
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 

26 - 27 kwiecień 2016 



Działając zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r.  

poz. 163 ze zm.), art. 110 ust 9. Kierownik ośrodka pomocy społecznej 

składa radzie gminy sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2015 oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizuje zadania 

nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego poprzez ustawy, zadania 

zlecone, powierzone przez organy Gminy Czarnków, a także realizuje 

działania dodatkowe.  

 



Realizacja Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata  

2014 – 2020 przyjętego przez Radę Gminy uchwałą z dnia 23.01.2014r.  

Celem Gminnego Programu Aktywności Lokalnej jest rozwój i upowszechnienie przez ośrodek 

pomocy społecznej aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej w środowisku 

lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu.  

Program aktywności lokalnej jest narzędziem rozwoju form aktywnej integracji służącym 

aktywizacji społecznej i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej poprzez prowadzenie 

działań adresowanych do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.  

W realizacji programu aktywności lokalnej stosuje się model OSL (organizowania społeczności 

lokalnej) z naciskiem na Empowerment czyli wzmocnienie, w którym środowiskowa praca 

socjalna jest mocno zakorzeniona.  



I. DZIAŁANIE O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM REALIZOWANE 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W CZARNKOWIE W ROKU 2015 

 
 



1. SOŁECTWO 

GÓRA NAD NOTECIĄ - PIANÓWKA 

Realizowane przedsięwzięcia: 

 

1. Dzień poświęcony rodzinie – piesza wycieczka – 04 lipiec 2015. 

2. Ognisko integracyjne – 27 sierpień 2015. 

 

Wydarzenia współfinansowane ze środków pozyskanych od sponsorów, głównie lokalnych oraz 

funduszu sołeckiego. 



W wycieczce 

uczestniczyło blisko  

50 dzieci  

z opiekunami 

W pełnym słońcu nie 

zabrakło zabaw 

sportowych  

i artystycznych 

Pomimo upału dzieci 

i młodzież chętnie 

smażyły kiełbaski 

przy ognisku 

Każdy wrócił do 

domu z uśmiechem  

i własnoręcznie 

pomalowaną koszulką 



Dzień dla Rodziny - Wycieczka do 

zagrody dzików w Goraju 04.07.2015 
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Ognisko integracyjne - 27.08.2015 
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2. SOŁECTWO 

RADOLINEK 

W Sołectwie Radolinek odbyło się integracyjne ognisko dla mieszkańców, przygotowane przez 

Sołtysa, mieszkańców we współpracy z GOPS w Czarnkowie. 

Celem spotkania było między innymi poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko 

rozumianej integracji. 



Ognisko integracyjne - 

12.09.2015 
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Ognisko integracyjne - 12.09.2015 



3. SOŁECTWO 

CISZKOWO 

Spotkanie Wigilijne organizowane przez Sołtysa, Radę Sołecką we współpracy  

z GOPS z Czarnkowie w dniu 12 grudnia 2015r. 

Wydarzenia współfinansowane ze środków pozyskanych od sponsorów, głównie lokalnych. 





Spotkanie wigilijne – 12.12.2015 
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4. SOŁECTWO  

BRZEŹNO 

Spotkanie Wigilijne organizowane przez Sołtysa, Radę Sołecką, świetlicę środowiskową we 

współpracy z GOPS z Czarnkowie w dniu 13 grudnia 2015r. 

 

Wydarzenia współfinansowane ze środków pozyskanych od sponsorów, głównie lokalnych. 
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5. SOŁECTWO  

SARBIA – SARBKA 

OS. POLNE 

Spotkanie Wigilijne organizowane przez Sołtysa i mieszkańców we współpracy  

z GOPS z Czarnkowie w dniu 13 grudnia 2015r. 



Spotkanie wigilijne – 14.12.2015 
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE (edycja 5) 

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie  

z Sołectwem Marunowo, Gębice, Fundacją 

„Gębiczyn” przy wsparciu środków  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

przydzielonych przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

Organizacja spotkania była możliwa dzięki 

środkom pozyskanym z ROPS w Poznaniu 

oraz wsparciu finansowym i rzeczowym 

lokalnych przedsiębiorców. 



Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole – 20.12.2015r. 
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Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole – 20.12.2015r. 



OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA 

04 grudnia na Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyły się obchody 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w których uczestniczyli aktywni mieszkańcy Gminy 

Czarnków, wolontariusze zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. 

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół w Romanowie Dolnym, 

kolejnym etapem była prezentacja Pani Justyny Ochendzan – Prezesa  Wielkopolskiej Rady 

Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych. Zakończenie spotkania było 

podziękowaniem dla wszystkich aktywnych i działających osób na terenie Gminy oraz 

zaproszenie do kolejnych działań. 



Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 04.12.2015r. 
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KONCERT „SERCE ZA SERCE” – KWIECIEŃ 2015 (edycja 3) 

Koncert „Serce za Serce” edycja 3 



Koncert „Serce za Serce” edycja 3 



Koncert „Serce za Serce” edycja 3 



Koncert „Serce za Serce” edycja 3 



„ANIOŁEK” 

GOPS we współpracy z Parafią pw. Św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej oraz 

Parafią pw. Św. Wojciecha w Kruszewie przeprowadził akcję pn. „Aniołek” – wzajemna pomoc 

przedświąteczna.  

Łącznie pozyskano 52 paczki dla rodzin z terenu Gminy Czarnków.  

 



KONTYNUACJA DZIAŁAŃ „UNIWERSYTETU OBYWATELSKIEGO”  

W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH W GMINIE CZARNKÓW. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA PIŁA 

– RAFAŁ 

ZDZIERELA  

O KOMUNIKACJI 

MIESZKAŃCÓW  

Z RADNYMI, 

Styczeń 2015, 

Śmieszkowo. 



PREZES STOWARZYSZENIA PROGRAM WSPARCIA 

ZADŁUŻONYCH, PSYCHOLOG ROMAN POMIANOWSKI  

O KREDYTACH, CHWILÓWKACH, PARABANKACH – 

PROBLEMIE ZADŁUŻENIA, Gębice, luty 2015. 



WARSZTATY PROJEKTOWE Z MŁODZIEŻĄ PRZYGOTOWUJĄCE DO 

WYSTĄPIEŃ PODCZAS SESJI RADY GMINY –marzec 2015 





PRZEDSTAWICIEL INTERTUR – JAN NOWAK O ZNACZENIU 

TURYSTYKI W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM” – 

Romanowo Dolne, kwiecień 2015 



EDUKACYJNO – INTEGRACYJNA WYCIECZKA W RAMACH 

„UNIWERSYTETU OBYWATELSKIEGO WARSZAWA – 

KAZIMIERZ DOLNY – SANDOMIERZ I OKOLICE 











PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - GMINNY OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE I KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZARNKOWIE 

Komenda 

Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej  

w Czarnkowie 

przekazała 20 

czujek dla 

mieszkańców 

Gminy Czarnków 







PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020, 

PODPROGRAM 2015 - współuczestnictwo 

W ramach pomocy żywnościowej na terenie Gminy Czarnków, zgodnie z Wytycznymi MPiPS, 

dystrybucją żywności zajęło się 8 organizacji obywatelskich: Stowarzyszenie „Dla Dobra 

Wspólnego” z Jędrzejewa, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 11  

z Kuźnicy Czarnkowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciszkowie, Ochotnicza Straż Pożarna  

w Romanowie Dolnym, Stowarzyszenie „Przyszłość dla Śmieszkowa” ze Śmieszkowa, 

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Gębice” z Gębic, Stowarzyszenie „Nasza Leśna Wieś”  

z Gębiczyna oraz Fundacja „Gębiczyn”. W ramach działań aktywnie pracą społeczną zajmują się 

także Sołtysi. 

Wszystkie organizacje lokalne (tzw. OPL) działają non profit na rzecz osób najbardziej 

potrzebujących, co jest zgodne z przytoczonymi Wytycznymi MPiPS. 



Pomocą żywnościową objęty jest obszar całej Gminy Czarnków:  

Stowarzyszenie „Dla Dobra Wspólnego” obejmuje obszar: Jędrzejewo, Średnica, Gajewo. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 11 obejmuje obszar: Kuźnica 

Czarnkowska, Radosiew, Radolinek, Zofiowo, Bukowiec. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciszkowie obejmuje obszar: Ciszkowo, Góra nad Notecią – 

Pianówka, Mikołajewo. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Romanowie Dolnym obejmuje obszar: Romanowo Dolne, 

Romanowo Górne, Walkowice. 

Stowarzyszenie „Przyszłość dla Śmieszkowa” obejmuje obszar: Śmieszkowo, Białężyn, 

Grzępy 

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Gębice” obejmuje obszar: Gębice, Huta, Hutka, Paliszewo, 

Komorzewo. 

Stowarzyszenie „Nasza Leśna Wieś” obejmuje obszar: Gębiczyn.  

Fundacja „Gębiczyn” obejmuje obszar: Sarbia, Sarbka, Marunowo, Brzeźno.  
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Ilość żywności, która wpłynęła na teren Gminy Czarnków w roku 2015 

makaron 3 278 kg 

ryż biały 1 740 kg 

kasza jęczmienna 1 915 kg 

płatki kukurydziane 1 422 kg 

kawa zbożowa 197,2 kg 

mleko 5 570 kg 

ser żółty 417,2 kg 

koncentrat pomidorowy 834,4 kg 

dżem truskawkowy 1 639,95 kg 

sok jabłkowy 1 043 kg 

mielonka wieprzowa 1 090,4 kg 

klopsiki w sosie 1 479 kg 

cukier 5 743 kg 

olej 2 465 kg 

Razem: 28 834,15 kg 



Działania towarzyszące w realizowanym programie PO PŻ 

W ramach PO PŻ odbyły się warsztaty kulinarne w roku 2016, skierowane głównie dla osób 

korzystających ze wsparcia Programu, ale także dla wszystkich osób chętnych. Warsztaty były 

podzielone na dwie części. Pierwsza część skupiała się na teoretycznym przekazaniem wiedzy 

uczestnikom związanych z takimi tematami jak: jak nie marnować jedzenia, zasady zdrowego 

żywienia, edukacja ekonomiczna. Druga część dotyczyła praktycznych aspektów kulinarnych,  

tj. uczestnicy sami przygotowywali ciekawe i zaskakujące dania. 

Warsztaty odbyły się w: 

01.02.2016 – Gębice,   11.04.2016 – Ciszkowo, 

03.02.2016 – Romanowo Górne,  20.04.2016 – Sarbia,  

06.02.2016 – Jędrzejewo,   25.04.2016 – Śmieszkowo. 

15.02.2016 – Kuźnica Czarnkowska, 

06.04.2016 – Huta, 

 







Kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej:  

kwoty obowiązujące od 01 października 2012r.: 

dla osoby w rodzinie:  456,00 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej: 542,00 zł 

kwoty obowiązujące od 01 października 2015r.: 

dla osoby w rodzinie: 514,00 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej: 634,00 zł 

 

Kryterium dochodowe w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

kwoty obowiązujące od 01 października 2012r.: 

dla osoby w rodzinie:  684,00 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej: 813,00 zł 

kwoty obowiązujące od 01 października 2015r.: 

dla osoby w rodzinie: 771,00 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej: 951,00 zł  

 



Podstawy do udzielenia pomocy wg ustawy o pomocy społecznej –  

art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
Pomocy społecznej udziela się osobom  i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności, 

4) bezrobocia, 

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

7a)   potrzebie ochrony ofiar handlu ludźmi, 

1) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

2) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

3) (uchylony), 

4) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

5) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

6) alkoholizmu lub narkomanii, 

7) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

8) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 



Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należą (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej): 

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

2. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, zgodnie z art. 16a ustawy: Ocenę zasobów 

pomocy społecznej w Czarnkowie przekazano Wójtowi Gminy Czarnków w kwietniu 2016r. Ocena zasobów 

pomocy społecznej przygotowana została w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje obywatelskie, aktywność projektowo - 

konkursową i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, rodzajów problemów oraz rozkład ilościowy, a wraz z rekomendacjami jest podstawą 

do planowania budżetu na rok następny. Poniżej kilka aspektów z tegorocznej oceny zasobów pomocy 

społecznej, w szczególności tych, które nie mają pokrycia z pozostałymi treściami niniejszego 

sprawozdania z działalności ośrodka: 

: 

  

 

II. Zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym: 



Źródła danych w ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Czarnków 
w latach 2013 – 2015 oraz prognozy zasobów w 2016r. oraz częściowo  

w 2017r.  

Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Czarnków, 

Referat Budownictwa Urzędu Gminy Czarnków,  

Referat Oświaty i Wychowania  Urzędu Gminy Czarnków, 

Referat Finansowo – Księgowy Urzędu Gminy Czarnków, 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, 

Sprawozdawczość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, 

Zestawienia z programu Helios Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, 

Dane własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, 

Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. 

 



Dane o sytuacji 

demograficznej  

i społecznej: 

Dane pozyskane  

z Ewidencji Ludności 

Urzędu Gminy Czarnków 



Dane pozyskane  

z Powiatowego 

Urzędu Pracy  

w Czarnkowie  

oraz Referatu 

Budownictwa Urzędu 

Gminy Czarnków 



Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne  

i zlecone) 

Dane pozyskane  

z Urzędu Gminy 

Czarnków oraz 

analiza budżetu 

GOPS w Czarnkowie 











3. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również  

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowanie systemu teleinformatycznego: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza sprawozdania z wykonanych zadań  

i przekazuje je właściwemu wojewodzie: sprawozdawczość kwartalna, półroczna, roczna oraz 

pojedyncze sprawozdania jednorazowe. Średnio rocznie Ośrodek przekazuje ok 50 sprawozdań.  
 

 4. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym: 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia 

następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, 

domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. (art. 48 ustawy). 

 

 



5. Przyznawania i wypłacanie zasiłków 

okresowych:  

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze 

względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego (art. 38 ustawy). 

 

Zasiłki okresowe 

  2014 2015 

Liczba osób 72 83 

Liczba świadczeń 290 250 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
103 502 103 650 

Uśredniona kwota 

zasiłku (w zł) 
356,90 414,60  

6. Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych:  

Zasiłki jednorazowe celowe 

  2014 2015 

Liczba osób 518 339 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
262 679 211 038 

Uśredniona kwota 

zasiłku celowego (w zł) 
509,07  622,53 

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. (art. 39ust. 2 ustawy).  

W kwocie zasiłków mieści się także odpłatność za pobyt 

dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz 

rodzinach zastępczych. 



7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi:  

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zleca realizacje usług opiekuńczych dla mieszkańców 

Gminy Czarnków, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób  

w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji 

oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. (art. 50 ustawy o pomocy społecznej)  

W roku 2015 usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. W roku 2015 usługi te realizowane były przez Spółdzielnie Socjalną „Równe Szanse” oraz 

Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej „Dębina” w Sarbce. 



W TYM: SPECJALISTYCZNE 

  2014 2015 

Liczba osób 2  3 

Kwota świadczeń (w zł) 5 210,00 22 385,00 

Uśredniona kwota kosztu usług opiekuńczych na jedną 

osobę korzystającą  

  2014 2015 

Kwota uśredniona (w zł) 3 959,25 4 207,00 

  2014 2015 

Liczba osób 12 15 

Liczba świadczeń 3 018 2 926 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
47 511,00 63 105,00 



8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: 

 Zasiłek stały przysługuje: 1) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy w powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

 2) osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy w 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.  

(art. 37 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy). 

Zasiłki stałe 

  2014 2015 

Liczba osób 44 49 

Liczba świadczeń 463 456 

Kwota świadczeń  

w złotych 
187 567  203 597 

Uśredniona kwota 

zasiłku stałego 
405,11 zł  446,48 

W tym: dla osoby samotnie gospodarującej 

  2014 2015 

Liczba osób 27 38 

Kwota świadczeń  

w złotych 
144 421 173 807 

W tym: dla osoby pozostającej w rodzinie 

  2014 2015 

Liczba osób 17 11 

Kwota świadczeń  

w złotych 
43 146 29 790 



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581) – art. 66 pkt. 26 (osoby 

pobierające zasiłek stały) oraz pkt. 30 (osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub 

realizujące kontrakt socjalny).   

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 

  2014 2015 

Liczba osób 32 41 

Kwota  

w złotych 
13 903 16 349 

Składki zdrowotne od uczestników Centrum 

Integracji Społecznej 

  2014 2015 

Liczba osób 38 17 

Kwota  

w złotych 
9 617,00  7 669,00 



 9. Inne formy pomocy i wsparcia osobą i rodziną 

2014 2015 

Poradnictwo Specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne) 

13 19 

Interwencja Kryzysowa 

21 8 

Praca Socjalna 

474 365 

Kontrakt Socjalny 

34 24 



10. Dożywianie: 

 

Realizacja „Programu Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” w ramach, którego realizowane 

jest to zadanie.  

 
  2014 2015 

liczba osób objętych 

programem 
754 682 

w tym korzystających  

z posiłku 
257 284 

w tym korzystających  

z zasiłku celowego 
84 134 



  2014 2015 

Koszt programu  

(w zł) 
197 090 237 800 

z tego: dotacja (w zł) 139 500 177 800 

z tego: środki własne 

(w zł) 
57 590 60 000 

Zasiłki celowe wypłacane w ramach Programu 

  2014 2015 

Liczba osób 84 141 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
41 420 74 161 

Uśredniona kwota 

zasiłku celowego  

(w zł) 

445,38  525,96 



Posiłki w ramach Programu 

  2014 2015 

Liczba osób 257 284 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
116 565 163 639 

Uśredniona wartość 

jednego posiłku (w zł) 
4,79 6,14 



11. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu: 

 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. (art. 54 ust 1 ustawy). 

Domy Pomocy Społecznej 

  2014 2015 

Liczba osób 18 18 

w tym liczba osób skierowanych w roku 0 3 

Liczba świadczeń 190 191 

Kwota świadczeń (w zł) 451 851 442 383 



15. Sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym: 

 

Sprawienie pogrzebu  

  2014 2015 

Liczba osób 0 2 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
0 6 106,00 

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego (art. 44).  



III. Zadania własne gminy 

Do zadań własnych Gminy należą (art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej): 

1. Przyznawania i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych: 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 

dochodowe może być przyznany: 1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi  

(art. 41 ustawy).  

Zasiłki specjalne celowe 

  2014 2015 

Liczba osób 74 50 

Liczba świadczeń 161 98 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
27 100 14 690 

Uśredniona kwota zasiłku 

specjalnego celowego  

(w zł) 

364,25  293,80 



  

2. Kierowanie do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego 

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Gminie Czarnków realizowany jest przez Centrum 

Integracji Społecznej w Gębiczynie. Dla pracowników socjalnych jest to jedno z narzędzi aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy.  

Centrum praktyk kulturalnych  i integracji społecznej 



Rok 

Liczba 

uczestników 

skierowanych do 

CIS z Gminy 

Czarnków 

Zatrudnienie  Zgony  

Wypłacone 

świadczenia 

integracyjne 

netto 

2014 46 21 1 198.205,72 

2015 28 4 0 124.891,10 



Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd  

  2014 2015 

Liczba osób 19 34 

Liczba świadczeń 31 68 

Kwota świadczeń (w zł) 16 856 95 314 

Uśredniona kwota wynagrodzenia (w zł) 887,16 2 803,35  

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku 

miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat 

nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania 

wynagrodzenia. (art. 53a ustawy).  

IV. Zadania zlecone gminie:  

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należą  

(art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej): 

1. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 



2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oaz rozwój specjalistycznego wsparcia: 

1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia 

wsparcie, które polega w szczególności na: 

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomocy w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7) dążeniu do reintegracji rodziny. 

2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1) pracy z rodziną; 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

3. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów 

   własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego (art. 8 ustawy). 



Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r.  

poz. 332): Gminny program wspierania rodziny w Gminie Czarnków na lata 2014 – 2016 przyjęty do 

realizacji przez Radę Gminy Czarnków 29 maja 2014r. uchwałą.  

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Czarnków na lata 2014 - 2016 jest realizacją obowiązku nałożonego 

na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to 

ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Celem głównym programu jest: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Cel realizowany jest przez szereg działań, m. in. dostarczanie wiedzy i uczenie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, pomoc w integracji rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania 

i funkcjonowania rodziny, zacieśnienie współpracy z podmiotami podejmującymi różnorodne działania na 

rzecz rodzin z dziećmi, organizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodzin, systematyczna 

praca z rodzinami z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych polegająca m.in. na 

diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-wychowawczej, 

zaniedbań względem dzieci, sporządzaniu planów pracy z rodziną oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie. 

 



Działania związane z realizacją ustawy 

  2014 2015 

Liczba asystentów rodziny 1 1 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 9 12 

z tego: do 3 miesięcy 1 2 

powyżej 3 do 12 miesięcy 0 2 

powyżej roku 8 8 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 1 2 

ze względu na osiągnięcie celów 0 1 

ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 0 1 

ze względu na brak efektów  0 0 

ze względu na zmianę metody pracy 0 0 



Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015, poz. 1390)  

W celu prawidłowej realizacji zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie 

realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015. 

Cele Programu: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czarnków, 

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz działań profilaktycznych, 

3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

4) rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych. 

  



Cele ogólne realizowane są  poprzez: 

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, 

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Czarnków, 

3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) udzielanie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie, 

6) organizowanie kampanii społecznych związanych z przemocą w rodzinie, 

7) rozpowszechnianie informacji na terenie Gminy Czarnków w ramach szeroko rozumianej 

promocji, 

8) współpraca ze szkołami i świetlicami środowiskowymi w zakresie aktywnych działań 

profilaktycznych związanych z przemocą w rodzinie. 



Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie 

  2014 2015 

liczba rozpoczętych procedur niebieskiej 

karty 
20 19 

w tym: rozpoczętych przez GOPS 10 11 

w tym: rozpoczętych przez policję 10 8 

w tym: rozpoczętych przez oświatę 0 0 

w tym: rozpoczętych przez GKds.PiRPA 0 0 

w tym: rozpoczętych przez ochronę 

zdrowia 
0 0 



Ponadto w roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie wystosował:  

8 wniosków do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  

10 wniosków do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka,  

5 zawiadomień do Policji lub Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

związanego z użyciem przemocy.  

 



Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

  2015 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego  4 

Liczba odbytych Grup Roboczych 49 

Liczba wizyt pracowników socjalnych w środowisku – realizacja planów pomocy  

w ramach prowadzonych Niebiesiech Kart 
283 



 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA TERENIE GMINY 

CZARNKÓW W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ  

W RODZINIE (realizacja art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 

09 czerwca 2015 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zostało podpisane 

Porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie reprezentowaną przez Komendanta 

Powiatowego Policji mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Trzciance reprezentowanym przez Dyrektora Panią Lidię Grabarz, Zespołem Zakłaków Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie reprezentowanym przez Dyrektora Pana Jacka Pietryka, Specjalistycznym 

Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile reprezentowanym przez p. o. Dyrektora Panią 

Annę Thomas oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie reprezentowanym przez 

Kierownik Panią Monikę Piotrowską dotyczące Procedur postępowania na terenie Gminy Czarnków  

w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie oraz zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku  

z przemocą w rodzinie. 





Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków -rozwój współpracy ze 

środowiskiem medycznym 

Podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych pracujących przy realizacji procedury Niebieskiej 

Karty oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin.  





Kampania społeczna BEZ PRZEMOCY 

Konferencją w dniu 04 listopada 2015r. pod hasłem „Bez przemocy”  rozpoczęto  

w gminie Czarnków  Społeczną Kampanię  na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Celem kampanii jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy informacji dotyczących 

przemocy w rodzinie oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc.  

W tym celu zaprojektowano ulotkę żółtą i niebieską, przygotowano kwestionariusz ankiety, 

przygotowano konferencję skierowaną do przedstawicieli różnorodnych środowisk lokalnych,  

w szkołach na terenie Gminy odbyły się spotkania z pracownikami socjalnymi, a w roku 2016 

planuje się: 

- Spotkania we wszystkich sołectwach, 

- Opracowanie analizy sytuacji w Gminie dot. przemocy w rodzinie.  



Organizatorzy: 

Prokuratura Rejonowa w Trzciance,  II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Czarnkowie,  Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czarnków. 

Patronat medialny: 













Spotkania pracowników socjalnych z uczniami w szkołach  

w ramach kampanii społecznej  BEZ PRZEMOCY 

Zespół Szkół w Romanowie Dolnym – 23.10.2015  



Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej – 30.10.2015  



Zespół Szkół w Gębicach – 06.11.2015 



Zespół Szkół w Jędrzejewie – 16.11.2015 



Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach – 20.11.2015 



Spotkania we wszystkich szkołach podstawowych odbyły się w roku 2016 



Spotkania w Sołectwie Kuźnica Czarnkowska i Sarbia – Sarbka – luty 2016 



Powody udzielania pomocy osobą lub rodziną 

  2014 2015 

ubóstwo 313 308 

bezdomność 5 1 

potrzeba ochrony macierzyństwa 118 110 

bezrobocie 192 167 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba 160 188 

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (np. rodziny 

niepełne, wielodzietne) 
23 25 

przemoc w rodzinie 10 12 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

alkoholizm 16 23 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego 
2 0 



Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy – rodziny  

  2014 2015 

gospodarstwa jednoosobowe 89 97 

rodziny dwuosobowe 57 58 

rodziny trzyosobowe 57 59 

rodziny czteroosobowe 97 100 

rodziny pięcioosobowe 64 58 

rodziny sześcioosobowe  

i więcej  
50 43 



Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy 

– rodziny z dziećmi 

  2014 2015 

rodziny z jednym dzieckiem 44 40 

rodziny z dwójką dzieci 75 80 

rodziny z trójką dzieci 54 49 

rodziny z czwórką dzieci 14 13 

rodziny z piątką dzieci 9 10 

rodziny z szóstką dzieci 3 3 

rodziny z siódemką i więcej dzieci 2 2 



Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015r., poz. 114 ze zm.)– rodzaje 

świadczeń i kryteria ich przyznania:  

Zasiłek rodzinny – świadczenie pieniężne mające na celu częściowe pokrycie wydatków na 

utrzymanie dziecka, uzależniony od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę: 

- kryterium dochodowe – 674,00zł; 

- kryterium dochodowe dla rodziny, gdzie członkiem jest niepełnosprawne dziecko – 

764,00zł  

Wysokość zasiłku rodzinnego – od m-ca października 2016r.: 

- na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 89,00 zł (wcześniej 77,00 zł); 

- na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 118,00 zł (106,00 zł); 

- na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 129,00zł (118,00 zł). 



Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany w wysokości 1 000,00 zł na nowonarodzone 

dziecko.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 

wypłacany w wysokości 400,00 zł na dziecko.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacany w wysokości 185,00 zł na 

dziecko.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany w wysokości; 

- na dziecko do 5 roku życia – 80,00 zł; 

- na dziecko powyżej 5 roku życia – 100,00 zł. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolonego wypłacany w wysokości 100,00 zł na 

uczące się dziecko.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) 

- wypłacany w wysokości 105,00 zł na uczące się dziecko, które zamieszkuje w internacie.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu ucznia do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacany  

w wysokości 63,00 zł na uczące się dziecko, które dojeżdża do szkoły.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacany w wysokości 

90,00 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.  

Dodatki do zasiłków rodzinnych 



  2014 2015 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

Liczba świadczeń 19 486 17 987 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
1 942 509 1 831 742 

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 

Liczba świadczeń 50 55 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
50 000 55 000 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  

Liczba świadczeń 100  110  

Kwota świadczeń  

(w zł) 
100 000 110 000 



Od stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził zasiłki rodzinne w tzw. systemie „złotówka 

za złotówkę” 

oznacza to, że przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych 

(674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie oznacza 

utraty tych świadczeń. Przekroczenie progu dochodowego o złotówkę, 20 zł, 30 zł, oznacza 

pomniejszanie wysokości zasiłku rodzinnego. Minimalne świadczenie wypłacane według 

nowych zasad wynosi 20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł,  

a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380  

i oznacza to, że tej rodzinie zasiłek rodzinny z dodatkami przysługuje w kwocie 20 zł. Gdyby ta 

różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego świadczenia. 

 
„złotówka za złotówkę” 

  2016 

Liczba świadczeń 20 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
911,19 



Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany niezależnie od dochodu w wysokości 153,00 zł osobom, które 

posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany (jeżeli niepełnosprawność ta powstała przed 

21 rokiem życia). 

 

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawane niezależnie od dochodu osobom, które rezygnują lub nie 

podejmują zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 

 

Zasiłek dla opiekuna – świadczenie przyznawane dla osób, które utraciły prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł 

miesięcznie.  

 

Inne świadczenia wypłacane w ramach świadczeń rodzinnych 



Specjalny zasiłek opiekuńczy – Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015, poz. 2082) 

ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego, 

przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 664,00 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie 

świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 

 



Świadczenie pielęgnacyjne 

Liczba świadczeń 372 405 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
275 306 481 795 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Liczba świadczeń 2 692 2792 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
411 876 427 176 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba świadczeń 103 153 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
52 683 77 860 

Zasiłek dla opiekuna 

Liczba świadczeń 308 236 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
159 536 121 525 

  2014 2015 



Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wypłacane od świadczeń rodzinnych:  

  2014 2015 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Liczba świadczeń 148 256 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
8 616 18 650 

Składka na ubezpieczenie społeczne 

Liczba świadczeń 329 582 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
62 123 132 986 



Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 

lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni 

(niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą 

pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka  

w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet 

do 71 tygodni. 

Istotne jest, że świadczenie otrzymują także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do 

zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do 

ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński 

lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.  

 



  2016 

Świadczenie rodzicielskie 

Liczba osób uprawnionych 113 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
84 481 

Realizacja świadczenia rodzicielskiego – stan I kwartał 2016 



Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom  

uprawnionym do alimentów (Dz. U.  z 2016r., poz. 169) 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku 

życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, 

albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  

w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. 

  2014 2015 

Świadczenie z Funduszu alimentacyjnego 

Liczba osób 116 102 

Liczba rodzin 77 67 

Kwota świadczeń  

(w zł) 
538 120 508 740 



 
 

Postępowania prowadzone wobec dłużników 

  2014 2015 

Liczba dłużników wobec, których 

prowadzone było postępowanie  
112 115 

Kwoty zwrócone przez dłużników  

(w zł) 
59 053,32 48 825,23 

W tym: dochód Państwa (60%) – w zł 35 611,02 29 496,93 

W tym: dochód Gminy Czarnków (20%) – 

w zł 
11 808,83 14 842,74 

W tym: dochód innych gmin  

w roku (20%) – w zł 
11 633,47 4 485,56 

Od września 2015r. na skutek zmiany przepisów kwoty zwracane przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń przekazywane są w proporcjach – 60% 

dochód Państwa, 40% dochód gminy wierzyciela. 



Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r., 

poz. 2156) – kryterium przyznania: 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 01 października 2012 – 456,00 zł.  

Od 01 października 2015 – 514,00  zł  



  2014 2015 

Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne 

Liczba osób 581 530 

Kwota świadczeń (w zł) 206 675 150 000 

Uśredniona kwota stypendium szkolnego  

(w zł) 
355,72 283,02 



Struktura uczniów korzystających z stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych 

  2014 2015 

Szkoła Podstawowa 133 121 

Gimnazjum 78 52 

Szkoła Specjalna 1 3 

Liceum Ogólnokształcące 20 18 

Technikum 34 25 

Zasadnicza Szkoła zawodowa 26 19 



Realizacja ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny  

(Dz. U. z 2014r., poz. 1863) 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się 

rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje 

dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia –  

w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu 

roku szkolnego, b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane 

ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, 3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

(art. 4). 

 



Liczba Kart Dużej Rodziny  

  2014 2015 

Liczba wydanych Kart 25 51 

Liczba rodzin, które otrzymały Karty 21 44 

Liczba dzieci w rodzinach, które 

otrzymały Karty 
71 208 

Kwota rozliczona w ramach dotacji 

Karty Dużej Rodziny (w zł) 
223, 25 608,36 



Administracja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Czarnkowie 

1. Ilość wydanych decyzji ( łącznie: 3 446 szt.): 

 - Pomoc Społeczna (pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki 

jednorazowe celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, DPS-y, zasiłki 

jednorazowe celowe specjalne, dożywianie w przedszkolu i szkołach, 

ubezpieczenia zdrowotne): 2 111 decyzji  

 - Fundusz Alimentacyjny: 104 decyzje  

 - Stypendia:                                 303 decyzji  

 - Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, programy rządowe osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenia zdrowotne): 928 decyzji  



Ilość dokumentów przychodzących 

szt. 3 839 

 

Ilość dokumentów wychodzących – listy (poza decyzjami, zaświadczeniami): 

szt. 571 

 

Ilość wydanych zaświadczeń 

szt. 190 

 

 



Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

 Organizacja sekretariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.  

 Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe 

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr pomocy społecznej – potrzeba organizacji superwizji 

pracy socjalnej. 

 Potrzeba zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 Rozpowszechnianie informacji na temat działań podejmowanych na terenie Gminy Czarnków przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w obszarze aktywnej polityki Ośrodka. 

 Potrzeba dokształcania i doskonalenia przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego  

w zakresie procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – potrzeba 

zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 



Anna Skuza 
 

p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Czarnkowie  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie  

ul.  Rybaki 3, 

64-700 Czarnków 

tel. /fax 67 253 02 91 

gops.czarnkow@op.pl 


