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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy 

działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy akt prawny działalności GOPS-u stanowi ustawa      

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.) oraz ustawa    

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze 

zm.). 

GOPS udziela wsparcia rodzinom oraz pojedynczym osobom, które znalazły się w 

trudnej sytuacji życiowej i pomimo wykorzystania własnych środków, możliwości oraz 

uprawnień nie potrafią jej pokonać. Zatrudnieni pracownicy socjalni rozpoznają sytuację 

swoich podopiecznych w terenie i doradzają, jak rozwiązywać pojawiające się problemy. 

Pomoc jest udzielana na wniosek strony, rodziny lub z urzędu i przybiera następujące formy: 

-  pomoc finansowa, 

-  pomoc w formie usług opiekuńczych, 

-  pomoc rzeczowa, 

-  praca socjalna. 

 

Pracownicy na dzień 31.12.2019r. 

Joanna Stałanowska - p.o. kierownika GOPS, 

Danuta Osajda - główny księgowy, 

Zofia Waleriańczyk – specjalista pracy socjalnej, 

Maria Wiatrowska - specjalista pracy socjalnej, 

Sylwia Jakubowicz - pracownik socjalny 

Katarzyna Fabiszak - ½  asystent rodziny, ½ kierownik/ wychowawca w ognisku 

Emilia Ławniczak - ½  pomoc administracyjna 

Halina Borowska - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, 

Dorota Bednarek - opiekunka, 

Mirosława Jędro - opiekunka, 

Anna Kozłowska - opiekunka ½ etatu, 

Emilia Dziublewska - ½ asystent rodziny, ½ kierownik/wychowawca w ognisku 

Halina Grzegorczyk - sprzątaczka 1/8 etatu 

 

Ogólna liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej w ramach zadań 

zleconych i własnych w 2019r. wynosiła 159, liczba osób w tych rodzinach to 290. 

Główne przyczyny przyznawania pomocy na terenie naszej Gminy to: 



- ubóstwo - 15 

- bezdomność - 1 

- potrzeba ochrony macierzyństwa - 12 

- bezrobocie - 15 

- niepełnosprawność- 69 

- długotrwała lub ciężka choroba- 51 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 16 

- alkoholizm - 17 

- trudności w przystosowaniu się do życia po wyjściu z zakładu karnego - 2 

- zdarzenie losowe - 4 

- sytuacja kryzysowa - 3 

- klęska żywiołowa lub ekologiczna- 0 

Zasiłki stałe - rozdział 85216 

Zgodnie z Art. 37.  

 

1. Zasiłek stały przysługuje:  

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł, 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528,00 zł. 

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości;  

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być 

wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;  



2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 

rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.  

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.  

W 2019r. z tej formy pomocy w naszej Gminie korzystały 33 osoby, na łączną kwotę 

166.986,00 zł. 

Zasiłki okresowe- rozdział 85214 

Zgodnie z art. 38 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej, 

2) Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: 

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, 

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie. 

W 2019r. zasiłki okresowe wypłacano 19 osobom, na łączną kwotę 13.837,00 zł.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) i pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne - rozdział 85513 

W 2019r. GOPS w Rzgowie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 

13.655,00 zł. Opłacano również składkę na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym 

świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na 

łączną kwotę 43.247,00 zł. 

Zadania własne gminy- rozdział 85214 

Zgodnie z art. 39.  

1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.  



2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

W 2019r. wypłacano zasiłki celowe dla 85 osób i rodzin na łączną kwotę 67.931,00  zł. Z tego 

zasiłki celowe specjalne dla 50 osób i rodzin na łączną kwotę 47.535,00 zł. 

W ramach Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wypłacono 

pomoc finansową na zakup żywności w kwocie - 52.070,00  zł   dla  84 osób.  

Dożywianie w szkołach - rozdział 85230 

W ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2019r. z 

formy pomocy w postaci posiłku skorzystały 29 osób. Łączna kwota udzielonej pomocy to 

11.867,00 zł. 

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2019 

wyniósł 68.097,00 zł. Kwota dotacji z budżetu Wojewody wyniosła 37.230,00  zł, środki 

własne to kwot 30.867,00 zł. 

Opłata za Dom Pomocy Społecznej - rozdział 85202  

Za Domy Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz w Broniszewicach w okresie od 01 stycznia do 

31 grudnia 2019r. GOPS ponosił częściową lub całkowita odpłatność za pobyt 2 osób - ze 

środków własnych wydatkowano kwotę 79.858,00  zł. 

Świadczenia Rodzinne - rozdział 85502 

Od maja 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie realizuje zadania na 

podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów. Do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego uprawnionych było 28 osób na 

kwotę 123.465,00 zł. 

Do zasiłku dla opiekuna uprawnionych było 26 osób, na łączną kwotę 193.704,00 zł. 

Do świadczeń rodzinnych w 2019 r. uprawnionych było 505 rodzin. Łączna kwota wydatków  

to 2.974.007,00 zł. 

              Kierownik GOPS 

         /-/ Joanna Stałanowska 


