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Czarnków, dnia 19 kwietnia 2017r.  

 

Rada Gminy Czarnków 

 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie za 

rok 2016 

WSTĘP 

 Działając zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.), 

art. 110 ust 9. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy sprawozdanie  

z działalności ośrodka za rok 2016 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 

Wójta Gminy Czarnków, a także realizuje działania dodatkowe.  

 

I REALIZOWANE PROJEKTY:  

 

W roku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie nie rozpoczął 

realizacji żadnego projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pomimo 

wnioskowania o wsparcie zadań w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Trzciance. Uchwałą Nr XXX/235/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 października 

2016r. Gmina Czarnków przystąpiła do partnerstwa w realizacji projektu, została zawarta 

umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych 

w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” w dniu 07 grudnia 2016r., natomiast Powiat  

w imieniu własnym i partnerów podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 

na lata 2014 – 2020 w dniu 29 grudnia 2016r. Realizacja projektu w roku 2017 i 2018r.    

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w roku 2016 złożył 

wniosek o dofinansowanie projektu w ramach EFS WRPO 2014 – 2020 pod nazwą 

„Wykorzystaj Szansę”, który jest obecnie skierowany do oceny merytorycznej, po 

pozytywnej ocenie formalnej. Realizacja projektu w roku 2017 i 2018.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizuje jednakże inne dodatkowe 

działania związane z integracją środowisk, zacieśnianiem współpracy pomiędzy podmiotami 

działającymi na rzecz Gminy Czarnków, są to m. in.:  
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 działania o charakterze środowiskowym – kontynuacja przedsięwzięć integracyjnych –  

1. Bal karnawałowy w Sołectwie Ciszkowo – 22.01.2016r. 

2. Akcja „Szansa na życie” – organizacja 2 spotkań informacyjnych – Sołectwo Sarbia- 

Sarbka, 27.04.2016 oraz Sołectwo Jędrzejewo, 29.04.2016r. 

3. Festyn Charytatywny na rzecz Weroniki, Michała i Bartosza, Romanowo Dolne, 

26.06.2017r.- ze zbiórki publicznej zebrano 7 048,52zł, które zostały przekazane 

rodzinom. 

4. Festyn Rodzinny – Średnica, 16.07.2016r. 

5. Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 05.12.2016r.   

6. Współorganizacja wydarzenia: Powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusz – Trzcianka, 07.12.2016r.   

7. Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole, Sołectwo Sarbia – Sarbka, 18.12.2016r. 

– edycja 6.  

 

 Akcja „Aniołek” organizowana przed Bożym Narodzeniem we współpracy z parafią  

pw. Św. Wojciecha w Kruszewie dla rodzin z terenu Gminy Czarnków, podczas której 

zebraliśmy 35 paczek.  

 

 PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Współuczestnictwo w Programie 

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

MPiPS, dystrybucją żywności zajęło się 10 podmiotów: Stowarzyszenie „Dla Dobra 

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

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

Dolne, Sołectwo Romanowo Górne, Stowarzyszenie „Przyszłość dla Śmieszkowa” ze 

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

Leśna Wieś” z Gębiczyna, Sołectwo Sarbia – Sarbka oraz Stowarzyszenie „Kobiet 

Aktywnych” z Huty.  

Wszystkie podmioty (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.  
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a) Stowarzyszenie „Dla Dobra Wspólnego” obejmuje obszar: Jędrzejewo, Średnica, 

Gajewo. 

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

Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Radolinek, Zofiowo, Bukowiec. 

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

Pianówka, Mikołajewo. 

d) Sołectwo Romanowo Dolne obejmuje obszar: Romanowo Dolne, Osuch. 

e) Sołectwo Romanowo Górne obejmuje obszar: Romanowo Górne i Walkowice. 

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

Grzępy 

g) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Gębice” obejmuje obszar: Gębice, Hutka, Paliszewo. 

h) Stowarzyszenie „Kobiet Aktywnych” obejmuje obszar: Huta, Komorzewo. 

i) Stowarzyszenie „Nasza Leśna Wieś” obejmuje obszar: Gębiczyn.  

j) Sołectwo Sarbia - Sarbka obejmuje obszar: Sarbia, Sarbka, Marunowo, Brzeźno.  

 

l.p. Miejscowość 

Liczba 

osób 

ogółem 

W tym 

kobiety 

W tym 

mężczyźni 

Liczba 

dzieci do 

15 r. ż. 

Liczba 

osób po 65 

r. ż. 

Liczba 

niepełnosp

rawnych 

1. Ciszkowo 58 31 27 23 1 7 

2. Jędrzejewo 189 96 93 57 5 29 

3. 
Kuźnica 

Czarnkowska 
211 109 102 73 12 21 

4. 
Romanowo 

Dolne 
80 34 46 33 2 8 

5. 
Romanowo 

Górne 
72 37 35 26 2 10 

6. Sarbia 131 66 65 51 8 13 

7. Gębice 109 52 57 39 1 11 

8. Huta 24 13 11 7 0 5 
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Tabela 1. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 1. Opracowanie własne. 

 

Powody wsparcia osób i rodzin w ramach programu PO PŻ 

ubóstwo 187 

niepełnosprawność 102 

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 58 

inne 80 

Tabela 2. Opracowanie własne. 

74% 

26% 

Struktura osób i rodzin korzystających z PO PŻ 

Rodziny Osoby samotnie gospodarujące

9. Śmieszkowo 23 9 14 4 0 5 

10. Gębiczyn 43 23 20 8 3 2 

Razem 940 470 470 321 34 111 



str. 6 
 

Tabela 3. Opracowanie własne. 

 

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. 

 

Ilość żywności, która wpłynęła na teren Gminy Czarnków w roku 2016 

makaron świderki 7 578,50 kg 

ryż biały 8 906 kg 

kasza jęczmienna 3 739 kg 

płatki kukurydziane 1 603 kg 

groszek z marchewką 3 380,40 kg 

mleko 3 888 l. 

ser żółty 836 kg 

koncentrat pomidorowy 2 870,24 kg 

fasola 2 519,20 kg 

powidła 2 258,40 kg 

mielonka wieprzowa 2 564,80kg 

klopsiki w sosie własnym 1 776,50 kg 

cukier 4 327 kg 

Olej rzepakowy 3 858 kg 

ser topiony 2 626,10 kg 

gulasz wieprzowy 3 999,25 kg 

filet z makreli 1 048,56 kg 

RAZEM 57 778,95 kg 

61,47 kg na osobę  
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Warsztaty odbyły się w: 

01.02.2016 – Gębice,    

03.02.2016 – Romanowo Górne,   

06.02.2016 – Jędrzejewo,    

15.02.2016 – Kuźnica Czarnkowska, 

06.04.2016 – Huta, 

11.04.2016 – Ciszkowo, 

20.04.2016 – Sarbia,  

25.04.2016 – Śmieszkowo, 

23.11.2016 - Gębiczyn. 

 W roku 2017 warsztaty PO PŻ w Gminie Czarnków są kontynuowane. Odbyły się w: 

26.01.2017 – Sołectwo Ciszkowo, 

01.02.2017 – Sołectwo Sarbia – Sarbka, 

08.02.2017 – Sołectwo Romanowo Górne, 

09.03.2017 – Sołectwo Kuźnica Czarnkowska.  

 

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych w pomocy 

społecznej: 

Kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej:  

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 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, 
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6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

8) potrzebie ochrony ofiar handlu ludźmi, 

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

10) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, 

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

13) alkoholizmu lub narkomanii, 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

II ZADANIA GMINY O CHATAKTERZE OBOWIĄZKOWYM 

 

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

o pomocy społecznej): 

1. Opracowywanie 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: 

Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Czarnków na lata 2014 – 2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Czarnków. Aktualizacja Strategii odbędzie się w roku 2017r. 

 

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

Ocenę zasobów pomocy społecznej przekazano Wójtowi Gminy Czarnków  

w miesiącu kwietniu 2017r., zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004r. 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 
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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: 

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 

Wyszczególnienie 

Lata poprzednie 
Rok 

oceny 

Prognoza 

Rok po ocenie 

Dwa lata po 

ocenie 
Rok 

2014 

Rok 

2015 

Mieszkańcy (w osobach) 

Ogółem 11 567 11 521 11 377 11 578 11 578 

Kobiety 

Ogółem 5 743 5 725 5 639 5 510 5 510 

Wiek 0 – 17 1 231 1 202 1 187 1 194 1 194 

Wiek 18 – 59 3 405 3 396 3 322 3 495 3 495 

Wiek 60 lat i więcej 1 107 1 127 1 130 821 821 

Mężczyźni 

Ogółem 5 824 5 796 5 738 6 068 6 068 

Wiek 0 – 17 1 309 1 270 1 281 1 326 1 326 

Wiek 18 – 59 4 009 3 650 3 945 4 121 4 121 

Wiek 65 lat i więcej 506 876 512 621 621 

Rynek pracy 

Bezrobotni ogółem 465 240 181 184 184 

Bezrobotni 

długotrwale ogółem 
223 81 40 49 49 

Bezrobotni ogółem  

z prawem do zasiłku 
77 58 53 58 58 
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Infrastruktura społeczna 

Liczba mieszkań 

komunalnych  

w zasobie gminy 

112 112 112 111 111 

Liczba wniosków 

złożonych na 

mieszkanie 

komunalne z zasobów 

gminy 

15 14 10 10 10 

Liczba mieszkań 

socjalnych (lokali) 
5 5 5 5 5 

Liczba oczekujących 

na mieszkanie 

socjalne 

5 6 6 6 6 

Liczba wyroków 

eksmisyjnych bez 

wskazania lokalu 

socjalnego 

0 0 0 0 0 

Tabela 4 Źródło: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków i Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.  

2. Środki finansowe na wydatki z pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne i zlecone) 

 

Wyszczególnienie 

Lata poprzednie 

Rok oceny 

Prognoza 

Rok 

2014 

Rok 

2015 
Rok po ocenie 

Dwa lata po 

ocenie 

 

Ogółem  

Ogółem (działy) 
6 241 

698 

6 279 

027 
6 902 431 6 843 959 6 843 959 

W tym: w budżecie 

OPS 

6 063 

789 

5 989 

906 
6 675 290 6 649 155 6 649 155 
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851 – OCHRONA ZDROWIA  

85153 – 

Przeciwdziałanie 

narkomanii 

2 000 1 500 1 000 1 000 1 000 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 0 0 

85154 – 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

122 992 162 636 163 813 119 000 119 000 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 0 0 

 

852 – POMOC SPOŁECZNA 

85201 – Placówki 

opiekuńczo 

wychowawcze 

32 078 37 531 37 977 38 042 38 042 

W tym: w budżecie 

OPS 
32 078 37 531 37 977 38 042 38 042 

85202 – Domy pomocy 

społecznej 
451 851 442 383 500 058 516 148 516 148 

W tym: w budżecie 

OPS 
451 851 442 383 500 058 516 148 516 148 

85203 – Ośrodki 

Wsparcia 
0 0 0 0 0 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 0 0 

85204 – Rodziny 

zastępcze 
1 335 9 241 22 458 40 737 40 737 

W tym: w budżecie 

OPS 
1 335 9 241 22 458 40 737 40 737 

85205 – 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

0 0 0 2 700 2 700 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 2 700 2 700 
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85206 – Wspieranie 

rodziny (m.in. asystenci 

rodziny i rodziny 

wspierające) 

30 200 48 865 52 527 58 936 58 936 

W tym: w budżecie 

OPS 
30 200 48 865 52 527 58 936 58 936 

85212 – świadczenia 

rodzinne, świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

3 720 

035 

3 836 

113 
4 373 472 4 352 447 4 352 447 

W tym: w budżecie 

OPS 

3 720 

035 

3 836 

113 
4 373 472 4 352 447 4 352 447 

85213 – składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w 

zajęciach centrum 

integracji społecznej 

32 938 42 627 53 969 68 684 68 684 

W tym: w budżecie 

OPS 
32 938 42 627 53 969 68 684 68 684 

85214 – zasiłki i pomoc 

w naturze oraz składki 

na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

313 759 275 650 245 436 202 373 202 373 

W tym: w budżecie 

OPS 
313 759 275 650 245 436 202 373 202 373 
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85215 – Dodatki 

mieszkaniowe 
44 268 59 057 52 643 64 850 64 850 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 0 0 

85216 – zasiłki stałe 187 567 203 597 261 641 208 611 208 611 

W tym: w budżecie 

OPS 
187 567 203 597 261 641 208 611 208 611 

85219 – Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
576 350 641 186 637 162 671 436 671 436 

W tym: w budżecie 

OPS 
576 350 641 186 637 162 671 436 671 436 

85220 – Specjalistyczne 

poradnictwo, 

mieszkania chronione i 

ośrodki interwencji 

kryzysowej  

0 0 0 0 0 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 0 0 

85228 – usługi 

opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

47 511 63 105 70 197 97 128 97 128 

W tym: w budżecie 

OPS 
47 511 63 105 70 197 97 128 97 128 

85295 – pozostała 

działalność 
273 313 238 808 279 548 284 648 284 648 

W tym: w budżecie 

OPS 
     

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 – rehabilitacja 

zawodowa i społeczna 

osób 

niepełnosprawnych 

8 649 9 581 9 685 9 954 9 954 

W tym: w budżecie 

OPS 
0 0 0 0 0 
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85395 – pozostała 

działalność w zakresie 

polityki społecznej 

190 177 5 749 400 85 265 85 265 

W tym: w budżecie 

OPS 
190 177 5 749 400 85 265 85 265 

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 – pomoc 

materialna dla uczniów 
206 675 201 398 140 445 22 000 22 000 

W tym: w budżecie 

OPS 
206 675 201 398 140 445 22 000 22 000 

Tabela 5. Źródło: sprawozdania Rb-28, Referat Finansowo - Księgowy Urzędu Gminy Czarnków. 

3. Wydatki na utrzymanie jednostki: 

Tabela 6. Źródło: sprawozdania Rb-28 

 

Wnioski płynące z oceny zasobów pomocy społecznej: 

 W roku 2016 nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego, co 

przekłada się na zwiększającą się liczbę osób długotrwale, przewlekle chorych lub 

niepełnosprawnych. 

 W roku 2016 wzrosła liczba osób wymagających pomocy innych osób w codziennym 

funkcjonowaniu, co ma bezpośredni wpływ na coraz większe zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńcze. Choroby i niepełnosprawność wpływają także na zwiększone potrzeby  

w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

prognoza 

2018 

prognoza 

Całkowity roczny 

koszt prowadzenia  

i utrzymania jednostki 

w zł 

5 808 

937 

6 037 

798 

6 063 

790 

5 989 

906 

13 444 

115 

15 686 

173 

15 686 

173 

Wydatki na realizację 

zadań pomocy 

społecznej ogółem  

w zł bez względu na 

źródło finansowania 

OGÓŁEM 

5 802 

574 

6 037 

798 

6 063 

789 

5 989 

906 

6 675 

290 

6 649 

155 

6 649 

155 
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 W roku 2016 wzrosła ilość osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków 

pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków dla opiekunów, co wynika z rosnącej liczby 

seniorów lub osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.   

 W DPS rośnie koszt utrzymania mieszkańców wraz ze wzrostem standardów tych domów. 

 W związku z waloryzacja świadczeń rodzinnych wzrastają systematycznie wydatki na ww. 

świadczenia. 

 W związku z realizacją Programu Rodzina 500+ w 2016 roku budżet jednostki pomocy 

społecznej wzrósł o 100%.  

 

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). 

Tabela 7. Źródło: dane jednostki. 

 

 

Schronienie 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 1 1 

Kwota świadczeń  

w złotych 
1 628,00 1 694,00 

Pobyt w: 
Dom Wspólnoty BARKA  

w Drezdenku 

Dom Wspólnoty BARKA  

w Drezdenku 
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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 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 83 47 

Liczba świadczeń 250 194 

Kwota świadczeń (w zł) 103 650 72 436 

Uśredniona kwota zasiłku (w zł) 414,60 373,38 

Tabela 8. Źródło: dane jednostki 

Zasiłki okresowe: w tym z powodu długotrwałej choroby 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 4 3 

Kwota świadczeń (w zł) 5 196 1 866 

Tabela 9. Źródło: dane jednostki 

Zasiłki okresowe: w tym z powodu bezrobocia 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 58 27 

Kwota świadczeń (w zł) 73 071 43 380 

Tabela 10. Źródło: dane jednostki 

Zasiłki okresowe: w tym z powodu niepełnosprawności 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 21 17 

Kwota świadczeń (w zł) 25 383 27 190 

Tabela 11. Źródło: dane jednostki 

 

6. Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych:  

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.  

(art. 39 ust. 2 ustawy). 
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Zasiłki celowe 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 339 299 

Kwota świadczeń (w zł) 211 038 231 741 

Uśredniona kwota zasiłku 

celowego (w zł) 
622,53 775,05 

Tabela 12. Źródło: dane jednostki 

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 2016 usługi 

opiekuńcze w podstawowym zakresie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”. 

Usługi opiekuńcze 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 15 10 

Liczba świadczeń 2 926 3 096 

Kwota świadczeń (w zł) 63 105 70 197 

Tabela 13. Źródło: dane jednostki 

 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 2016 usługi te realizowane były 

przez Spółdzielnie Socjalną „Równe Szansę” oraz Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej 

„Dębina” w Sarbce. 
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Usługi opiekuńcze: w tym specjalistyczne 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 3 2 

Kwota świadczeń (w zł) 22 385 22 380 

Tabela 14. Źródło: dane jednostki 

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 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 49 56 

Liczba świadczeń 456 518 

Kwota świadczeń (w zł) 203 597 256 655 

Uśredniona kwota zasiłku (w zł) 446,48 495,47 

Tabela 15. Źródło: dane jednostki 

Zasiłki stałe: w tym dla osoby samotnie gospodarującej 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 38 38 

Kwota świadczeń (w zł) 173 807 211 632 

Tabela 16. Źródło: dane jednostki 

Tabela 17. Źródło: dane jednostki 

Zasiłki stałe: w tym dla osoby w rodzinie 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 11 18 

Kwota świadczeń (w zł) 29 790 45 023 
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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2004r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1793 ze zm.) – art. 66 pkt. 26 (osoby pobierające zasiłek 

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

realizujące kontrakt socjalny). Zgodnie z art. 54 cytowanej ustawy ubezpieczeniem można 

objąć także osoby, które nie posiadają możliwości uzyskania ubezpieczenia z innych 

źródeł oraz spełniają kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, na 

okres 90 dni.  

 

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 41 28 

Kwota świadczeń (w zł) 16 349 20 887 

Tabela 18. Źródło: dane jednostki 

Składki zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego 

lub realizujące kontrakt socjalny 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 17 17 

Kwota świadczeń (w zł) 7 669 10 546 

Tabela 19. Źródło: dane jednostki 

Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków 

publicznych na okres 90 dni 

Rok 2015 2016 

Liczba osób 21 15 

Tabela 20. Źródło: dane jednostki 

9. Inne formy pomocy i wsparcia osób i rodzin: 

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne, i rodzinne, jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.  

(art. 46 ustawy).  
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 Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na 

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,  

a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na 

posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa 

socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.  

(art. 47 ustawy).   

 Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu 

rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, ze społecznością 

lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji 

istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być 

prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe 

tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa 

do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodziną bez względu na 

posiadany dochód. (art. 45 ustawy).  

 Kontrakt socjalny zawierany jest pomiędzy stronami – pracownikiem socjalnym a osobą 

lub rodziną w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób 

lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w celu wzmocnienia aktywności  

i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

W przypadku osób bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach którego są 

realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być 

dokonane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy. (art. 108 ustawy). 
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Tabela 21. Źródło: dane jednostki 
 

10. Dożywianie: 

 

 Realizacja „Programu Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”. 

Tabela 22. Źródło: dane jednostki 

Tabela 23. Źródło: dane jednostki 

 

2015 2016 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE, RODZINNE) 

19 24 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 

8 24 

PRACA SOCJALNA 

365 346 

KONTRAKT SOCJALNY 

24 22 

 2015 2016 

Liczba osób objętych programem 682 616 

Koszt programu (w zł) 237 800 268 320 

Z tego: dotacja (w zł) 177 800 208 320 

Z tego: środki własne (w zł) 60 000 60 000 

Posiłki w ramach Programu 

 2015 2016 

Liczba osób 284 298 

Kwota świadczeń (w zł) 163 639 138 728 

Uśredniona wartość jednego 

posiłku (w zł) 
6,14 4,15 
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Tabela 24. Źródło: dane jednostki 

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). 

 

Tabela 25. Źródło: dane jednostki 

12. Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego: 

 W roku 2016 nie wypłacano ww. zasiłków – brak zdarzeń losowych na terenie gminy. 

13. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego: 

 W roku 2016 nie wypłacano ww. zasiłków – brak potrzeb w tym zakresie. 

14. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych: 

 Gmina nie posiada w swoich zasobach mieszkań chronionych. 

 

Zasiłki celowe wypłacane w ramach Programu 

Rok 2015 2016 

Liczba rodzin  134 142 

Liczba osób w rodzinach 498 394 

Liczba świadczeń 199 273 

Kwota świadczeń (w zł) 74 161 129 254 

Uśredniona kwota zasiłku (w zł) 372,67 474,70 

Domy Pomocy Społecznej 

 
2015 2016 

Liczba osób 18 20 

W tym liczba osób skierowanych w roku 3 3 

Liczba świadczeń 191 213 

Kwota świadczeń (w zł) 442 383 500 058 

Średniomiesięczny koszt utrzymania  

1 mieszkańca w DPS 
2 316,14  2 347,69 



str. 23 
 

15. Sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym: 

 Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie  

z wyznaniem zmarłego (art.44). W roku 2016 Gmina nie sprawiła żadnego 

pogrzebu. 

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  

Rok 2015 2016 

Liczba osób 50 50 

Liczba świadczeń 98 104 

Kwota świadczeń (w zł) 14 690 27 460 

Uśredniona kwota zasiłku (w zł) 293,80 264,04 

Tabela 26. Źródło: dane jednostki 

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.  

Rok 

Liczba uczestników 

skierowanych do 

CIS z terenu Gminy 

Czarnków 

Zatrudnienie 

Wypłacone 

świadczenia 

integracyjne netto 

(w zł) 

2015 28 4 124 891 

2016 19 3 161 217 

Tabela 27. Źródło: dane własne jednostki oraz Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. 
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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: 

 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).  

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki  

Rok 2015 2016 

Liczba osób 34 33 

Liczba świadczeń 68 65 

Kwota świadczeń (w zł) 95 314 90 210 

Uśredniona kwota zasiłku (w zł) 1 401,68 1 387,85 

Tabela 28. Źródło: dane jednostki 

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

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oaz rozwój 

specjalistycznego wsparcia: 

 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 

czerwca 2011r. (Dz. U. z 2017r., poz. 697): 

1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w 

rodzinie; 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

 pomocy w integracji rodziny; 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 
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 dążeniu do reintegracji rodziny. 

2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

 pracy z rodziną; 

 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). 

 

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich 

harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką 

społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków,  

a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej 

trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc 

dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzicami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

gminny program wspierania rodziny w Gminie Czarnków na lata 2014 – 2016. Obecnie 

opracowuje się Program na kolejne 3 lata. Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej funkcjonuje Zespół ds. asysty rodzinnej, w którego skład wchodzą: pracownicy 

socjalni, asystent rodziny, dzielnicowi KPP Czarnków, pedagodzy i psychologowie gminnych 

szkół, kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni. Posiedzenia Zespołu odbywa się każdego 

miesiąca, podczas którego omawiana jest sytuacja poszczególnych rodzin objętych 

wsparciem.  

 

Działania związane z realizacją ustawy 

 2015 2016 

Liczba asystentów rodziny 1 1 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 12 12 

z tego: do 3 miesięcy 2 0 

powyżej 3 do 12 miesięcy 2 3 

powyżej roku 8 9 

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

ze względu na osiągnięcie celów 1 0 
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ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 1 

ze względu na brak efektów  0 0 

ze względu na zmianę metody pracy 0 0 

Tabela 29. Źródło: dane jednostki 

 

W celu poprawy dostępu do usług społecznych od roku 2017r. rozpoczęto realizację 

projektu w partnerstwie z PCPR w Trzciance (lider) pn. „Poprawa dostępu do usług 

społecznych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego”. Projekt skierowany jest do 

rodzin objętych asystenturą oraz z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych.  

Wartość projektu realizowanego przez GOPS: 54 934,76 zł. 

Zadania: specjalistyczne poradnictwo (ze wskazaniem na psychologiczne), warsztaty na 

temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zarządzania emocjami  

i radzenia sobie ze stresem oraz zajęcia psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci  

i młodzieży. 

 

 Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 

1390):  

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub 

gospodarującą; w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (art. 2 ustawy).  

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 2016 – 2020.  

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, 
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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. 

Ponadto w Gminie powołany jest Zespół Interdyscyplinarny Zarządzeniem Wójta Gminy 

Czarnków Nr 67/III/11 z dn. 09.12.2011r., w którego skład wchodzą przedstawiciele oświaty, 

ochrony zdrowia, policji, zespołu kuratorskiej służby sądowej, prokuratury, ośrodka pomocy 

społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, organizacji obywatelskich, pedagodzy i psychologowie. 

Posiedzenie Zespołu odbywa się co kwartał. Ponadto w Gminie funkcjonuje Grupa Robocza 

w stałym składzie, w którego skład wchodzą: pracownicy socjalni, asystent rodziny, 

dzielnicowi KPP Czarnków, pedagodzy i psychologowie gminnych szkół, kuratorzy sądowi 

zawodowi i społeczni. Posiedzenia Grupy Roboczej odbywają się każdego miesiąca, podczas 

których omawiana jest sytuacja rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. W sytuacji 

rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty zwoływana jest odrębna Grupa Robocza w sprawie 

konkretnej rodziny, na którą zapraszane są osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że 

doznają przemocy w rodzinie oraz osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie.  

 

Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

 2015 2016 

Liczba rozpoczętych procedur Niebieska Karta 19 24 

w tym: rozpoczętych przez GOPS 11 6 
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w tym: rozpoczętych przez Policję 8 15 

w tym: rozpoczętych przez Oświatę 0 1 

w tym: rozpoczętych przez GKdsPiRPA 0 2 

w tym: rozpoczętych przez Ochronę Zdrowia 0 0 

Tabela 30. Źródło: dane jednostki 

 

Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

 2015 2016 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 4 

Liczba posiedzeń Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 49 45 

Liczba wizyt pracowników socjalnych w środowisku w ramach 

prowadzonych procedur Niebieska Karta 
283 250 

Tabela 31. Źródło: dane jednostki 

 

 2015 2016 

Liczba wniosków do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
8 12 

Liczba wniosków do Sądu Rejonowego w Trzciance o wgląd w 

sytuację dziecka 
10 5 

Liczba zawiadomień do Policji lub Prokuratury o podejrzenie 

popełnienia przestępstwa związanego z użyciem przemocy 
5 1 

Tabela 32. Źródło: dane jednostki 

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

w gminie Czarnków  Społeczną Kampanię  na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. Celem kampanii było rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy 

informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz miejsc, w których można uzyskać 

pomoc.  
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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 w szkołach  

i sołectwach. Został opracowany raport z badań sondażowych. Konferencją 13 marca 2017r. 

zamknięto kampanię społeczną.  

Terminarz spotkań w szkołach na terenie Gminy Czarnków: 

23.10.2015 – Zespół Szkół w Romanowie Dolnym, 

30.11.2015 – Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, 

16.11.2015 – Zespół Szkół w Jędrzejewie, 

18.11.2015 – Zespół Szkół w Gębicach, 

20.11.2015 – Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach. 

18.02.2016 – Szkoła Podstawowa w Sarbi, 

19.02.2016 – Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym, 

24.02.2016 – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej, 

25.02.2016 – Szkoła Podstawowa w Romanowie Górnym, 

08.03.2016 – Szkoła Podstawowa w Hucie, 

10.03.2016 – Szkoła Podstawowa w Gębicach, 

11.03.2016 – Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie.  

Terminarz spotkań w Sołectwach Gminy Czarnków: 

09.02.2016 – Sołectwo Kuźnica Czarnkowska, 

17.02.2016 – Sołectwo Sarbia – Sarbka, 

31.08.2016 – Sołectwo Gębiczyn, 

09.09.2016 – Sołectwo Średnica, 

12.09.2016 – Sołectwo Radolinek, 

15.09.2016 – Sołectwo Romanowo Górne, 

16.09.2016 – Sołectwo Brzeźno, 

20.09.2016 – Sołectwo Romanowo Dolne, 

21.09.2016 – Sołectwo Zofiowo, 

22.09.2016 – Sołectwo Gębice, 

23.09.2016 – Sołectwo Huta, 

26.09.2016 – Sołectwo Ciszkowo, 

27.09.2016 – Sołectwo Marunowo.  
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 V Powody udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Czarnków oraz struktura osób 

korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.  

Tabela 33. Źródło: dane jednostki 

Powody udzielania pomocy osobą lub rodziną 

 

2015 2016 

ubóstwo 308 287 

bezdomność 1 1 

potrzeba ochrony macierzyństwa 110 94 

bezrobocie 167 123 

niepełnosprawność 119 131 

długotrwała lub ciężka choroba 69 82 

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (np. rodziny niepełne, 

wielodzietne) 25 26 

przemoc w rodzinie 12 9 

alkoholizm 23 25 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego 0 2 

Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy – rodziny 

 
2015 2016 

gospodarstwa jednoosobowe 97 100 

rodziny dwuosobowe 58 56 
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Tabela 34. Źródło: dane jednostki 

 

Struktura rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy – rodziny z dziećmi 

 

2015 2016 

rodziny z jednym dzieckiem 40 43 

rodziny z dwójką dzieci 80 66 

rodziny z trójką dzieci 49 38 

rodziny z czwórką dzieci 13 11 

rodziny z piątką dzieci 10 9 

rodziny z szóstką dzieci 3 3 

rodziny z siódemką i więcej dzieci 2 3 

Tabela 35. Źródło: dane jednostki 

 

 

 

 

 

 

rodziny trzyosobowe 59 62 

rodziny czteroosobowe 100 79 

rodziny pięcioosobowe 58 48 

rodziny sześcioosobowe i więcej 43 37 
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VI Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016r.,  

poz. 1518 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 (od listopada 2017r. – 754,00 zł); 

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

764,00zł (od listopada 2017r. – 844,00 zł). 

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

- na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 89,00 zł, od listopada 2016: 95,00 zł;   

- na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 118,00 zł, od listopada 

2016: 124,00 zł;   

- na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 129,00zł, od listopada 

2016: 135,00 zł;   

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 

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 (od listopada 2016r. – 193,00 zł). 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

wypłacany w wysokości; 

- na dziecko do 5 roku życia – 80,00 zł (od listopada 2016r. – 90,00 zł); 

- na dziecko powyżej 5 roku życia – 100,00 zł (od listopada 2016r. – 110,00 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, (od listopada 2016r. – 113,00 zł). 

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, (od 

listopada 2016r. – 69,00 zł). 
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Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 

wypłacany w wysokości 90,00 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, (od listopada 2016r. 

– 100,00 zł). 

 

 2015 2016 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

Liczba rodzin 510 476 

Liczba świadczeń 17 987 17 251 

Kwota świadczeń (w zł) 1 831 742 1 966 497 

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 

Liczba rodzin / Liczba świadczeń 55 44 

Kwota świadczeń (w zł) 55 000 44 000 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Liczba rodzin / Liczba świadczeń 110 112 

Kwota świadczeń (w zł) 110 000 112 000 

Tabela 36. Źródło: dane jednostki 

 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 oznaczała 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 

należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego 

świadczenia. 

 2016 

„złotówka za złotówkę”  

Liczba świadczeń 295 

Kwota świadczeń (w zł) 11 707,59 

Tabela 37. Źródło: dane jednostki 
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Inne świadczenia wypłacane w ramach świadczeń rodzinnych: 

 

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  

w wysokości 1300,00 zł miesięcznie (od stycznia 2017r.: 1406,00 zł). Świadczenie 

pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie 

później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 

jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

 

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.  

 

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 2015r., 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. 
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 2015 2016 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Liczba świadczeń 405 411 

Kwota świadczeń (w zł) 481 795 530 209 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Liczba świadczeń 2 792 3 022 

Kwota świadczeń (w zł) 427 176 462 366 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba świadczeń 153 185 

Kwota świadczeń (w zł) 77 860 95 999 

Zasiłek dla opiekuna 

Liczba świadczeń 236 172 

Kwota świadczeń (w zł) 121 525 88 643 

Tabela 38. Źródło: dane jednostki 

 

 2015 2016 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Liczba świadczeń 256 302 

Kwota świadczeń (w zł) 18 650 22 537 

Składka na ubezpieczenie społeczne 

Liczba świadczeń 582  556 

Kwota świadczeń (w zł) 132 986 135 576 

Tabela 39. Źródło: dane jednostki 

 

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

zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wsparcie finansowe w postaci 

świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało 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. 

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, 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 
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macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.  

 

 2016 

Świadczenie rodzicielskie  

Liczba świadczeń 426 

Kwota świadczeń (w zł) 373 401 

Tabela 40. Źródło: dane jednostki 

 

VII Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(Dz. U.  z 2017r., poz. 489) 

 

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. 

 

Tabela 41. Źródło: dane jednostki 

 
2015 2016 

Liczba osób 102 94 

Liczba rodzin 67 64 

Kwota świadczeń (w zł) 508 740 446 142 
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Tabela 42. Źródło: dane jednostki 

 

VIII Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.) 

Świadczenie wychowawcze (500+):  

• przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 

prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

• przysługuje osobom w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

• przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 

świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

• przysługuje na kolejne dzieci w rodzinie do 18 roku życia bez względu na dochód. 

 

 

 

 

 

 

Postępowania prowadzone wobec dłużników 

 2015 2016 

Liczba dłużników wobec, których prowadzone było 

postępowanie 
115 126 

Kwoty zwrócone przez dłużników (w zł) 48 825,23 52 216,77 

W tym: dochód Państwa (60%) 29 496,93 31 330,12 

W tym: dochód Gminy Czarnków (20%) 11 218,03 20 886,65 

W tym: dochód innych gmin w roku (20%) 8 110,27 0,00 
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Świadczenia wychowawcze 

 2016 

Liczba świadczeń 13 550 

Kwota świadczeń (w zł)  6 702 357 

Liczba dzieci uprawnionych 1 535 

W tym: liczba dzieci I 673 

W tym: liczba dzieci kolejnych 862 

Tabela 43. Źródło: dane jednostki 

 

Wpływ świadczenia wychowawczego na dzietność w Gminie Czarnków 

Liczba 

urodzonych 

dzieci w 

Gminie 

Czarnków 

listopad 2015 listopad 2016 

22 20 

grudzień 2015 grudzień 2016 

16 9 

styczeń 2016 styczeń 2017 

12 14 

luty 2016 luty 2017 

7 9 

marzec 2016 marzec 2017 

13 7 

Tabela 44. Źródło: dane Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności Urząd Gminy 

Czarnków. 
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Wpływ świadczenia wychowawczego na liczbę osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 

Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia (przyznano świadczenia)  

2015 2016 

747 641 

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne 

2015 2016 

390 347 

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne 

2015 2016 

362 297 

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie rodzinne 

2015 2016 

510 476 

Osoby i rodziny, którym przyznano fundusz alimentacyjny 

2015 2016 

102 94 

Tabela 45. Źródło: dane jednostki. 
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IX Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) 

– 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 2015 –  

514,00 zł 

 

Tabela 46. Źródło: dane jednostki. 

 

Tabela 47. Źródło: dane jednostki. 

 2015 2016 

Liczba osób 530 406 

Kwota świadczeń (w zł) 150 000 140 445 

Uśredniona kwota stypendium szkolnego (w zł) 283,00 345,92 

Struktura uczniów korzystających z stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych 

 2015 2016 

Szkoła Podstawowa 121 96 

Gimnazjum 52 36 

Szkoła Specjalna 3 3 

Liceum Ogólnokształcące 18 7 

Technikum 25 21 

Zasadnicza Szkoła zawodowa 19 15 

Policealna roczna szkoła dla dorosłych 0 1 
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X Realizacja ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny  

(Dz. U. z 2016r., poz. 785) 

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). 

 

Karta Dużej Rodziny 

 2015 2016 

Liczba Wydanych Kart 51 96 

Liczba rodzin, które otrzymały karty 44 90 

Liczba dzieci w rodzinach, które otrzymały karty 208 61 

Kwota rozliczona w ramach KDR (w zł) 589,60 227,80 

Tabela 48. Źródło: dane jednostki. 

 

XI Administracja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie: 

Ilość wydanych decyzji ( łącznie: 4 819 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): 

1 840 decyzji 

- Fundusz Alimentacyjny: 87 decyzji 

- Stypendia: 237 decyzji 
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- 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): 

951 decyzji 

- Świadczenia wychowawcze 1 155 decyzji 

Tabela 49. Źródło: dane jednostki. 

 

Ilość dokumentów przychodzących 7 540 

Ilość dokumentów wychodzących (poza decyzjami i zaświadczeniami) 1 165 

Ilość wydanych zaświadczeń: 

Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne 

FA 

Stypendia 

96 

Tabela 50. Źródło: dane jednostki. 

 

XII Potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

 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 wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020. 

 Potrzeba dokształcania i doskonalenia przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego  

w zakresie procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 


