UCHWAŁA NR XXIXX/158/20
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie z działalności Ośrodka za 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie z działalności Ośrodka za 2019 rok.
§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Widawie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik
do uchwały Nr XXIXX/158/20
Rady Gminy Widawa
z dnia 7 maja 2020 r.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widawie
za 2019 r.

Widawa 2020 r.
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WPROWADZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie jest jednostką organizacyjną Gminy Widawa
działającą jako wyodrębniona instytucja polityki społecznej państwa na szczeblu gminnym,
powołana na podstawie Uchwały Nr XI/51/90 z dnia 28 lutego 1990 r., Gminnej Rady Narodowej
w Widawie w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Obszarem
działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie jest Gmina Widawa w strukturę,
której wchodzi 41 sołectw. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie znajduje
się w budynku Urzędu Gminy Widawa pod adresem ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.
Bieżący nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie sprawuje
Wójt Gminy Widawa, zaś działalnością Ośrodka kieruje Kierownik GOPS.
W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie zatrudnionych było
19 pracowników: 16 – umowa o pracę, 3 pracowników – umowa zlecenia, łącznie
19 pracowników, w tym:
1) Dział Administracyjny: kierownik – 1 etat, Technik administracji – 2 etaty umowy potażowe,
2) Dział Finansowo Księgowy: Główna Księgowa – 1 etat,
3) Dział Pomocy Środowiskowej: Pracownicy Socjalni: 5 etatów,
4) Dział Świadczeń Rodzinnych: Referent – 1 etat,
5) Fundusz Alimentacyjny: Administrator – 1 etat,
6) Dział Świadczeń Rodzinnych: Referent – 1 etat,
7) Dział Świadczeń Wychowawczych: Referent – 1 etat,
8) Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej: Asystenci Rodziny- 1, 5 etat,
9) Dział Usług Opiekuńczych – 1,5 etatu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizuje zadania własne i zlecone gminie
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, wynikające z Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widawie uchwalonego przez Radę Gminy Widawa uchwałą Nr LXII/371/18 Rady
Gminy Widawa z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r.
poz. 3773).
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie
powstawaniu takich sytuacji;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb
życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze
środowiskiem.
Wiodącą ustawą na której opiera się działalność GOPS w Widawie jest ustawa o pomocy
państwa z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W gminie Widawa, wg stanu na dzień 31grudnia
2019 r. liczba ludności w Gminie Widawa wynosiła 7469 osób, natomiast korzystających rodzin
ze świadczeń pomocy społecznej było 227 (w roku 2017 – 354 rodziny, w 2018 – 282 rodziny),
co łącznie stanowiło 340 osób w rodzinach. W ostatnich trzech latach 2017-2019 zauważalna jest
tendencja malejąca w kwestii ilości osób (rodzin) korzystających z świadczeń pomocy społecznej.
W stosunku do ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminę w 2019 roku stanowi to 3,29% osób
w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Świadczeniami pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych w tym przypadku są zasiłki
celowe, zasiłki specjalne celowe, zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe. Warunkiem ubiegania się
o pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 roku wynosi
następująco:
Id: DBCA4DD0-29AA-4132-91A5-8E644583F044. Podpisany

Strona 3

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
- dla osoby w rodzinie – 528 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku wypłacał następujące świadczenia
pieniężne:
- zasiłek stały wypłacany z tytułu niepełnosprawności 49 rodzinom (2018 rok -55 rodzin).
Kwota wypłaconego w 2019 r. zasiłku stałego wyniosła 276.147,11 zł natomiast kwota składek
zdrowotnych opłaconych od osób pobierających ww. świadczenie wyniosła 23.961,86 zł.
Zarówno zasiłek stały, jak i składka NFZ, pokrywane są 100% z dotacji celowej budżetu
państwa.
- zasiłek okresowy wypłacany z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia.
W 2019 roku przyznano 33 rodzinom pomoc w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę
48.335,68 zł, dotacja – 43.038,75 zł, wkład Gminy Widawa - 5.296,93 zł.
- zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności
na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu. Również osobom bezdomnym, w ramach zasiłku celowego można
pokryć koszty świadczenia zdrowotnego lub biletu kredytowanego. Ośrodek przyznał w 2019
roku, zasiłki celowe dla 111 rodzin. Zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę 77.427,48 zł.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego można przyznać specjalny zasiłek
celowy w wysokości nie przekraczającej kryteria dochodowe ustalone w ustawie o pomocy
społecznej. W roku 2019 Ośrodek wypłacił 56 rodzinom specjalne zasiłki celowe na łączną
kwotę 47.645,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie świadczył usługi na rzecz osób samotnych
z terenu Gminy Widawa, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze w 2019 roku przyznano 16 osobom
w formie 2785 świadczeń na kwotę 73.743,15 zł.
Powyższe usługi były świadczone w miejscu zamieszkania osób, którym przyznano usługi
opiekuńcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2019 roku skierował 2 osoby do Domów
Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Widawie pokrywa w części za 12 mieszkańców z terenu Gminy Widawa na łączna kwotę:
249 820,31 zł.

Tabela nr 1. Udzielone świadczenia w 2019 – zadania własne gminy.
Formy pomocy
RAZEM
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane)
w tym przyznany dla osoby samotnie
gospodarującej
pozostającej w rodzinie
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM
z tego: środki własne
Dotacja
w tym przyznane z powodu: bezrobocia
długotrwałej choroby
Niepełnosprawności
możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społ.

Liczba osób,
którym decyzjami
przyznano
świadczenie
227
50
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Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

X
498

505538
276147

181
49

340
60

43

424

250456

51

51

7
33
x
x
24
9
1

74
120
x
X
77
39
2

25691
48336
5297
43039
33411
13605
520

6
33
x
x
24
9
1

22
52
x
x
41
11
1

0

0

0

0

0
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Inne

1

2

800

1

1

Schronienie
Posiłek
w tym dla dzieci
Ubranie
Usługi opiekuńcze
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom nie
niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczenia na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w NFZ
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie biletu
kredytowego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i w naturze:
w tym zasiłki specjalne
POMOC NA EKONOMICZNE
USAMODZIELNIENIE
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
(prawne, psychologiczne, rodzinne)
INTERWENCJA KRYZYSOWA
PRACA SOCJALNA

1
52
50
0
16

292
5498
5409
0
2785

7008
25288
24829
0
61716

1
27
26
0
16

1
106
105
0
18

0

0

0

0

0

4

4

4000

3

4

0

0

0

0

0

0
113
56

0
x
105

0
73427
47645

0
111
56

0
225
106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
x

0
x

0
249

0
494

0
x

Tabela nr 2. Przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Widawa
w latach 2018 i 2019
Powód trudnej sytuacji życiowej
UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
ZDARZENIE LOSOWE
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39
0
2
16

Liczba
osób w
rodzinach
2019 r.
57
0
2
79

14
0
2
13

Liczba
osób w
rodzinach
2018 r.
14
0
2
71

9

52

10

60

61
81
114

126
130
174

65
95
127

252
166
233

32

114

45

175

15

46

20

62

7
1
0
9
1

35
4
0
12
1

12
2
0
7
1

68
7
0
7
1

3

3

6

10

0

0

0

0

5

7

0

0

Liczba
rodzin
2019 r.

Liczba
rodzin
2018 r.
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Tabela 3. Zestawienie wypłaconych świadczeń rodzinnych przez GOPS Widawa w 2019
roku.
L
p.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

Wyszczególnienie świadczenia
Zasiłek rodzinny, z tego
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do
ukończenia 5 r. ż.
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5
roku życia do ukończenia 18 roku życia
zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 18 roku
życia
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
dodatek z tytułu urodzenia dziecka
dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
Zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek pielęgnacyjny
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Realizacja świadczeń w 2019 r.
Kwota
Liczba
Liczba
wypłaconyc
osób
świadczeń
h
świadczeń
392
6329
708.316,65

Razem
wykorzystana
dotacja w 2019 r.
708.316,65

X

1564

145.450,63

145.450,63

X

4192

491.596,16

491.596,16

X

573

71.269,86

71.269,86

16

140

52.594,10

52.594,10

31

31

19.878,55

19.878,55

19

195

36.966,00

36.966,00

28

298

30.525,28

30.525,28

343

757

33.570,54

33.570,54

150

1085

74.778,25

74.778,25

62

620

56.930,81

56.930,81

123

1499

283.830,34

283.830,34

24

291

452.400,70

452.400,70

26

310

187.700,60

187.700,60

36

36

36.000

36.000

32

435

151.856,00

151.856,00

38

402

97 334,00

119.047,28

Fundusz alimentacyjny.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 670 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia
te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
800 zł.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie wydał 38 decyzji w sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacił 23 rodzinom środki z funduszu alimentacyjnego,
na łączną kwotę 151.856,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń pochodziły
z dotacji celowej budżetu państwa.
Dłużnicy alimentacyjni.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom
uprawionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz, prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjnym, w celu ustalenia sytuacji
rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz
przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie
majątkowe.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, w 2019 r. podjął działania wobec
36 dłużników alimentacyjnych, tj.:
1) wystąpiono z 23 wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych
dłużników,
2) przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenie majątkowe od
dłużników przebywających na terenie gminy,
3) skierowano 2 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku o aktywizację zawodową
dłużników.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej
łącznie z ustawowymi odsetkami.
Kwoty zwrócone, w 2019 roku, przez dłużników alimentacyjnych wynosiły:
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 82.953,73 zł,
- przekazane na dochody budżetu państwa 49.772,21 zł,
- przekazane na dochody własne gminy 33.181,52 zł,
- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych 10.162,32 zł
W ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych wysłano korespondencję do różnych
instytucji, tj. prokuratura, sądy, komornicy, urzędy skarbowe, powiatowe urzędy pracy, urzędy
gmin, starostwa, ośrodki pomocy społecznej. GOPS przekazuje również do Biura Informacji
Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania
zaległości nie regulowania za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
W 2019 r. w Biurze Informacji Gospodarczej zaktualizowano wysokość zadłużenia
57 dłużników alimentacyjnych. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 r. – 1.621.875,00 zł.
Świadczenia wychowawcze – „Program Rodzina 500+”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie od 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadania
z zakresu świadczenia wychowawczego wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wnioski można również złożyć
w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości
elektronicznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie
do ukończenia 18 roku życia. Do dnia 30 czerwca 2019 r. świadczenie wychowawcze podlegało
kryterium dochodowemu na pierwsze dziecko, które wynosiło 800 zł bądź, jeżeli członkiem
rodziny było dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe
wynosiło 1200,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. W sytuacji przebywania poza granicami
kraju Rzeczypospolitej Polskiej osoby znajdującej się w składzie rodziny, w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego organem właściwym do wydania decyzji
jest Wojewoda Łódzki.
W związku z zmianami przepisów, które weszły w życie 1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Rodzic samotnie wychowujący dziecko aby otrzymać świadczenie wychowawcze nie musi mieć
zasądzonego świadczenia alimentacyjnego. W przypadku rodziców po rozwodzie należy okazać
się dokumentem określającym, który z rodziców ma sprawować opiekę nad dzieckiem.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub
który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia
wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa
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do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został
z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęły 782 wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego, w tym 306 w formie elektronicznej. W podanym powyżej okresie
zostało wypłaconych 10506 świadczeń wychowawczych dla 1120 dzieci z 751 rodzin.
Świadczenie wychowawcze otrzymuje jedna rodzina posiadająca obywatelstwo ukraińskie,
przebywająca na terytorium Polski, posiadająca kartę pobytu z adnotacja dostęp do rynku pracy.
Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego łącznie
z kosztami obsługi w 2019 r. wyniosły 5.306.077,20 zł
Świadczenie dobry start.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie od dnia 1 lipca 2018 r. realizuje rządowy
program „Dobry start” ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r.
(M. P. poz. 514).
Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł. Prawo do świadczenia
przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym,
osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom
uczącym się.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia
przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia bądź ukończenia przez dziecko lub osobę
uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20.
roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia; ukończenia 24.
roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku
dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku
dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start
przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start może wraz z załącznikami zostać złożony
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Istnieje także możliwość
składania powyższego wniosku drogą elektroniczną, przede wszystkim za pomocą portalu
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wpłynęło 568 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia dobry start, w tym w wersji elektronicznej 181 wnioski. Zostało wypłaconych
774 świadczeń.
Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi wyniosły
239.940,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Ustawodawca w art.3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określił, iż dodatek
mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
W 2019 roku Ośrodek wypłacił 15 rodzinom dodatki mieszkaniowe, z czego 4 rodziny
zamieszkiwały budynki będące w zasobie gminnym, 9 w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 2 w
zasobie prywatnym. W 2019 roku wydatkowano na ten cel 31.621,34 zł.
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Tabela nr 3. Realizacja budżetu w 2018 i 2019 roku według klasyfikacji budżetowej
i rodzajów świadczeń.
Wykonanie
Wykonanie
Zadanie
2018
2019
Zadania własne gminy
929 079,51 1 083 388,31
-zasiłki celowe (rozdział 85214)
83 648,70
84 435,48
-zasiłki celowe w ramach „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział
716,45
850,00
85230)
-„Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230)
13154,00
8 837,45
-sprawianie pogrzebu (rozdział 85214)
-piecze zastępcze (rozdział 85508)
120 049,39
-zasiłki okresowe (rozdział 85214)
5012,30
5 296,93
-odpłatność w DPS (rozdział 85202)
248 207,43
249 820,31
-dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)
25 943,79
32 300,30
-GOPS (rozdział 85219)
381193,32
443 696,97
-usługi opiekuńcze (rozdział 85228)
37474,74
73 206,20
-prace społecznie użyteczne (rozdział 85295)
8182,40
13 891,60
-Gminny Zespół Interdyscyplinarny (rozdział 85205)
1921,12
1 371,35
-wspieranie rodziny – asystent rodziny (rozdział 85504)
75076,15
50 482,33
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody
555 524,45
531 971,57
-zasiłki okresowe (rozdział 85214)
35 071,11
43 038,75
-zasiłki stałe (rozdział 85216)
387 959,51
276 147,11
-program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230)
40 900,00
25 400,25
-GOPS (rozdział 85219)
142 492,00
129 901,35
-Opieka 75+ (rozdział 85228)
5 066,25
-składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (rozdział
25 221,83
23 961,86
85213)
-wspieranie rodziny – asystent rodziny (rozdział 85504)
Zadania zlecone gminie – wydatki.

-wynagrodzenia ze sprawowanie opieki (rozdział 85219)
-opieka zdrowotna – wydawanie decyzji (rozdział 85513)
-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85502)
-składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (rozdział

23 880,00
7 224 439,97
360,00
2 501 984,15
36 101,86

28 456,00
8 045 650,98
663,00
240,00
2 451 876,63
46 355,60

85513)
-KDR (rozdział 85503)
- świadczenia wychowawcze ( rozdział 85501)

98,16
498,55
4 445 803,99 5 306 077,20
- dobry start ( rozdział 85504)
24 0091,81
239 940,00
RAZEM
8 709 043,93
9 661 010,86
Największą grupę wydatków w 2019 roku w GOPS Widawa stanowiły świadczenia
wychowawcze, świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym. Wydatki te są w całości
finansowane z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej. W wydatkach tych ujęte są również
koszty obsługi zadań, które wynoszą odpowiednio: świadczenia wychowawcze- 1,5% do końca
czerwca 2019 r. i od lipca 1,2%, świadczenia rodzinne w 2019 roku stanowiły niższą kwotę
i koszty obsługi w wysokości 3% nie wystarczą na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy do obsługi świadczeń rodzinnych przekazanej
kwoty dotacji. Druga pozycja wydatków to bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, gdzie większa część to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Liczba
zatrudnionych poszczególnych pracowników wynika z przepisów prawnych. Część kosztów
zatrudnienia pracowników socjalnych pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa.
Pozostałe koszty to zakupy bieżące związane z utrzymaniem jednostki. Kolejną pozycją są
wydatki na zasiłki i pomoc w naturze. Ujęte w tym są zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne
zasiłki celowe.
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REALIZACJA W 2019 ROKU PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GOPS
WIDAWA.
1. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata
2019-2023”.
1. Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim w rozumieniu
art. 136 ust. 2 ustawy
z dnia
27 sierpnia
2009 r.
o finansach
publicznych
oraz
art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy
z dnia
12 marca
2004 r.
o pomocy
społecznej
i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Program jest utworzony
i przyjęty przez Radę Gminy Widawa, w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim
zasięgiem mieszkańców Gminy Widawa.
Celem programu modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży
oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych.
W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Celem modułu 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie
warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Program realizuje Gmina Widawa przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Widawie, Gminnym Ośrodkiem Oświaty we współpracy z innymi samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy, publicznymi szkołami podstawowymi, do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Widawa.
2. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Widawa.
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach udzielania świadczeń niepieniężnych
przyznaje pomoc w realizowanego programu. Pomocy takiej udzielono w 2019 roku 84 osobom
z terenu gminy Widawa na łączną sumę 34 238,00 zł (dotacja –25 400,00 zł, środki własne –
8 838,00 zł). Program w ramach modułu I i II pozwala na skuteczne udzielenie pomocy uczniom
i dzieciom oraz osobom dorosłym wymagającym wsparcia w zapewnieniu posiłku lub produktów
żywnościowych. W ramach modułu III Gmina Widawa w 2019 roku nie korzystała z dotacji.
Tabela nr 5. Zestawienie świadczeń i finansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”
w 2019 r.
w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rzeczywista liczba osób
objętych programem
w tym liczba osób
korzystających z:
-posiłku
-zasiłku celowego

OGÓŁEM

Dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki
w szkole
podstawowej

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

OGÓŁEM

OGÓŁEM

pozostałe osoby
otrzymujące pomoc
na podstawie art. 7
ustawy o pomocy
społecznej
OGÓŁEM

84

14

47

27

52

7

45

2

70

11

34

25
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-świadczenia rzeczowego
Koszt programu ogółem
z tego: środki własne
dotacja

0
34 238,00
8 838,00
25 400,00

0
X
X
X

0
X
X
X

0
X
X
X

2. Resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r. –
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne
odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą służyły:
- wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby
zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do
rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów
rodziny zatrudnianych w gminach.
- wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.
W ramach Resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2019” Gmina Widawa uzyskała dofinansowanie do zatrudnienia 2 asystentów rodziny
w wymiarze 1,5 etatu. Ilość rodzin uczestniczących w programie objętych wsparciem to
15 rodziny z terenu Gminy Widawa przeżywających trudności w sprawowaniu władzy
rodzicielskiej. Realizowane zadanie wyniosło 78.938,33 zł, z czego 28.456,00 zł stanowiła
dotacja, 50.482,33 zł wkład własny Gminy Widawa.
3. Program „Wsparcia Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018 – 2020”.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018-2020 ustanowiony został
Uchwałą Nr LVI/343/18 Rady Gminy Widawa z dnia 28 marca 2018 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie. Wszelkie
działania podejmowane w ramach Programu adresowane są do rodzin mieszkających na terenie
Gminy Widawa które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
(w szczególności dotknięte bezrobociem, ubogie, doświadczające przemocy domowej, uzależnione
od alkoholu, narkotyków i innych używek, małoletnie matki, małoletni ojcowie), zagrożone
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź którym została odebrana lub ograniczona władza
rodzicielska. Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na
lata 2018-2020, jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych i spójne działanie na rzez dziecka i rodziny w Gminie Widawa w zakresie
wzmocnienia roli rodziny będącej naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka.
Zgodnie z art. 2 ust.3 i art. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1111 ze zm.), obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,
w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. W związku
z powyższym Gminny Program Wspierania rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018-2020
wspólnie realizują podmioty, które w ramach kompetencji posiadają obowiązek wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz podmioty
lub osoby specjalizujące się i mające kontakt z dziećmi i rodziną.
Realizacja programu odbywała się na zasadach współpracy z partnerami wyszczególnionymi
w Programie. Zadania były i nadal będą realizowane w sposób ciągły i systematyczny w ramach
czasowych objętych programem, tj. w latach 2018-2020.
W oparciu o analizę danych ze sprawozdań uzyskiwanych od podmiotów uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 pozwala stwierdzić, iż większość
zaplanowanych w nim działań została zrealizowana. Nie zostały zrealizowane działania
zmierzające do przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzicom biologicznym
ze względu na brak współpracy rodziny z przedstawicielami służb społecznych. Ponadto w 2019
roku odnotowano brak realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 istopada 2016 roku
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” spowodowane brakiem osób wnioskujących o ten
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rodzaj wsparcia. Podejmowane działania w ramach realizacji ww. programu odzwierciedlają
potrzeby rodzin z terenu Gminy Widawa, jednocześnie wskazana jest w latach następnych dalsza
kontynuacja.
4. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012 – 2020”

i Ochrony

Ofiar

Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie gminy Widawa na lata 2012-2020 ustanowiony został uchwałą
Nr XV/125/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie.
Celem Programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także podniesienia świadomości
społecznej na temat przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.
Podstawowymi założeniami ww. Programu są:
- działania uprzedzające (diagnozujące, informacyjne, edukacyjne) - w ramach profilaktyki
podejmowane są działania mające na celu promocję zdrowej rodziny, reprezentujące ogólne
pozytywne wartości i styl życia oraz zapobieganie przemocy w rodzinie. Kierowane są do ogółu
społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
- działania interwencyjne, tj. opiekuńcze, kierowane do osób doznających przemocy, a pouczające
i izolujące kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie;
- działania wspierające, min. psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, które są kierowane do
ofiar przemocy;
- działania korekcyjno - edukacyjne, które są kierowane do sprawców przemocy w rodzinie.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Widawa, przede wszystkim ofiar przemocy
w rodzinie, jej sprawców i świadków.
W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze
przeciwdziałania przemocy, min. pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół
podstawowych i gimnazjum, nauczyciele - wychowawcy, Policjanci Komisariatu Policji
w Widawie, Przewodniczący GKRPA w Widawie, psycholodzy, lekarze i pielęgniarki
środowiskowe, itp. Roczny raport z realizacji Programu został przedłożony przez
Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Wójtowi Gminy Widawa do
31 stycznia 2019 roku.
W oparciu o analizę danych ze sprawozdań uzyskiwanych od podmiotów uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie na terenie Gminy Widawa za
rok 2019 pozwala stwierdzić, iż większość zaplanowanych celów w programie zostało
zrealizowane tj. około 90%, największe problemy występują w kwestii realizacji celów
dotyczących działań korekcyjnych w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie i braku
współpracy sprawców przemocy z przedstawicieli służb społecznych.
5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Gminny Zespół
Interdyscyplinarny działa w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Organizację pracy Zespołu określa „Regulamin Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego” stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54 Wójta Gminy
Widawa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Obsługą
techniczną i organizacyjną prac Zespołu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Widawie. Koordynatorem prac GZI w Widawie jest Kierownik GOPS w Widawie Pani
Agnieszka Leopolska, pełniąca jednocześnie funkcje Przewodniczącej Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych. Pracodawcy zobowiązani są do oddelegowywania
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osób na zebrania członków GZI w Widawie oraz spotkania grup roboczych. Wszystkich członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, obowiązuje tajność informacji
przekazywanych w ramach prac Zespołu. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu
członkostwa w Zespole lub grupy roboczej.
Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2019
Wójta Gminy Widawa z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Widawie. W skład zespołu wchodzi 15 przedstawicieli instytucji
zgodnych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. praca Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Widawie przedstawiała się następująco:
1) zorganizowano 76 spotkań grup roboczych,
2) do przewodniczącej GZI w Widawie wpłynęło 8 „Niebieskich Kart” (4- sporządzone przez
funkcjonariuszy Komisariatu Policji, z czego 4 „NK” zostały założone przez pracowników
socjalnych),
3) w 10 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” z powodu ustania przemocy
w rodzinie, uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy
w rodzinie, oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pracy w rodzinie (1 – NK założona
została w 2016 r., 2 – NK Niebieska karta założona w 2017 r., 3 – NK założona w 2018 r., 4 – NK
założone w 2019 r.),
4) zorganizowano 4 spotkania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie,
5) powołano 9 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z podejrzeniem
wystąpienia przemocy w rodzinie,
6) członkowie GZI w Widawie pozostawali we współpracy i stałym kontakcie z instytucjami
zajmującymi się problemami przemocy występującej w rodzinie tj. Komisariatem Policji
w Widawie, kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego w Łasku, pedagogami
szkolnymi, ośrodkami zdrowia, GKRPA w Widawie, GOK w Widawie,
7) monitorowanie sytuacji w 4 rodzinach objętych procedurą „NK” udzielając im kompleksowej
informacji o przysługujących im prawach oraz o możliwościach uzyskania pomocy,
w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz możliwości uzyskania schronienia
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi,
8) domniemani sprawcy przemocy (8 osób), informowani byli o możliwości wzięcia udziału
w programie korekcyjno – terapeutycznym realizowanym przez PCPR w Łasku.
9) Uczestnictwo członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie wzięło udział
w szkoleniach: „Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób starszych i z
niepełnosprawnościami” oraz „Skuteczna działalność pomocowa – proetyka działania KRPA,
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych”.
6. Współpraca z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi – Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2018 i Podprogram 2019.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2019 roku realizował w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2018. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w dniu
11 października 2018 roku podpisał umowę Nr 42/Podprogram 2018 na realizację zadań z zakresu
dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018, który będzie trwał do 30 czerwca 2019 roku.
W ramach podpisanej umowy GOPS w Widawie prowadził w 2019 roku dystrybucję żywności dla
780 mieszkańców. GOPS Widawa wydał w ramach realizacji Podprogramu 2018 żywność
z Banku Żywności z Łodzi o tonażu 29 230,63 ton. W ramach podpisanej umowy GOPS
w Widawie w 2019 roku przeprowadził działania towarzyszące na rzecz beneficjentów
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Podprogramu 2018 w ramach których zostały przeprowadzone zajęcia aktywizujące dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do wyjścia z ubóstwa tych osób.
7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku – prace społecznie użyteczne, staż
i platforma SEPI
W 2019 r. realizowane były, we współpracy i współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy
w Łasku, prace społecznie użyteczne i staż, jako formy aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych. Na aktywizację podpisano stosowne porozumienia. W ramach prac społecznie
użytecznych, 14 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku, brało udział w pracach
porządkowych na terenie Gminy Widawa. Prace świadczone były w okresie od 02.04.2019 r. do
30.11.2019 r., w GZUK w Widawie. Wartość zorganizowania prac wyniosła 34 729,00 zł, przy
czy, kwota 20 837,40 zł podlegała refundacji z PUP, natomiast kwota 13 891,60 zł stanowiła
wkład własny Gminy Widawa. W 2019 roku został zorganizowany staż dla 2 osób bezrobotnych.
Stypendium dla stażystów było w całości finansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.
Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z PUP w Łasku, stażyści po zakończeniu stażu zostali
zatrudnieni w GOPS w Widawie na czas określony. W ramach współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Łasku pracownicy GOPS Widawa korzystają z Samorządowej Elektronicznej
Platformy Informacyjnej (SEPI). Jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające
podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych
informacji. System umożliwia integrację rozwiązań funkcjonujących w różnych obszarach
działalności jednostek samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem publicznych służb
zatrudnienia oraz zabezpieczenia społecznego, czyli ośrodków pomocy społecznej.
8. Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2019 roku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą
korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”. Wszelkie informacje na temat zasad realizacji KDR znajdują się na stronie
internetowej www.rodzina.gov.pl. W 2019 r. przyznano 168 Kart Dużej Rodziny.
9. Akcja charytatywna.
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie już po raz piąty był
współorganizatorem wraz z Wójtem Gminy Widawa akcji charytatywnej mającej na celu pomoc
rodzicom niepełnosprawnej mieszkanki Józefowa Widawskiego w zakupie pompy insulinowej.
W związku z powyższym w dniu 30.11.2019 roku został zorganizowany V Bal Charytatywny
w Widawie, w którym uczestniczyło 160 osób. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się
Komitetowi Organizacyjnemu zebrać kwotę 27.150,00 zł. W ramach powyższej akcji zakupiono
pompę insulinową Mini Med 640 za kwotę 16.999.01 zł, pozostałe środki finansowe zostały
przekazane rodzicom dziecka w dniu 6 grudnia 2019 roku przez Wójta Gminy Widawa,
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie oraz zespół Medium.
10. Szlachetna Paczka
SZLACHETNA PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób:
wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. W Polsce projekt działa już od
18 lat, na terenie Gminy Widawa od lat 7. Wolontariusze szukają rodzin w potrzebie, następnie
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spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję
o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny.
Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają swoją energię dobroci, dzięki której system
SZLACHETNEJ PACZKI może skutecznie działać. Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej
pomocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.
Gmina Widawa w roku 2019 po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA
PACZKA”. Na terenie Gminy Widawa działał lider na terenie Gminy Widawa wolontariusz –
mieszkanka Zborowa, oraz 9 wolontariuszy – pracownicy jednostek organizacyjnych z terenu
Gminy Widawa, który pozytywnie zaopiniowali 18 rodziny z naszej gminy, znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Rodziny otrzymały najpotrzebniejsze rzeczy, tj. artykuły
żywnościowe, chemiczne i kosmetyczne, obuwie i odzież, opał, meble, materiały budowlane,
sprzęt AGD i RTV, łączna wartość prezentów wyniosła około 42.000,00 zł.
POTRZEBY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE WIDAWA.
Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej
składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia wykaz
potrzeb, w tym zakresie. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, opracowuje i kieruje do
wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Mając na uwadze powyższe dokonałam szczegółowej analizy oraz możliwości Ośrodka
i przekładam Radzie Gminy Widawa następujące potrzeby w tym zakresie:
- stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych na terenie Gminy Widawa,
- podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej i wsparciu osób niesamodzielnych oraz
niepełnosprawnych poprzez stworzenie centrum usług środowiskowych na terenie Gminy
Widawa.
- zwiększenie dostępu do usług w zakresie porad psychologicznych na potrzeby klientów Ośrodka,
uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Widawa, mieszkańców Gminy Widawa.
- potrzeba lokalowa dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
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