
Obszar IX

Polityka społeczna



Zadania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej

W dziale polityki społecznej zawierają się zadania realizowane prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to
ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).
Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych ustaw m.in.: ustawy o świadczeniach
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (dz. U. z 2020r. Poz. 111 ze zm.), ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz.U. z 2021r. poz 877 ze zm.), ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz.U. z 2019 z 2019r. Poz. 2407 ze zm.), ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. , ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2021r. Poz. 1249 ze zm.) i inne.

Na podstawie realizowanych zadań wyodrębniono dwa dominujące obszary, jest to obszar pomocy
społecznej i realizowanych świadczeń w jej zakresie oraz obszar wspierania rodziny oraz realizowanych
w jej zakresie świadczeń.



Rok 2010

W dziale pomocy społecznej w roku 2010 wsparcia w formie zasiłku okresowego udzielono 67
rodzinom, łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych wyniosła 53 899,92 zł. Zasiłki okresowe
przyznane zostały z powodu: bezrobocia – dla 64 osób, oraz z powodu niepełnosprawności dla 3 osób.

Pomocą w formie zasiłku celowego w 2010 roku zostały objęte 334 rodziny na łączną kwotę 153 028
zł. Powodem objęcia tą forma pomocy było głównie ubóstwo (152 rodziny), bezrobocie (111 rodzin),
długotrwałej lub ciężkiej choroby (69 rodzin), z powodu alkoholizmu ( 2 osoby). Zasiłek celowy
specjalny uzyskało 48 rodzin na łączną kwotę 15 010 zł.

W tym samym, 2010 roku zasiłki stałe przyznano 19 osobom w tym: 17 osobom samotnie
gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, o
dochodzie niższym od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz 2 pełnoletnim
osobom pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do
pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie był niższy od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych wyniosła 74 500 zł.

Jaki procent ludności : skorzystało 501 osób tj. 4,38 % liczby ludności gminy Celestynów.



Rok 2015
W roku 2015 pomoc w formie zasiłku okresowego uzyskało 57 osób. Łączna kwota świadczeń wyniosła

60 884,02 zł. Powody dla który udzielono pomocy były następujące: bezrobocie (45 rodziny), długotrwała

choroba ( 3 rodziny), niepełnosprawność (2 rodziny), inne powody (7 rodzin).

Pomocą w formie zasiłku celowego w 2015r zostały objęte 157 rodziny, na łączną kwotę 117 403 zł. Powody

przyznania pomocy to: ubóstwo (122 rodziny) oraz bezrobocie (35 rodzin). Zasiłek celowy specjalny

uzyskało 28 rodzin na łączną kwotę 11 000 zł.

W roku 2015 roku zasiłek stały przyznano 31 osobom, wydatkowano kwotę 167 133,96 zł. Powodem dla
którego objęto osoby tą formą wsparcia była niepełnosprawność

Jaki procent ludności : skorzystało 487 osób tj. 4,19 % liczby ludności gminy Celestynów.



ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W roku 2016 weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ten moment

zapoczątkował zwiększenie wydatków w obszarze świadczeń rodzinnych. Obecnie świadczenie

wychowawcze jest wypłacane w ramach 500 plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku

życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków

związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.



Rok 2020 
W roku 2020 wsparcia w formie zasiłku okresowego udzielono 18 osobom, na łączną kwotę 27 979 zł.
Zasiłek ten przyznano z powodu bezrobocia (17 osób) oraz możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień z
innych systemów zabezpieczenia społecznego (1 osoba).

Pomocą w formie zasiłku celowego w 2020 roku zostało objętych 99 rodzin na łączną kwotę 108 800 zł.
Powody, dla których udzielono wsparcia w tej formie to: ubóstwo ( 72 rodziny) oraz bezrobocie (27 rodziny).
Zasiłek celowy specjalny uzyskały 33 rodziny w łącznej kwocie 22 600 zł.

W roku 2020 zasiłek stały przyznano 23 osobom na łączną kwotę 146 490 zł. Pomoc tę przyznano z powodu
niepełnosprawności osobom samotnie gospodarującym.

Jaki procent ludności : skorzystało 245 osób tj. 2,11 % liczby ludności gminy Celestynów.



Kwoty przyznanych świadczeń z pomocy społecznej w latach 2010 - 2021



Przyczyny przyznania pomocy w latach 2010 - 2021



ROK 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie na realizację zadań z pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych

wydał w roku 2021 łączną kwotę 18 269 593,12 zł w następującym podziale:

Pomoc społeczna: 1 194 800,27 zł

Rodzina : 17 074 792,85 zł : z czego kwota wydatków na świadczenie wychowawcze wyniosła 14 441 502, 80 zł.

Wydatkowane kwoty rysują wyraźnie tendencje rozwojowe pomocy  społecznej w kierunku wspierania rodziny.



INNE ZADANIA – KIERUNKI POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
Zadania pomocy społecznej:

 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2011r.

 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza (asystent rodziny) – 2012r.

 Karta dużej rodziny – 2014r.

 Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2014 r. 

 Świadczenie wychowawcze 500 + - weszło w 2016r.

 Świadczenie 300+ - rok 2018r.

 Pomoc żywnościowa z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynikają z ustawy u.p.s.

 Program „Wspieraj seniora” - rok 2019r.

 Dodatek osłonowy – 2021r.

 Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021r.



Przy wyraźnie rysującej się tendencji spadkowej świadczeń przyznawanych z działu pomocy społecznej jednocześnie

następuje wzrost świadczeń przyznawanych w dziale świadczeń rodzinnych. Dominującym świadczeniem w tym obszarze od

2016r., na realizację którego przeznaczona jest rokrocznie najwyższa kwota, jest świadczenie wychowawcze. Ponadto

zauważa się wyraźną konieczność intensyfikacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania

rodziny oraz osób z niepełnosprawnościami.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 Agnieszka Bieńko – Wasążnik- Kierownik

 Kinga Skowerska – specjalista pracy socjalnej

 Katarzyna Olszewska – starszy pracownik socjalny

 Aleksandra Domańska – pracownik socjalny

 Bogusława Bąk – starszy pracownik socjalny

 Agata Lipińska – inspektor 

 Sylwia Chudzik – starszy referent

 Justyna Baracz – księgowa

 Beata Bogucka – kadrowa


