiono 86 tradycyjnych i 81 elektronicznych kart ( 43 kart dla dzieci, a 43 kart dla 

dorosłych).  

4.3.5 Opolska Karta Rodzina i Seniora  

Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia dla rodzin, rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka, osób samotnie wychowujących dzieci, wychowujących dziecko z 

orzeczoną niepełnosprawnością oraz dla osób starszych, które ukończyły 65. rok życia i mieszkają w 

województwie opolskim. Program Opolskiej Karty Rodziny i Seniora realizowany jest we współpracy 

Gminy Turawa z Zarządem Województwa Opolskiego. 

Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla 

rodziny i seniorów oraz udzielenie im wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych 

Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

W 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawa, złożono 44 wnioski o 

przyznanie Opolskiej Rodziny i Seniora z czego: 

- 27 wniosków dla seniorów, 

- 10 wniosków  dla rodzin z 2 dzieci, 

- 7 wniosków dla rodzin z 3 dzieci. 

5. System świadczeń rodzinnych 

5.1. Świadczenia wychowawcze (500+) 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie  od 2016 r. realizuje zadanie z zakresu 

ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone 

Gminie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa. Świadczenie 

wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia przez dziecko 18-go roku 

życia. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków 

związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. 

W wyniku zmiany Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 r. 

wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) składane są do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną 

przez E-puap.  
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Wypłata świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2022/2023, do których stosuje się unijne 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nadal będzie realizowana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. Na terenie Gminy Turawa wypłata ta 

realizowana jest na  ok. 100 dzieci , których jeden z rodziców  zatrudniony jest  na terenie UE .  

W 2021 r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone 1093 rodzinom dla 1762 dzieci. 

Koszt zadania w 2021 r. łącznie wyniósł 9 703 421 zł, w tym 81784,00 zł to koszty obsługi, które od 

1 stycznia 2021 r. wynosiły 0,85% otrzymanej dotacji.  

 

Analiza świadczeń wypłaconych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

Wyszczególnienie Liczba dzieci którym przyznano 

świadczenie 

Liczba świadczeń Liczba rodzin 

  

Świadczenia wychowawcze 1762 19 372 1093  
 
 

5.2. Świadczenia rodzinne 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie  realizuje zadanie zlecone Gminie z 

zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych. Realizacja w/w zadania odbywa 

się na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 615). 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od dochodu 

rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują pod warunkiem spełnienia kryterium 

dochodowego wynoszącego 674 zł netto/miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł 

netto/miesięcznie w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Dla świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego kryterium to obecnie wynosi 900 zł netto. 

Kryterium liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Jednakże pod uwagę są brane zachodzące w 

międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utrata zatrudnienia czy podjęcie nowej pracy.  Ma to na 

celu uwzględnianie jak najbardziej aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

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

    - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

    - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

     - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

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

    - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
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b) świadczenia opiekuńcze: 

-  Zasiłek pielęgnacyjny 

    - Specjalny zasiłek opiekuńczy 

     - Świadczenie pielęgnacyjne 

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

d) świadczenie rodzicielskie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie  na realizację zadania zleconego Gminie z 

zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 

wydatkował kwotę 1 743 282,60 zł, która została przekazana przez wojewodę (100% z BP). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie rozdysponował kwoty w następujący sposób: 

wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami na kwotę: 1 350 652,41zł (z tego 

odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w 2021 r. na kwotę 21 430,58zł. 

• wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 141 590,58 zł 

• opłacanie składek ZUS i KRUS od świadczeń opiekuńczych – 98 507,84 zł 

• świadczenie rodzicielskie – 104 691,60zł 

 

Na obsługę zadania wydatkowano kwotę w wysokości 47 840,17 zł , która została przekazana przez 

Wojewodę. 

 

Składki ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych  

     W roku 2021 Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia rodzinne nie 

podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu na łączną kwotę 12 533,33 zł. W/w środki to dotacja na 

zadania zlecone. 

     Według danych na dzień 31.12.2021 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki 

pobierało 189 rodzin. 

L.p. Wyszczególnienie Liczba 

uprawnionych 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

1.  Zasiłek rodzinny 163 3364 378 980,27 zł 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, 

w tym 

142 1823 212 176,44 zł 

2.1 Urodzenie dziecka 14 14 13 025,54 zł 

2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

17 101 39 477,32 zł 

2.3 Samotnego wychowywania 

dziecka 

10 105 21 685,27 zł 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, w tym: 

19 206 21 376,99 zł 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 4 21 1890,00 zł 
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niepełnosprawnego do 5 roku 

życia 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 

roku życia 

16 185 19 486,99 zł 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 102 184 17 564,50 zł 

2.6 Podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania 

52 491 32 329,63 zł 

2.7 Wychowywanie dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

54 722 66717,19 zł 

3. Świadczenia opiekuńcze  113 1473 717 495,90 zł 

3.1 Świadczenia pielęgnacyjne 20 221 434 955,20 zł 

3.2 Zasiłki pielęgnacyjne 107 1221 263 320,70 zł 

3.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 19 11 780,00 zł 

3.4  Zasiłek dla opiekuna 1 12 7440,00zł 

4. Jednorazowa zapomoga z tyt. 

Urodzenia się dziecka 

42 42 42 000,00 zł 

5. Świadczenie rodzicielskie 20 113 104 691,60 zł 

RAZEM 10 317  
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5.3.Fundusz alimentacyjny 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 877 z póź. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2021 r. wypłacił świadczenia dla 27 rodzin na ogólną kwotę 141 590,58 zł. 

 
Rozdział drugi niniejszej ustawy nałożył na organ właściwy dłużnika i organ właściwy 

wierzyciela obowiązek podejmowania działań zmierzających do wyegzekwowania od dłużników 

alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Turawa w skutek podjętych działań wobec dłużników funduszu alimentacyjnego odzyskał łącznie 

92 664,46 zł z tego: 

 

- w wyniku podjętych działań przekazano do budżetu państwa 74 682,10 zł 

 

- w wyniku podjętych działań przekazano do budżetu Gminy Turawa 17 982,36 zł  

5.3.1. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie w 2021 r. z  wniosku innych gmin oraz po 

wydaniu decyzji przyznających prawo do funduszu alimentacyjnego prowadził postępowanie względem 

dłużników alimentacyjnych , dla których Gmina Turawa  stanowi miejsce zamieszkania. 

Działania podjęte przez pracownika GOPS w Turawie w celu wyegzekwowania zaległości: 

 

1. Złożono z urzędu 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o 

ściganie do Komisariatu Policji  zgodnie z art. 209 § 1, § 3 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny. 

2. Wystosowano 27 wezwań do przeprowadzenie wywiadu i do złożenia oświadczenia majątkowego 

dla dłużników zamieszkujących na terenie Gminy  Turawa. 

3. Wydano 3 decyzje  o  uznaniu  dłużników  za  uchylających  się od  zobowiązań alimentacyjnych. 

4. Wystosowano 2 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 §1 ustawy z 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny tj. – ściganie z powodu uporczywego uchylania się od obowiązku 

opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej ( dziecka) . 

5. Złożono 3 wnioski o udostępnienie danych osobowych z Centralnej Ewidencji Kierowców ze 

Starostwa Powiatowego w  Opolu . 

6. Skierowano 2 wnioski do Starostwa Powiatowego w  Opolu  o zatrzymanie prawa jazdy. 
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6. System dodatków mieszkaniowych 

6.1. Dodatek mieszkaniowy 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie   realizuje  zadanie – dodatki mieszkaniowe. 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na 

celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym 

lokalem mieszkalnym i jest przyznawany na okres 6 miesięcy. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) 

reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków 

mieszkaniowych oraz właściwości organów w tych sprawach. 

Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości z zadań własnych. Przyznawane są na 

podstawie wniosku i deklaracji o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku wraz z pozostałymi dokumentami tj. zaświadczenie o wynagrodzeniu, zaświadczenie z urzędu 

pracy, oświadczenia itp.  

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych obowiązują od 1 lipca 2021. Poprawione zasady 

udzielania dodatków mieszkaniowych mogły objąć większą ilość osób w trudnej sytuacji materialnej. 

Zmieniły się także wzory wniosków o udzielenie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach.  

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) rady gmin zostały zobowiązane do podjęcia w terminie do 1 

lipca 2021 r. uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W związku z powyższy została przyjęta Uchwała nr 

XXX/177/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku , 15 rodzin z Gminy  Turawa  wnioskowało o 

przyznanie dodatków mieszkaniowych. W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 

wydał 15 decyzji przyznających ww. dodatek. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 

wypłacono świadczenia na łączną kwotę 20 686,19 zł.  

6.2.Dodatek energetyczny 

 

Od października 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie  na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz.716) ustala 

prawo do dodatku energetycznego. 

 
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. 

Według Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii 

elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy 
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kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 

i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym 10 kwietnia 2020 r., wysokość 

dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi: 

*dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 15,19 zł/miesiąc; 

* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł/miesiąc; 

* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł/miesiąc. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku żadna z rodzin nie wnioskowała o dodatek 

energetyczny.  

7.Pomoc materialna dla uczniów 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Turawie  na podstawie przepisów ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991r. przyznaje i wypłaca stypendia i zasiłki szkolne. W 2021 roku na ten 

cel wydano stosowne decyzje administracyjne i wydatkowano kwotę 17 353,59 zł, w tym z dotacji z BP  

13 882,87 zł. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny 

7.1 Stypendium szkolne  

 
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. Kryterium dochodowe kwalifikujące do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600,00 zł 

miesięcznie w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio: przy 

dochodzie od 369,60 do 600,00 zł, miesięczna  wysokość stypendium wynosi 99,20zł, od 184,80 zł do 

369,60 zł- miesięczna  wysokość stypendium wynosi 120 zł miesięcznie; od 0 zł do 184,80 zł-

miesięczna  wysokość stypendium wynosi  140 zł miesięcznie. W 2021 r. stypendium szkolne 

otrzymało 21 uczniów na łączną kwotę 17 353,59 zł . Z czego  20 % BG i 80% BP 
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7.2 Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny jest świadczeniem pieniężnym jednorazowym i wynosi do 

620 zł. W 2021 r. żaden uczeń nie ubiegał się i nie otrzymał zasiłku szkolnego.  

 

8. Zaświadczenia Czyste Powietrze 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać 

zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego.  

W 2021 Sekcja Administracyjno Gospodarcza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Turawie przyjęła 34 wniosków do rozpatrzenia w celu wydania zaświadczenia i wydała adekwatną 

ilość zaświadczeń  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego.  

9. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli 

bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające 

obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają 

kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej. 

 
Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków 

publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu 

świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie 

ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania (pobytu) osoby 

zainteresowanej. Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium 

dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje 

między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby. 
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Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą 

dokumentacją. 

 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. decyzji przysługuje przez okres 90 

dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli 

istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. 

Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się 

ww. decyzją. 

 
W 2021 r. w tutejszym GOPS prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano decyzją 

administracyjną 6 osobom –  6 decyzji. Wydano w tej sprawie 3 decyzje odmowne.  

10.Aktywność projektowo-konkursowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Turawie.  

 

1. W 2021 roku aktywność projektowo-konkursowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie 

polegała w dużej mierze na realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, udziału w 

programach resortowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów 

osłonowych. W roku 2021 r.  Gmina Turawa: 

1. Realizowała projekt grantowy „Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób 

potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 

01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.” Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich a jego głównym 

celem jest dostarczenie kompletnych usług transportu indywidualnego door - to - door na terenie Gminy 

Turawa, dla osób potrzebujących wsparcia w mobilności. W okresie od maja 2021 r. do 

grudnia 2021 r. z usług transportowych skorzystały łącznie 203 osoby, zrealizowano 722 usługi 

(przejazdy). Zakupiony w projekcie samochód przejechał w tym okresie łącznie 

24 846,30 km. Usługi transportowe (indywidualne lub grupowe) obejmowały głównie przejazdy w celu 

medycznym oraz rozmaite usługi społeczne np. wyjazdy do sądu, banku, 

urzędu, kina czy muzeum. Usługi były realizowane na terenie całego województwa opolskiego. Umowa 

pomiędzy PFRON (Grantodawcą) a Gminą Turawa na realizację projektu 

grantowego została podpisana w dniu 18.12.2020 r. w siedzibie PFRON w Opolu. Kwota przyznanego 

Gminie grantu wynosi 599 120,00 zł. 

 

2. W 2021 r. Gmina Turawa przystąpiła jako Partner do realizacji projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka 

- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - III edycja finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 

świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
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wychowawcze oraz pieczy zastępczej. W ramach działań w projekcie w Gminie Turawa w 2021 r. 

została utworzona i placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Turawa, która 

funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w strukturach GOPS w Turawie. W 2021 r. ze wsparcia w ramach placówki 

skorzystało łącznie 30 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do 

piątku, co najmniej 4 godziny dziennie w czasie pozaszkolnym. W placówce było zatrudnionych 

dwóch wychowawców pedagog i psycholog, którzy realizowali zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, 

socjoterapeutyczne i animacyjne. Zorganizowano również dwie wycieczki do miejsc kultury i rekreacji 

w Opolu. Siedzibą placówki był lokal mieszczący się w Turawie, ul. Opolska 33. Pod koniec 2021 r. 

podjęto decyzję o przeniesieniu działań placówki do lokalu w Kotorzu Wielkim przy ul. Opolskie 15. 

Na realizację powyższych działań Gmina otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 374 568,60 zł. 

 

3. W gminie Turawa w 2021 r. realizowany był Program MRiPS Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej - edycja 2021 finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. W roku 

sprawozdawczym wsparciem w ramach Programu zostało objętych 4 osoby z niepełnosprawnością w 

stopniu znacznym, u których łącznie zrealizowane zostały 390,5 godziny usług asystenckich. Asystent 

pomagał osobom z niepełnosprawnością m.in. w w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane 

przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, 

placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, 

rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), w robieniu 

zakupów, w załatwianiu spraw urzędowych, oraz w korzystaniu z dóbr kultury (np. kino). Na 

realizacje zadań pozyskano 16 243,50 zł (wydatkowano 16 234,04 zł). 

 

4. W gminie Turawa w 2021 r. realizowany był Program MRiPS Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 

finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.W roku sprawozdawczym wsparciem w ramach 

Programu zostały objęte 3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz ich opiekunowie 

faktyczni. Łącznie w rodzinach tych zrealizowane zostały 360 godzin usług opieki wytchnieniowej. 

Osoba realizująca pomoc w ramach opieki wytchnieniowej zajmowała się podstawowymi zadaniami 

wspierającymi osobę z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Mowa o poruszaniu i 

przemieszczaniu się, pielęgnacji, higienie osobistej, przygotowaniu i podaniu posiłku lub po prostu 

spędzała z osobą niesamodzielną czas. Opieka wytchnieniowa dała w ten sposób możliwość 

odpoczynku opiekunom faktycznym stale opiekującymi się osobami z niepełnosprawnościami. W 

2021 r. opieka ta realizowana była w formie pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania/pobytu osoby 

niesamodzielnej). W 2021 r. GOPS w Turawie zawnioskował o rozszerzenie zakresu usług opieki 

wyychnieniowej w 2022 r. o pobyt całodobowy (maksymalnie do 14 dni w wybranej przez rodzinę 

placówce opiekuńczej). Wysokość pozyskanych środków na ww zadanie wynosi 14 688,00 zł. 

Dotację wydatkowano w całości. 
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5. W 2021 r. Gmina Turawa podpisała Porozumienie z Województwem Opolskim na realizację 

wspólnych działań w ramach Projektu finansowanego z Funduszy Europejskich Nie- Sami-Dzielni -

rozwój usług społecznych oraz spierających usługi niesamodzielne. W ramach projektu w okresie od 

01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. osoby starsze, niesamodzielne, z niepełnosprawnościami były 

wspierane przez działających na terenie Gminy Turawa Marszałkowskich Kurierów Społecznych                        

- 2 osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie w ROPS w Opolu. Osoby wspierane otrzymywały 

pomoc m.in. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w robieniu zakupów, załatwianiu spraw 

urzędowych i innych według potrzeb. W ramach tych działań dwóch MKS zrealizowało łącznie 2642,5 

godziny usług na 102 mieszkańców Gminy Turawa. Wartość wykonywanej usługi MKS                                

105 700,00 zł  w 100 % pokryte z środków EFS. 

 

6. Podobnie jak w latach ubiegłych, w gminie Turawa realizowano programy resortowe MRiPS takie 

jak: Opieka 75+, Asystent rodziny, Posiłek w szkole i w domu. W roku sprawozdawczym ponadto 

przygotowywano się do wnioskowania o dotację na realizację usług całodobowego monitoringu stanu 

zdrowia (teleopieki) dla osób starszych i z niepełnosprawnościami dla osób 65+ w Gminie Turawa w 

ramach Programu MRiPS Korpus wsparcia seniorów na 2022 rok.  Gmina Turawa otrzymała                        

152 000,00 zł  na zakup opasek bezpieczeństwa . Realizację tego zadania zaplanowano na 2022 rok. 

 

7. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy zawartej z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego koordynował dostarczenie 200 kopert życia dla  starszych 

i niesamodzielnych mieszkańców Gminy. Każdy pakiet w ramach „Koperty życia” zawierał kartę 

informacyjną, ulotkę, magnes, naklejkę oraz kopertę. Pracownicy Ośrodka odpowiedzialni byli za 

wdrożenie programu tj. samą dystrybucję kopert oraz do dnia dzisiejszego monitorują i w razie 

potrzeby aktualizują dane osób zawarte w kopertach w celu usprawnienia ewentualnego udzielenia 

pomocy medycznej przez służby ratunkowe.  

 

 Za koordynację i bezpośrednią realizację wszystkich powyższych zadań odpowiedzialny był 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie.  

 

11. Współpraca 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz działań prowadzonych na rzecz społeczności 

lokalnej Gminy, w ramach swojej działalności, w roku 2021 współpracował z wieloma instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest 

regularna współpraca należą w szczególności: 

Współpraca z Komisariatem Policji w  Ozimku  – związana była z problematyką rodzinną 

oraz dotyczyła działań podejmowanych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. 
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W 2021 roku zgłoszono tutejszemu Ośrodkowi wiele interwencji dotyczących nadużywania alkoholu 

przez rodziców lub rodzica. We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać 

kontakt ze wskazanymi środowiskami i udzielali stosownego wsparcia. Ponad to, współpraca polegała 

na wyjazdach w teren z pracownikami socjalnymi podczas zgłaszanych interwencji oraz w celu 

przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przede wszystkim w rodzinach konfliktowych . 

Dodatkowo policjanci asystowali  i pomagali pracownikom socjalnym w wydawaniu i 

dostarczaniu paczek żywnościowych, zwłaszcza w okresie pandemii. 

Współpraca ze szkołami na terenie Gminy – ma trwały charakter i związana jest w 

szczególności z dożywianiem dzieci uczęszczających do szkół. Na początku każdego roku 

szkolnego zawierane są porozumienia pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołami 

(przedszkolami) dotyczące zasad dożywiania. Ponadto w zakresie dzieci wymagających dożywiania 

prowadzona jest na bieżąco ścisła współpraca z dyrektorami szkół, wychowawcami i pedagogami 

szkolnymi dotycząca wskazywania dzieci, które jeszcze dodatkowo powinny być dożywiane bez 

wystawienia decyzji administracyjnej. Na bieżąco istnieje współpraca w zakresie wspierania rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w  Opolu – dotyczyła kierowania wniosków o 

ograniczenie władzy rodzicielskiej i przyznanie kuratorów dla rodzin niewydolnych wychowawczo 

oraz spraw związanych z ubezwłasnowolnieniem lub umieszczaniem mieszkańca naszej Gminy w 

Domu Pomocy Społecznej bez jego zgody.( rok 2020) 

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – współpraca 

tutejszego Ośrodka dotyczyła przede wszystkim działań zmierzających do podjęcia leczenia 

odwykowego przez podopiecznych tutejszego Ośrodka. Praca GKRPA koordynowana i 

administrowana jest przez GOPS w Turawie. W GKRPA jest 5 członków w tym 3 pracowników 

Ośrodka.  W 2021 roku przeprowadzono z 7 osobami uzależnionymi rozmowy motywujące oraz 

wspierano 6 członków rodzin. Łącznie Komisja  odbyła 14 posiedzeń.  

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w  Opolu – poprzez typowanie osób do prac 

społecznie użytecznych oraz kierowanie osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej do 

wizyt z doradcą zawodowym. Pracownicy socjalni przekazywali informacje o aktualnych ofertach 

pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, korzystającym z pomocy społecznej, informowali 

zainteresowane osoby o możliwości skorzystania z poradnictwa zawodowego w PUP oraz kierowali na 

szkolenia organizowane przez PUP. Utrzymywali stały kontakt z biurem pośrednictwa pracy. W 

Ośrodku oferowano osobom bezrobotnym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, udzielano 

poradnictwa z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomagano w przygotowywaniu 

dokumentów aplikacyjnych – listów motywacyjnych i życiorysów. 

               

   Współpraca z Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia 

w Chrząstowicach i Osowcu  – polegająca na ścisłej współpracy z pielęgniarką oraz z lekarzem w 
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sprawie  osób , rodzin i  dzieci w rodzinach niewydolnych wychowawczo, a także wspólnych wizytach 

z pracownikiem socjalnym u osób ciężko chorych, niepełnosprawnych. 

 

Współpraca z KRUS i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – w celu ustalania okresów zatrudnienia 

dla osób korzystających z pomocy w formie świadczeń pielęgnacyjnych. W imieniu podopiecznych 

przygotowujemy niezbędne dokumenty osobom ubiegającym się o przyznanie świadczeń emerytalno-

rentowych. 

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Opolu  – w zakresie wdrażania i 

realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, w tym zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzicom biologicznym niewydolnym 

wychowawczo jak i rodzinom zastępczym. 

Ponadto Ośrodek współpracuje z sołtysami - współpraca ta związana jest z problemami 

mieszkańców poszczególnych wsi, którzy wymagają wsparcia i zainteresowania ze strony Ośrodka 

Pomocy oraz różnych inicjatyw w ramach działań profilaktyki uzależnień. . 

W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w  Opolu – 2 dzieci z terenu Gminy  Turawa  

bezpłatnie uczestniczyło w koloniach letnich w miejscowości Głuchołazy.  Wyjazd był przeznaczony 

dla dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do wypoczynku. Grupami priorytetowymi były dzieci: 

- objęte pieczą zastępczą, - pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z 

rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz samotnie wychowywane. 

 

Kontynuowano współpracę z: 

- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w  Opolu , 

- Starostwo Powiatowe w Opolu  

- Urząd Miasta Opole 

- Wydziałem Polityki Społecznej   Urzędu Wojewódzkiego w  Opolu . 

-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 

- Schroniskami dla osób bezdomnych i ośrodkami wsparcia 

- Ochotniczymi  Strażą Pożarną, 

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w  Ozimku i Opolu , 

- Organizacjami pozarządowymi  

W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował 

także z środkami masowego przekazu. W prasie, na stronie internetowej Ośrodka oraz portalach 

internetowych ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z różnych form pomocy, 

artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw i przedsięwzięć. Ośrodek 

prowadzi także własną stronę internetową pod adresem: https://turawa.naszops.pl/ oraz konto na 

serwisie społecznościowym Facebook – pod nazwą www.facebook.com/gopsturawa/ na których 

zamieszczane są wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności placówki. Ośrodek 
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cyklicznie zamieszczał informacje, między innymi na temat działań podejmowanych na terenie Gminy  

Turawa , dotyczących pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

12. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 

 

Potrzeby finansowe na realizację zadań wynikających z ustaw zostały ujęte w planach 

finansowych i przyjęte do realizacji w budżecie gminy. 

Do najważniejszych potrzeb w zakresie pomocy społecznej należy dodatkowo zaliczyć : 
 

1. Prowadzenia elastycznej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta 

oraz prawidłowej realizacji zadań; 

2. Podjęcie działań w celu realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, tj. 

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

3. Poszerzanie środowiskowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych, w 

kolejnych latach niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej ilości usług szeroko rozumianej 

opieki i wsparcia (w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii) dla zwiększającej się 

liczby osób długotrwale chorych, z niepełnosprawnościami, starszych, samotnych, którzy 

pozostają w miejscu zamieszkania. 

4. Poszerzanie działań na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. W kolejnych latach niezbędne będzie rozwijanie usług wsparcia 

rodziny, w tym m.in. pomocy asystenta rodziny i kontynuowanie działalności placówki 

wsparcia dziennego, w celu zapobiegania utracie przez rodziny możliwości sprawowania 

opieki nad dziećmi i w konsekwencji umieszczania ich w pieczy zastępczej. 

5. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin znajdujących się w 

kryzysie, tym zapewnienie dostępu do wsparcia terapeutycznego i poradnictwa prawnego dla 

mieszkańców. 

6. Rozwijanie i doskonalenie metod współpracy samorządu lokalnego instytucji pomocy 

społecznej z organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi w obszarze lokalnej polityki społecznej. 

7. Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, tak i w przyszłości konieczne będzie 

organizowanie systematycznych szkoleń pracowników ośrodka pomocy społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych i asystenta rodziny oraz pracowników 

realizujących świadczenia rodzinne. 

8. Wspomaganie bieżącej działalności GOPS w Turawie poprzez propagowanie idei wolontariatu, 

pomocy sąsiedzkiej, grup samopomocy i wsparcia środowiska lokalnego. 

9. Opracowanie – przygotowanie zespołu i badań do opracowania strategii rozwiązywania 

problemów społecznych 

10. Poszerzenie ilości działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez m.in.: 

- rozwijanie partnerstwa lokalnego na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, 

- prowadzenie edukacji i wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem choroby psychicznej, 
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- wsparcie środowiskowe, w tym poprzez kierowanie osób do ŚDS, 

- organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi” 

Pracownicy tutejszego Ośrodka dbają o tworzenie coraz lepszego wizerunku pomocy 

społecznej, jako instytucji efektywnej, nowoczesnej i skutecznej. Zawsze starają się, aby wsparcie do 

potrzebujących kierowane było sprawnie i w taki sposób, by osoby w trudnej życiowej sytuacji, 

pozostawały w systemie pomocy jak najkrócej. Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi 

przypadkami, wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące, osób starszych, chorych, ofiar 

przemocy). 

Ciągły proces starzenia się społeczeństwa wskazuje na konieczność zapewnienia opieki 

osobom starszym, które są jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest w stanie 

zapewnić jej w wymaganym zakresie lub formie. 
 
Zapewnienie w budżecie środków na funkcjonowanie Ośrodka w tym na wynagrodzenia dla 

pracowników. Pracownicy GOPS, nie tylko ze względu na charakter pracy, ale przede wszystkim ze 

względu na zwiększone uprawnienia do samodzielnego pobierania dokumentacji, mają coraz więcej 

obowiązków, jak i większy zakres odpowiedzialności. Zwiększanie zakresu zadań, jakie realizuje 

GOPS przyczynia się również do zwiększania obowiązków dla wszystkich pracowników (pomoc 

społeczna, świadczenia rodzinne, księgowość). 

 

13. Podsumowanie i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 

 

Głównym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Turawie  jest umożliwienie 

osobom oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia 

się również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż 

pomoc finansowa choć nadal ważna - nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być 

wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mają działać 

aktywizująco i integrująco na lokalną społeczność. 

Podsumowując rok 2021 i biorąc pod uwagę stan pandemii należy zaznaczyć, iż Ośrodek 

Pomocy Społecznej w  Turawie  nie ograniczył działalności, funkcjonował i nadal realizował wszystkie 

zadania. Ponadto stan pandemii nałożył dla wszystkich pracowników dodatkowe obowiązki.  

Rok 2022 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, aby instytucja pomocy społecznej 

była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom. 
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Pomoc społeczna nie jest w stanie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia samorządu 

terytorialnego, instytucji publicznych (sądy, policja, służba zdrowia, oświata). organizacji 

pozarządowych, itp. Tylko stała i systematyczna współpraca między tymi jednostkami pozwoli na 

skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej. Bardzo ważna jest realizacja 

planowanych wydatków, ale również i realizacja inwestycji społecznych, a polityka osłonowa powinna 

przechodzić w politykę aktywizacyjną. Sektor publiczny w tym GOPS pełni rolę koordynatora, jak i 

organizatora usług, dlatego też staramy się, aby nasze działania odpowiadały potrzebom jakie 

diagnozujemy przy wykonywaniu codziennej pracy.  

 

 

Gmina, która dba w szczególności  o swoich najsłabszych mieszkańców jest tym bardziej 

atrakcyjna dla nowych potencjalnych  mieszkańców i nowych inwestorów, co  jest jednoznaczne z 

rozwojem gminy .  
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