UCHWAŁA NR XLV/252/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie z działalności Ośrodka za 2020 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 i poz. 1378) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i poz. 2369) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie z działalności Ośrodka za 2020 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 XLV/252/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie
za 2020 r.

Widawa 2021
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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 2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie zatrudnionych było
16 pracowników: 16 – umowa o pracę, 3 pracowników – umowa zlecenia, łącznie
19 pracowników, w tym:
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 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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 2020 r. liczba ludności w Gminie Widawa wynosiła 7315 osób,
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:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
- dla osoby w rodzinie – 528 zł.
I. Rodzaje świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku:
1.1. Zasiłek stały wypłacany z tytułu niepełnosprawności 49 rodzinom.
Kwota wypłaconego w 2020 r. zasiłku stałego wyniosła 265.744 zł natomiast kwota składek
zdrowotnych opłaconych od osób pobierających ww. świadczenie wyniosła 22607,95 zł.
Zarówno zasiłek stały, jak i składka NFZ, pokrywane są 100% z dotacji celowej budżetu
państwa.
1.2. Zasiłek okresowy wypłacany z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności,
bezrobocia. W 2020 roku przyznano 40 rodzinom pomoc w formie zasiłków okresowych na
łączną kwotę 55.792,00 zł, dotacja – 51.608,00 zł, wkład Gminy Widawa – 4184,00 zł.
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1.3. 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 2020 roku, zasiłki celowe dla 93 rodzin. Zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę
89.018,00 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 2020 Ośrodek wypłacił 45 rodzinom specjalne zasiłki celowe na łączną
kwotę 42.498,00 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 2020 roku przyznano 25 osobom
w formie 3123 świadczeń na kwotę 87.083,00 zł.
Powyższe usługi były świadczone w miejscu zamieszkania osób, którym przyznano usługi
opiekuńcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2020 roku umieścił 2 osoby w Domu
Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Widawie pokrywa za 10 mieszkańców z terenu Gminy Widawa na łączna kwotę:
271 770,17 zł.
Ze świadczeń pomocy społecznej korzystało w 2020 roku 185 rodzin. W ostatnich trzech
latach 2018-2020 zauważalna jest tendencja malejąca w kwestii ilości osób (rodzin)
korzystających z świadczeń pomocy społecznej. W stosunku do ogółu społeczeństwa
zamieszkującego gminę w 2020 roku stanowi to 2,53% osób w rodzinach korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej.
Świadczeniami pomocy społecznej są zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe, zasiłki
okresowe oraz zasiłki stałe.

Tabela nr 1. Zestawienie tabelaryczne udzielonych świadczeń w 2020 przez GOPS
Widawa – zadania własne gminy.
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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.
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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

56
36
0
25

4744
2585
0
3123

43330
18289
0
87083

37
20
0
25

95
78
0
30

0

0

0

0

0

2

2

3500

2

3

0
0
94
45

0

0

0

0

3

7800

3

3

x
85

89018
42498

93
45

192
95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
x

0
x

0
231

0
402

0
x

Tabela nr 2. Przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej mieszkańców Gminy
Widawa w latach 2019 i 2020.
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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1
0
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4
0
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1

6
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0
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3
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0

0

0
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3
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4
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1
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Tabela 3. Zestawienie wypłaconych świadczeń rodzinnych przez GOPS w Widawie w 2020
roku.
Lp.

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 2020 r.
Kwota
Liczba
Liczba osób
wypłaconych
świadczeń
świadczeń
472
5666
649.139,99

Razem
wykorzystana
dotacja w 2020 r.
649.139,99

X

1306

122.309,26

122.309,26

X

3861

465.547,73

465.547,73

X

499

61.283,00

61.283,00

15

149

58.467,04

58.467,04

21

21

21.000,00

21.000,00

18

181

35.254,92

35.254,92

28

324

33.356,80

33.356,80

412

629

32.407,43

32.407,43

158

1156

75.490,22

75.490,22

62

607

56.899,20

56.899,20

128
24

1452
291

313.399,68
787.939,40

313.399,68
787.939,40

21

221

131.202,50

131.202,50

51

51.000

51.000

28

365

132.482,19

132.482,19

39

471

177.947,79

177.947,79

51

1.4. Fundusz alimentacyjny
W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie wydał 33 decyzji w sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacił 22 rodzinom środki z funduszu alimentacyjnego,
na łączną kwotę 132.482,19 zł. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń pochodziły
z dotacji celowej budżetu państwa.
1.5. 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.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, w 2020 r. podjął działania wobec
36 dłużników alimentacyjnych, tj.:
1) wystąpiono z 21 wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych
dłużników,
2) przeprowadzono 9 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenie majątkowe od
dłużników przebywających na terenie gminy,
3) skierowano 3 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku o aktywizację zawodową
dłużników.
Kwoty zwrócone, w 2020 roku, przez dłużników alimentacyjnych wynosiły:
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 39.990,52 zł,
- przekazane na dochody budżetu państwa 23.944,44 zł,
- przekazane na dochody własne gminy 15.996,08 zł,
- odsetki ustawowe za opóźnienie – 26.340,88 zł,
- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych 2070,75 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 2020 r. w Biurze Informacji Gospodarczej zaktualizowano wysokość zadłużenia
57 dłużników alimentacyjnych. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 r. – 1.753.053,00 zł.
1.6. Świadczenia wychowawcze – Program 500 PLUS
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęły 106 wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego. W 2020 r. wypłacono 12988 świadczeń
wychowawczych dla 1149 dzieci z 732 rodzin. Poniesione z budżetu państwa wydatki na
wypłatę świadczenia wychowawczego łącznie z kosztami obsługi wyniosły łącznie w 2020 r.
6.514 344,00 zł.
1.7. Świadczenia „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 z dnia 30 maja 2018 r.
(M. P. z 2018 r. poz. 514).
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wpłynęło 524 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia „dobry start”, w tym w wersji elektronicznej 227 wnioski. Zostały wypłacone
682 świadczenia.
Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi
wyniosły 231.545,00 zł.
1.8. Dodatki mieszkaniowe
W 2020 roku Ośrodek wypłacił 13 rodzinom dodatki mieszkaniowe, z czego 3 rodziny
zamieszkiwały budynki będące w zasobie gminnym, 8 w zasobie wspólnoty mieszkaniowej,
2 w zasobie prywatnym. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 27.135.05 zł.
Tabela nr 4. Zestawienie tabelaryczne Realizacja budżetu w 2020 i 2019 roku według
klasyfikacji budżetowej i rodzajów świadczeń.
Wykonanie
Wykonanie
Zadanie
2020
2019
Zadania własne gminy
1 128996,32 1 083 388,31
-zasiłki celowe (rozdział 85214)
63 396,36
84 435,48
-zasiłki celowe w ramach „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział
10 849,00
850,00
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85230)
-„Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230)
-sprawianie pogrzebu (rozdział 85214)
-piecze zastępcze (rozdział 85508)
-zasiłki okresowe (rozdział 85214)
-odpłatność w DPS (rozdział 85202)
-dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)
-GOPS (rozdział 85219)
-usługi opiekuńcze (rozdział 85228)
-prace społecznie użyteczne (rozdział 85295)
-Gminny Zespół Interdyscyplinarny (rozdział 85205)
-wspieranie rodziny – asystent rodziny (rozdział 85504)
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody
-zasiłki okresowe (rozdział 85214)
-zasiłki stałe (rozdział 85216)
-program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230)
-GOPS (rozdział 85219)

-Opieka 75+ (rozdział 85228)
-składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (rozdział
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

13 106,90
7800,00
116 450,85
4 184,23
271 770,17
27 834,92
426 150,94
101 311,50
8 024,40
1 450,02
74 667,03
528 230,05
51 607,84
265 743,81
59 972,00
111.218,00
14.530,45
22.607,95

8 837,45
120 049,39
5 296,93
249 820,31
32 300,30
443 696,97
73 206,20
13 891,60
1 371,35
50 482,33
531 971,57
43 038,75
276 147,11
25 400,25
129 901,35
5 066,25
23 961,86

2.550,00
9 620 938,51
5.120,88
264,00
2 799 172,74
70 356,66

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)

135,23
498,55
6 514 344,00 5 306 077,20
- dobry start (rozdział 85504)
231 545,00
239 940,00
- zakup posiłków w ramach art. 48 b
275,69
RAZEM
11 278164,88 9 661 010,86
Największą grupę wydatków w 2020 roku w GOPS w Widawie 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 - 0,85%,
świadczenia rodzinne – 3% od przekazanej dotacji w 2020 roku. 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 pokrycie kosztów odpłatności
za mieszkańców Gminy w Widawa w DPS, wypłata zasiłków stałych (dotacja), piecza zastępcza,
realizacja usług opiekuńczych.
II. REALIZACJA W 2020 ROKU PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GOPS
WIDAWA.
2.1. WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „Posiłek
w szkole i w domu”
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 roku o pomocy społecznej i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
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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 obejmuje swoim zasięgiem
mieszkańców Gminy Widawa. Celem programu modułu 1 i 2 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, placówkami oświatowymi we współpracy z innymi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy, publicznymi szkołami
podstawowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Widawa.
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.
GOPS w Widawie w ramach realizowanego programu udzielił w 2020 roku 96 osobom
z terenu gminy Widawa na łączną sumę 70 450,63 zł (dotacja – 49 872,00 zł, środki własne
– 20 578,63 zł). W ramach realizacji programu zadania tj. dowozu gorącego posiłku do osób
samotnych, niepełnosprawnych roczny koszt wydatkowania środków na zakup paliwa
wyniósł: 13 477,27 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 2020 roku
nie korzystała z dotacji.
Tabela nr 5 Zestawienie świadczeń i finansowanie programu „Posiłek w szkole i w
domu” w 2020 r.
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

Rzeczywista liczba osób objętych
programem
w tym liczba osób korzystających z:
posiłku:

-z tym z dowozem posiłku
-zasiłku celowego
-świadczenia rzeczowego
Koszt programu ogółem
z tego: środki własne
dotacja

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

OGÓŁEM

OGÓŁEM

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

96

8

39

56
32

7
3

29
9

20
20

0

28
0

33
0

66
0
83 652,00
2 3812,00
5 9840,00
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czasu
rozpoczęcia
nauki w
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6
X
X
X

X
X
X

X
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2.2. Resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. –
„Program Asystent Rodziny na rok 2020”.
W ramach Resortowego programu „Program Asystent Rodziny na rok 2020” Gmina Widawa
uzyskała dotacje środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń
2 asystentów rodziny zatrudnionych w wymiarze 1,5 etatu w wysokości 2.550,00 zł. Ilość rodzin
uczestniczących w programie objętych wsparciem to 15 rodzin z terenu Gminy Widawa
przeżywających trudności w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Realizowane zadanie wyniosło
77.227,03 zł, z czego 2.550,00 zł stanowiła dotacja, 74 .667,03 zł, to wkład własny Gminy
Widawa.
2.3. Realizacja Programu Opieka 75 + - Edycja 2020.
W ramach realizowanego programu „Opieka 75+” Gmina Widawa uzyskała dotacje na
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania dla osób w wieku 75 i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób. W ramach programu Gmina Widawa otrzymała dotacje
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 16.800,00 zł. Gmina Widawa wykorzystała
dotację w 2020 roku w ramach realizacji programu na kwotę 14.530,45 zł. W ramach powyższego
programu wsparcie otrzymało 18 osób w wieku 75 lat i więcej. Usługi były realizowane przez
dwie opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.
2.4. 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 w dniu 28 marca 2018 r. Realizacja programu
odbywała się na zasadach współpracy z partnerami wyszczególnionymi w Programie. Zadania
były i nadal będą realizowane w sposób ciągły i systematyczny na miarę możliwości związanych
z ograniczeniami, nakazami związanymi z istniejąca od marca 2020 roku pandemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o analizę danych ze sprawozdań uzyskiwanych od
podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 pozwala
stwierdzić, iż większość zaplanowanych w nim działań została zrealizowana.
2.5. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020”
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie gminy Widawa na lata 2012-2020 przyjęty został uchwałą Nr XV/125/12
Rady Gminy Widawa w dniu 27 czerwca 2012 roku. Jego koordynowanie i monitorowanie
powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie.
W oparciu o analizę danych ze sprawozdań uzyskiwanych od podmiotów uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widawa za
rok 2020 można 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 przedstawicielami służb społecznych.
2.6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. praca Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Widawie przedstawiała się następująco:
- zorganizowano 33 grup roboczych,
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- do przewodniczącej GZI w Widawie wpłynęło 13 „Niebieskich Kart” (12 - sporządzone przez
funkcjonariuszy Komisariatu Policji, z czego 1 „NK” zostały założone przez pracowników
socjalnych,
- w 9 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 (5 – NK założona została w 2020 r., 4 – NK
Niebieska karta założona w 2019 r.),
- zorganizowano 4 spotkania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie (2
spotkania zespołu interdyscyplinarnego zostały przeprowadzone z zastosowaniem zdalnych
środków komunikacji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji głosowej tekstowej –
przeprowadzenie rozmów telefonicznych, wysyłanie email), 2 spotkania w formie tradycyjnej –
spotkania.
- 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,
- domniemani sprawcy przemocy, informowani byli o możliwości wzięcia udziału w programie
korekcyjno-terapeutycznym realizowanym przez PCPR w Łasku,
- udział w szkoleniach członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie.
2.7. Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Widawa na lata 2016-2020 r.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w 2020 roku realizowali
założone cele w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa
na lata 2016-2020. Kierownik GOPS w Widawie od 7 sierpnia 2020 roku wykonywał działania
w ramach zespołu zadaniowego powołanego Zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Widawa
do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na
lata 2021-2026. W okresie od sierpnia do grudnia 2020 roku Kierownik GOPS w Widawie
przygotował założenia koncepcyjne i metodologiczne do opracowania projektu GSRPS Gminy
Widawa na lata 2021-2026, przeprowadzenie ankiety badawczej, opracował diagnozę
problemów społecznych w Gminie Widawa, określił cele strategiczne w projekcie i wskaźniki
realizacji działań. Opracował projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Widawa na lata 2021-2026 po akceptacji zespołu zadaniowego. Projekt
Strategii został przedłożony Wójtowi Gminie Widawa następnie Radzie Gminy Widawa w dniu
18 stycznia 2021 r. do podjęcia stosowną uchwałą Rady Gminy Widawa Nr XLII/230/21.
2.8. Współpraca z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi – Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2019.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2020 roku realizował w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2019. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w dniu
09 stycznia 2020 roku podpisał umowę Nr 16/POPŻ/ 2019 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 2019, który trwał do 30 września 2020 roku.
W ramach podpisanej umowy GOPS w Widawie prowadził w 2020 roku dystrybucję żywności
dla 768 mieszkańców. GOPS Widawa wydał w ramach realizacji Podprogramu 2019 żywność
z Banku Żywności z Łodzi o tonażu około 36 ton. W ramach podpisanej umowy GOPS
w Widawie w 2020 roku przeprowadził działania towarzyszące na rzecz beneficjentów
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Podprogramu 2019 w ramach których zostały przeprowadzone zajęcia aktywizujące dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do wyjścia z ubóstwa tych osób.
2.9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku – prace społecznie użyteczne, staż
i platforma SEPI
W 2020 r. realizowane były, we współpracy i współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem
Pracy w Łasku, prace społecznie użyteczne i staż, jako formy aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych. W ramach aktywizacji podpisano stosowne porozumienia. W ramach prac
społecznie użytecznych, 10 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku, brało udział
w pracach porządkowych na terenie Gminy Widawa. Prace świadczone były w okresie od
18.05.2020 r. do 30.11.2020 r., w GZUK w Widawie. Wartość zorganizowania prac wyniosła 20
061,00 zł przy czym, kwota 12. 036,60 zł podlegała refundacji z PUP, natomiast kwota
8024,40 zł stanowiła wkład własny Gminy Widawa. 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.
2.10. 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 2020 r. przyznano 40 Karty Dużej
Rodziny.
2.11. Akcja charytatywna.
W 2020 roku Wójt Gminy Widawa powołał zespół organizacyjny w celu przeprowadzenia akcji
charytatywnej mającą na celu pomoc rodzicom niepełnosprawnej mieszkanki Rudy w zebraniu
środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia specjalistycznego. W 2020 roku nie odbył
się Bal Charytatywny Wójta Gminy Widawa w związku z pandemią COVID – 19, komitet
organizacyjny w okresie od 16.09.2020 r. do 31.12.2020 roku przeprowadził licytacje
internetowe na stronie internetowej Pomoc dla Nadii podczas, których zostały licytowane
przedmioty od indywidulanych darczyńców na łączną kwotę 12.570,00 zł. Tradycyjnie na
zakończenie akcji charytatywnej w dniu 08.01.2021 roku Wójt Gminy Widawa wraz
z członkami komitetu organizacyjnego odwiedził niepełnosprawną mieszkankę Rudy i jej
rodziców w ich miejscu zamieszkania.
2.12. 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
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18 lat, na terenie Gminy Widawa od lat 7. Wolontariusze szukają rodzin w potrzebie, następnie
spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzje
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 2020 po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji
„SZLACHETNA PACZKA”. Na terenie naszej Gminy działał lider - wolontariusz (mieszkanka
Zborowa), oraz 8 wolontariuszy, którymi są pracownicy jednostek organizacyjnych z terenu
Gminy Widawa oraz jedna mieszkanka Gminy Szczerców. Wolontariusze pozytywnie
zaopiniowali 10 rodzin 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.
2.13. Działania pracowników GOPS Widawa na rzecz mieszkańców Gminy Widawa
w związku z pandemią COVID-19.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w związku z sytuacją epidemiologiczną
prowadził swoją działalność zgodnie z określonymi zasadami bezpieczeństwa oraz ze
wskazanymi instrukcjami i procedurami Wojewody Łódzkiego, bez przerwy, ograniczając pracę
pracowników socjalnych i asystentów rodziny w terenie.
- pracownicy GOPS w Widawie współpracował ze stacja Sanitarną – Epidemiologiczną w Łasku
w celu pozyskania informacji o osobach będących w kwarantannie domowej lub zbiorowej na
terenie gminy.
- pracownicy ośrodka kontaktowali się telefonicznie z osobami będącymi na kwarantannie
domowej – od marca 2020 r. ogółem 637 osoby w tym 1 osoba w kwarantannie zbiorowej (ŚDS
Dąbrowa Widawska mieszkaniec gminy ościennej).
- pracownicy udzielali pomocy osobom przebywającym na kwarantannie w formie zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych (robienie zakupów, zakup leków) – 15 rodzin, były to osoby
poniżej 70 roku życia.
- GOPS w Widawie zgłosił gotowość realizacji programu „Wspieraj seniora”.
- pracownicy ośrodka w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, którzy potrzebowali
wsparcia i pomocy w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym prowadzili
dyżury rotacyjne od 19 marca 2020 r. każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00.
- pracownicy ośrodka prowadzili rozmowy telefoniczne z mieszkańcami Gminy Widawa
wspierające i umacniające w związku z pandemią.
III. 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.
- potrzeba zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
- 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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