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I. ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KADRA OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 2021 R. 

 

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu jest systemowe podejście do 

rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, patologiom 

społecznym, wykluczeniu oraz poprawy jakości życia mieszkańców Sandomierza. Celem głównym  

Ośrodka  jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

1. Realizacja zadań ustawowych w 2021 r. 

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, 

a w szczególności:  

− prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych  

i specjalnych celowych niepodlegających zwrotowi,  

− kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacanie lub dofinansowanie 

do opłat za pobyt,  

− kierowanie na posiłki i opłacanie ich kosztów,  

− organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  

− sprawienie pogrzebu,  

− realizacja programów osłonowych,  

− świadczenie pracy socjalnej,  

− udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego.  

 

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  realizował także inne zadania, w tym:  

− przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,  

− przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,  

− przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,  

− przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,  

− prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,  

− prowadzenie obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,  

− opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające  

z pomocy i kwalifikowanie do ww. świadczeń, 

− udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

 

Działalność Ośrodka finansowana jest:  

– ze środków budżetu Miasta,  

– ze środków budżetu państwa,  

– ze środków pozabudżetowych.  

 

Ośrodek w 2021 r. wykonywał zadania wynikające, w szczególności z: 

− ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

− ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

− ustawy dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

− ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

− ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

− ustawy z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

− ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

− ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i  okresu powojennego, 

− ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 



− ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

− ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

− ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Roczny plan pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2021 r. został 

wprowadzony zarządzeniem Nr 021.10.2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  

z dnia 02.02.2021 r. w sprawie rocznego planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 

2021 r.  

 

2. Struktura organizacyjna i kadra w 2021 r. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. realizowane były przez pracowników 

poszczególnych sekcji: 

− sekcja pomocy społecznej, do zadań której należy, m.in. przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych w sprawie udzielenia pomocy społecznej klientom Ośrodka oraz na potrzeby 

innych instytucji i ośrodków pomocy społecznej w kraju, a także świadczenie pracy socjalnej, 

realizacja decyzji administracyjnych, w szczególności w sprawach pomocy społecznej, składek 

zdrowotnych i emerytalno-rentowych, 

− sekcja usług opiekuńczych, do zadań której należy wykonywanie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osób, które ze względu na 

wiek, chorobę lub inne przyczyny nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb 

życiowych i wymagają pomocy innych osób,  

− sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, do zadań której należy wydawanie 

i przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego do dnia 31.12.2021 r. oraz sporządzanie decyzji 

oraz list wypłat ww. świadczeń, a także prowadzenie postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych, ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków dla opiekunów. Sekcja zajmuje się 

również wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w sprawach dodatku mieszkaniowego, 

sporządzaniem decyzji oraz list wypłat dodatków i dodatków energetycznych, 

− sekcja finansowa, do zadań której należy, m.in. przekazywanie przyznanych decyzjami 

świadczeń, prowadzenie windykacji wierzytelności, obsługa  księgowa Ośrodka,    

− sekcja organizacyjna, do zadań której należy, m.in. prowadzenie spraw: kadrowych, spraw 

gospodarczych, składnicy akt, nadzór nad eksploatacją systemów informatycznych, obsługi skarg 

i wniosków, egzekwowania zasad i przepisów BHP, 

− Punkt Interwencji Kryzysowej, do zadań którego należy prowadzenie poradnictwa 

specjalistycznego – prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, interwencji kryzysowej oraz  

z  zakresu terapii uzależnień, 

- samodzielne stanowiska pracy:  

- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,  

- Radca Prawny,  

- Inspektor Ochrony Danych. 

 

3. Stan zatrudnienia w 2021 roku. 

Zatrudnienie w poszczególnych komórkach organizacyjnych kształtowało się  

w następujący sposób: 

 

 31.12.2021 r. 

Stan zatrudnienia w osobach 57 

Stan zatrudnienia w etatach 54,88 



 osoby etaty 

Dyrektor 1 1 

Sekcja finansowa 5 5 

Informatyk 1 1 

Sekcja organizacyjna 5 4,25 

Inspektor ochrony danych 1 0,75 

Sekcja świadczeń rodzinnych 

i dodatków mieszkaniowych 
7* 6,88 

Sekcja pomocy społecznej 37 36 

Stanowiska administracyjne 4 4 

Pracownicy socjalni 12 11,75 

Zespół asysty rodziny 3 2,75 

Usługi opiekuńcze 16 15,5 

Program  

„Opieka wytchnieniowa” 
1 1 

Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” 
1 1 

 
*pracownik sekcji świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych zatrudniony w sekcji ¼ wymiaru etatu oraz 

na stanowisku inspektor ochrony danych ¾ wymiaru etatu, w ujęciu osobowym w zestawieniu wykazany został 

jako inspektor. 

 

Od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  zatrudnionych zostało 6 pracowników. Zatrudnienie 

pracowników podyktowane zostało koniecznością uzupełnienia kadry pracowniczej w celu 

zapewnienia ciągłości pracy poszczególnych sekcji w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W sekcji usług w trakcie roku zatrudniono trzy osoby, na czas określony na zastępstwo za 

długotrwale nieobecnych pracowników co pokierowane było koniecznością zapewnienia stałego 

profesjonalnego wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb osób starszych. Zatrudnienie jednej 

osoby w sekcji usług opiekuńczych podyktowane było realizacją programu ministerialnego „Opieka 

Wytchnieniowa” - edycja 2021.  

Do realizacji programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2021 nie zatrudniono nowych pracowników a powierzono zadania pracownikowi dotychczas 

zatrudnionemu w sekcji usług. 

W 2021 roku jeden pracownik był nieobecny w związku z przebywaniem na urlopach 

związanych z rodzicielstwem. Jeden pracownik skorzystał z uprawnienia obniżenia wymiaru czasu 

pracy  do 7/8 wymiaru etatu jako osoba uprawniona do urlopu wychowawczego. W trakcie 2021 roku 

rozwiązana została umowa o pracę z jednym pracownikiem na jego wniosek za porozumieniem stron, 

z jedną osobą rozwiązana została umowa o pracę w dniu 31.12.2021 r. w związku z upływem czasu na 

który została zawarta umowa o pracę. 

 

 

 



4. Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne pracowników Ośrodka. 

 W 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych kadry skierowano pracowników na 82 szkolenia zewnętrzne. Pracownicy 

przedstawiali do akt osobowych certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające udział 

w szkoleniach/warsztatach/kursach. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i warunkami podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

Ośrodka po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem komórki, przekazywali informacje i wiedzę 

zdobytą na przedmiotowym szkoleniu, współpracownikom w trakcie szkolenia wewnętrznego, 

z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz unikając większych zgromadzeń pracowników. Ze względu 

na sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego znacząco ograniczona została organizacja 

szkoleń wewnętrznych.  

W sekcjach OPS w Sandomierzu dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono 11 szkoleń 

wewnętrznych, których tematyka dotyczyła aktualizacji wiedzy, m. in. w zakresie:  

− ochrony danych osobowych: polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 

instrukcja zarządzania systemami informatycznymi oraz procedura zabezpieczenia budynku, 

zasady postępowania  z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń  biurowych,  

− wybrane zagadnienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisy ustawy COVID  

a prowadzone postępowanie administracyjne, 

− Kodeksu Postępowania Administracyjnego przekazanie wiedzy po szkoleniu on-line, 

− zagadnienia z zakresu obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej – Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.   

 

5. Pozostałe działania sekcji organizacyjnej w 2021 r. 

1. W miesiącu maju 2021 r. dokonano aktualizacji wykazu osób niepełnosprawnych  

w procedurze w sprawie zasad ewakuacji osób niepełnosprawnych na wypadek masowego 

zagrożenia wprowadzonej zarządzeniem Nr 021.1.25.2013 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu z 12.03.2013 r. z późn. zm., na podstawie zarządzenia 

Nr 021.1.31.2021 Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z  dnia 28.05.2021 r. 

w sprawie zmiany procedury w sprawie zasad ewakuacji osób niepełnosprawnych na wypadek 

masowego zagrożenia. 

2. W związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie o pomocy społecznej dotyczącą awansu 

zawodowego pracowników socjalnych – ustawą z dnia 15.04.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 803), 

która weszła w życie 30.05.2021 r. wprowadzono w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku 

urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz pracowników socjalnych 

zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu na podstawie 

zarządzenia Nr 021.32.2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 

31 maja 2021 r. 



II. POMOC SPOŁECZNA 

 

1. Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. 

Pomoc społeczna to działalność, której głównym zadaniem jest wspieranie osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które  w ramach własnych możliwości i środków nie 

radzą sobie z pokonaniem problemów. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być 

odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin 

korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się 

w możliwościach pomocy społecznej. Pomoc społeczna  jest przyznawana na podstawie spełnienia 

dwóch kryteriów. Pierwszym jest kryterium dochodowe drugim zaś, jest wystąpienie przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy   o pomocy społecznej. Oba kryteria muszą być spełnione jednocześnie. 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo 

polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie 

na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

− ubóstwa, 

− sieroctwa, 

− bezdomności, 

− bezrobocia, 

− niepełnosprawności, 

− długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

− przemocy w rodzinie, 

− potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

− potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

− bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

− 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, 

− trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

− alkoholizmu lub narkomanii, 

− zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

− klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom 

w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Od dnia 01.10.2018 r. do 31.12.2021 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358) obowiązywały następujące kryteria 

dochodowe: 

− dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,  

− dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/cudzoziemcy-18053962/art-159
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/cudzoziemcy-18053962/art-159


W 2021 roku sekcja pomocy społecznej realizowała zadania wynikające z  następujących 

aktów prawnych: 

− ustawy o pomocy społecznej,  

− uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego  programu „Posiłek 

w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, 

− ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

− ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

W  2021 roku w sekcji pomocy społecznej wydano decyzje administracyjne:  

− Zasiłki okresowe - 195 (w tym: przyznających - 184, odmownych - 6, umorzenie postępowania - 

2, wygaśnięcie decyzji - 2, zmieniających - 1), 

− Zasiłki celowe, celowe specjalne - 464 (w tym przyznających 377),  

− Zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 573 ( w tym przyznających - 563), 

− Zasiłki stałe -154 (w tym przyznających - 98), 

− Schronienie - 21 (w tym przyznających 18), 

− Dom Pomocy Społecznej -  69 (w tym  decyzji kierujących -5, zmieniających - 44, wygaśnięcie 

decyzji - 9, umorzenie - 11), 

− Gorący posiłek - 51 (w tym przyznających - 46), 

− Dożywianie w szkołach i przedszkolach - 80 (w tym przyznających 69), 

− Usługi opiekuńcze - 196 (w tym przyznających 100), 

− Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 26 (w tym 

przyznających 22), 

− Przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym-wspieranym - 20 (w tym przyznających pobyt 

- 19), 

− Kierowanie do Ośrodka Wsparcia - 60 (w tym kierujących - 28), 

− Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego - 86 

(w tym przyznających - 77). 

 

Sekcja pomocy społecznej oprócz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej tj. ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych, realizacji pracy socjalnej podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym, 

integracyjnym  poprzez realizację programów takich jak „Aktywny senior”, „Gminny Program 

Wychodzenia z Bezdomności”, „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie” oraz ,,Gminny Program Wspierania Rodziny”.  

 

2. Programy rządowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. 

− Usługi opiekuńcze dla osób 75+ - edycja 2021  

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających  

w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. W ramach programu usługami objęto 6 osób wieku 

powyżej 75 lat. Jeżeli dochód osoby nie przekraczał 250% kryterium dochodowego, podopieczni 

zgodnie z założeniami programu nie ponosili odpłatności za świadczone usługi. 

− Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 

Gmina Sandomierz/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przystąpiła do Programu  

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Program adresowany był do dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 



konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta 

w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, 

placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 

lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, 

rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika 

Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy 

z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, 

wystawy); wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. 

Usługa asystenta na terenie szkoły mogła być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie 

zapewniała tej usługi. Usługi asystenta mogły być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu. 

Na terenie Gminy Sandomierz ze wsparcia asystenta korzystały 3 osoby niepełnosprawne. 

− Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  przystąpił do Programu "Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program na terenie Gminy 

Sandomierz był realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa miała na celu 

odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich 

w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu 

opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować mogli czasem, który 

mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki 

wytchnieniowej świadczona była nieodpłatnie. Program adresowany był do członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. 

Na terenie Gminy Sandomierz wsparcie w formie opieki wytchnieniowej uzyskało 7 rodzin, w których 

niesamodzielny członek rodziny wymagał opieki całodobowej. 

Ponadto w ramach trwałości projektu ,,Jesteśmy dla was” u jednej osoby realizowana była  

pomoc w formie opieki wytchnieniowej. 

 

3. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w ramach umowy z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

realizował Moduł IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach umowy nr 

POS/000027/13/D z dnia 6 sierpnia 2021 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W ramach realizacji programu wsparciem objęto 30 osób niepełnosprawnych 

(8 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i 22 osoby niepełnosprawne w stopniu 

znacznym, niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). Uczestnicy 

w celu zminimalizowania poczucia osamotnienia, izolacji, niepokoju związanego z przyszłością 

otrzymali wsparcie psychologa w formie cyklicznych spotkań indywidualnych w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych lub w formie kontaktu telefonicznego. Każdy uczestnik 

programu w okresie od września do grudnia 2021 roku miał możliwość skorzystania ze wsparcia 



psychologicznego w wymiarze 8 godzin zegarowych tj. 2 godziny  miesięcznie. Formy kontaktu 

(osobisty lub telefoniczny) ustalane były z uczestnikami z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

zainteresowanych. W trakcie realizacji programu, 30 osób niepełnosprawnych skorzystało z pomocy 

psychologicznej. Osobisty kontakt z psychologiem miały 23 osoby w łącznej ilości 184 godzin, 7 osób 

korzystało z kontaktu telefonicznego w ilości 18 godzin oraz osobistego w ilości 38 godzin. 

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania m. in. żywności, środków ochrony, zakupiono 

i dostarczono do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych paczki z artykułami żywnościowymi 

(m.in. artykuły mięsne i nabiał o przedłużonym terminie ważności, produkty sypkie, słodycze i inne) 

oraz  ze środkami ochrony (maseczki ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, mydło 

antybakteryjne, ręczniki jednorazowe). Dla każdego uczestnika przygotowano dwie paczki 

żywnościowe o łącznej wartości 500,00 zł (w miesiącu październiku 2021r. na kwotę 227,16zł oraz 

w miesiącu grudniu 2021r. na kwotę 272,84zł) oraz jedną paczkę ze środkami ochrony o wartości 

169,64 zł. Pomoc w formie paczek zabezpieczyła podstawowe potrzeby uczestników programu 

w związku ze zminimalizowaną pomocą sąsiedzką i ograniczeniami w dostępności do usług osób 

niepełnosprawnych związanych z epidemią. Łączna wysokość środków wykorzystana na realizację 

dodatkowego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych 

wirusem SARS-Cov-2 wynosiła 44.130,50 zł. Kwota pomocy finansowej w całości pochodziła 

ze środków PFRON. 

4. Świadczenie usługi Teleopieki Domowej w Gminie Sandomierz. 

Odpowiadając na potrzeby sandomierskich seniorów, Gmina Sandomierz w 2021r. 

kontynuowała usługę Teleopieki Domowej. 

W dniu 31.12.2021r. została zawarta umowa nr PCO/KW/01/3112/2021 o przystąpieniu 

do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki między Gminą Sandomierz a Polskim 

Centrum Opieki spółka z o. o.  z siedzibą w Gdyni. Pakiet dostępowo-abonamentowy w ramach 

zawartej umowy dotyczy nie więcej niż 40 osób. Teleopieka – to system przywoławczy działający 

w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca zostaje 

wyposażona w aparat telefoniczny, oraz  tzw. „przycisk życia” w formie opaski lub breloka, który 

w przypadku zagrożenia (upadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pożaru itp.) po naciśnięciu 

powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, 

gdzie operator decyduje o stosownym rodzaju interwencji. 

 Pomoc w formie Teleopieki skierowana jest do mieszkańców Sandomierza w wieku 65+, 

samotnie zamieszkujących, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu kwalifikuje osoby do Usługi Teleopieki. W przypadku nagłego zdarzenia 

medycznego, osoba nie zawsze jest w stanie wykonać połączenie pod numer alarmowy, zaś posiadanie 

dostępu do tzw. „przycisku życia” w formie opaski lub breloka, zwiększa  poczucie bezpieczeństwa. 

W 2021 roku do systemu Teleopieki zostało zakwalifikowanych 40 osób.  

5. Aktywny senior. 

Program skierowany jest do osób zamieszkujących w Sandomierzu, które ukończyły 60 lat. 

Głównym celem programu  jest poprawa jakości życia seniorów poprzez ich uczestnictwo w życiu 

społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. W ramach realizacji programu osłonowego „Aktywny Senior” w dniu 17 września 2021 

r. na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odbyła się VI edycja sandomierskiego święta seniorów 

Senioralia 2021. Impreza odbyła się pod hasłem „FOLKOWA BIESIADA”. Senioralia 2021 

uroczyście rozpoczął Pan Marcin Marzec, Burmistrz Miasta Sandomierza wraz z Panem Januszem 

Stasiakiem - Zastępcą Burmistrza Sandomierza, którzy przekazali symboliczne klucze do bram miasta 

na ręce przedstawicieli Sandomierskich Seniorów oraz Sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku. 

Organizatorami imprezy był Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Miejskim w Sandomierzu. 

Współorganizatorami byli: Sandomierskie Centrum Kultury, Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy 

Dom Samopomocy, Polski Czerwony Krzyż Oddział Sandomierz. Celem przedsięwzięcia Senioralia 

2021 było zachęcenie osób w wieku późnej dorosłości do wyjścia z domu, spotkania ze znajomymi, 

zaprezentowania swoich talentów, zawarcia nowych znajomości i przyjaźni. Wydarzenie było również 



okazją do pokazania społeczności lokalnej, że seniorzy to aktywni, radośni i pełni werwy mieszkańcy 

Sandomierza. Dla  uczestników imprezy przygotowano liczne atrakcje: występ Zespołu Gorzyczany 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, Koła Gospodyń Wiejskich z Sokolnik, konkurs dotyczący 

zagrożeń wobec osób starszych prowadzony przez przedstawicieli KPP Sandomierz, pogadankę 

przedstawiciela NFZ na temat zdrowego odżywiania i trybu życia. Odbył się również „Przegląd 

talentów”- seniorzy wystąpili w różnych formach artystycznych (śpiew, recytacja, inscenizacja). 

Wszyscy artyści - seniorzy, zostali nagrodzeni upominkami. Imprezę uświetnił występ młodych 

solistów Pani  Zuzanny Pastuszka oraz Pana Michała Cezarego Biały. Zespół Gorzyczany oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich z Sokolnik i z Chobrzan oprócz występów artystycznych przygotowały dla 

sandomierskich seniorów degustację regionalnych potraw i wypieków, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 

6. Program „Wspieraj seniora”. 

W 2021 roku w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu kontynuował realizację działania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej ,,Wspieraj Seniora” na 2021 rok. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, 

które zdecydowały się pozostać w domu w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególnych 

przypadkach do osób poniżej 70 roku życia, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym 

zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych 

osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należała do decyzji ośrodka 

pomocy społecznej. W ramach  realizacji programu ,,Wspieraj Seniora” podejmowano takie działania 

jak robienie i dostarczanie zakupów, pomoc w rejestracji do lekarza i realizacja recept, pomoc 

w rejestracji na szczepienie, opłacanie rachunków, dostarczanie posiłków, przekazywanie 

korespondencji ze skrzynek na listy znajdujących się zwykle na parterze bloku, wyrzucanie śmieci, 

utrzymywanie kontaktu telefonicznego z osobą. W 2021 roku  liczba nowych zgłoszeń przyjętych do 

realizacji za pośrednictwem infolinii jak i bezpośrednio przez Ośrodek wyniosła 63.  

7. Gminny Program Wspierania Rodziny. 

Celem programu jest wspieranie środowisk mających trudności z realizacją swoich 

naturalnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbań o charakterze opiekuńczo -

 wychowawczym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspiera potrzebujące rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i funkcjonowania w warunkach gwarantujących 

bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Podejmowane działania polegają przede wszystkim na 

wykorzystywaniu i wzmacnianiu zasobów własnych rodzin i stymulowaniu ich w procesie 

usamodzielniania.  

W 2021 r. łącznie pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 378 

rodzin. Ze świadczeń pieniężnych korzystało 299 rodzin, zaś ze świadczeń niepieniężnych 137 rodzin. 

Pomocą społeczną w postaci pracy socjalnej objęto 838 rodzin. 

8. Zespół do spraw Asysty Rodzinnej. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego to jeden z częstszych powodów przyznania pomocy. W celu wsparcia rodzin 

przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej. Zespół 

Do Spraw Asysty Rodzinnej  prowadzi działalność mającą na celu wzmacnianie funkcji opiekuńczo-

wychowawczej sandomierskich rodzin. Aktywność Zespołu skupia się na oddziaływaniach 

profilaktycznych, prowadzonych we współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz 

dobra rodziny  i dziecka. Wchodzący w skład Zespołu specjaliści obejmują potrzebujące środowiska 

wsparciem psychologicznym, prowadzą indywidualne konsultacje, zarówno z rodzicami jak i dziećmi. 



Włączają się także w realizacje imprez okolicznościowych i wydarzeń, promujących prorodzinne 

wartości, zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień i przemocy. W Zespole jest zatrudnionych 

2 asystentów rodziny oraz psycholog. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych aby 

doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci 

poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.  W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku 

28 rodzin z terenu gminy Sandomierz miało przydzielonego asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny 

ma charakter kompleksowy. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub 

miejscu wskazanym przez rodzinę. Większość spotkań odbywa się w domach podopiecznych co 

pozwala stworzyć warunki  bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Wizyty odbywają się minimum  

1-2 razy w tygodniu i trwają 1-3 godziny. Każda wizyta asystenta rodziny w środowisku, rodzaje 

podjętych działań odnotowywane są w Dzienniku pracy asystenta rodziny. Asystent ściśle 

współpracuje z pracownikiem socjalnym, wspólnie opracowują plan pracy z rodziną. Psycholog 

zatrudniony w Ośrodku objął wsparciem 57  rodzin. Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej organizował 

spotkania integracyjne i informacyjne dla sandomierskich rodzin. 

Dnia 07.07.2021 roku  w Parku Piszczele odbył się piknik rodzinny mający na celu edukację 

rodzin w zakresie wspólnego spędzania czasu wolnego. W dniu 19.11.2021 roku odbyło się spotkanie 

informacyjne  dla rodziców objętych wsparciem asystenta dotyczące zmian w realizacji świadczenia 

wychowawczego 500+. W dniu 17.12.2021 roku dla rodziców zorganizowano spotkanie edukacyjne 

pt. ,,Bezpieczeństwo w sieci”. 

Należy zaznaczyć, że część działań zaplanowanych na 2021 rok nie doszło do skutku  

z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie kraju - ograniczenie kontaktów, 

odwołanie imprez itp.  Jednakże asystenci rodzin utrzymywali kontakty telefoniczne z rodzinami, 

udzielali niezbędnego wsparcia w związku ze zdalną nauką, pozostawali w kontakcie z kuratorami 

i pedagogami szkolnymi w razie potrzeby podejmowali interwencje w środowisku. 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowanie  

i realizacja gminnego  programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Uchwałą NR XXVIII/322/2020 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 29 grudnia  2020 r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy    

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2021-2025. 

  Celem programu jest tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego systemu 

zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz współpraca służb i instytucji 

warunkująca spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

10. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się  

w trudnej sytuacji funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie profesjonalnego 

systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych  bądź dotkniętych przemocą w rodzinie. Członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach Zespołu oraz w posiedzeniach grup 

roboczych, na które zapraszane są ofiary przemocy i wzywani sprawcy przemocy.  Po wysłuchaniu 

stron członkowie grup ustalają plan pomocy rodzinie. Pracownicy socjalni ściśle współpracują 

z przedstawicielami Policji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Środowiska dotknięte przemocą w rodzinie  

są systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych oraz dzielnicowych, którzy 

sprawdzają stan bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą. Posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności   od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   



W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło  do przewodniczącego zespołu 82 

formularze Niebieskich  Kart.  Pracownicy socjalni po ustaleniach na grupach roboczych wystosowali 

16 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na  

przymusowe leczenie odwykowe,  4  zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej celem podjęcia  

działań w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, 11 wniosków do Sądu o wgląd    

w sytuację rodzinną.  

 Członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Renatę Durdę  

,,Najnowsze zmiany w prawie dotyczące wydawania policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania  

i zakazu zbliżania się do niego przez osoby stosujące przemoc  w rodzinie”,  które odbyło się w dniu 

24.06.2021 r. w Ratuszu Miejskim. 

W 2021 roku zorganizowano konkurs profilaktyczny ,,Słowa zamiast bomb”, w którym udział 

wzięło 25 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. 

11. Punkt Interwencji Kryzysowej 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Jest specjalistyczną instytucją pomocy społecznej, zorientowaną na niesienie pomocy ludziom 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem pracy Punktu Interwencji Kryzysowej jest 

pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji. Pomoc osobom w kryzysie 

jest udzielana przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologa, pedagoga, radcę prawnego, 

instruktora terapii uzależnień, interwenta kryzysowego. 

W 2021 r. w PIK udzielono łącznie 156 porad.   

12. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności 

Uchwałą Nr XXXV/369/2013 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 04.12.2013 r. przyjęto 

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności. Bezdomność to skrajny przypadek wykluczenia 

społecznego, często wiążący się z innymi dysfunkcjami. Problem bezdomności dotyka również miasto  

Sandomierz.  Skala zjawiska jest coraz większa, dlatego  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

oprócz działań wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. zabezpieczenie podstawowych potrzeb  

podejmuje  szereg  działań  mających na celu aktywizację i integrację  osób bezdomnych. Ze względu 

na złożoność przyczyn pozostawania w bezdomności, osoby bezdomne wymagają różnorodnych 

działań na rzecz zaspakajania ich potrzeb oraz włączenia do pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Sandomierzu. Zaplanowane na rok 2021 działania nie zostały podjęte z uwagi na 

rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie kraju - ograniczenie kontaktów, odwołanie imprez 

itp. Schronisko ograniczyło kontakty do niezbędnego minimum, zaś wszelkie zaplanowane wizyty, 

spotkania zostały  zawieszone do odwołania.  

W 2021 roku wsparciem w formie schronienia objęto 7 osób bezdomnych i przeznaczono na 

ten cel  kwotę 51.022,73 zł. Ponadto w okresie zimowym przy zachowaniu wszelkich środków 

ostrożności, wykorzystaniu dostępnych środków ochrony pracownicy Ośrodka wspólnie ze Strażą 

Miejską  i Policją w godzinach porannych  i  wieczornych  systematycznie monitorowali miejsca 

przebywania osób bezdomnych celem  udzielenia wsparcia w formie schronienia, odzieży lub ciepłego 

posiłku. W 2021 roku przeprowadzono łącznie 46 monitoringów. 

13. „Mieszkania chronione – wspierane” 

W strukturach Ośrodka w 2021 roku funkcjonowały dwa mieszkania chronione w formie 

mieszkań wspieranych. Mieszkanie chronione jest jedną z form pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu został wyznaczony do prowadzenia pierwszego 

mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego na podstawie zarządzenia NR 

78/2018/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 maja 2018 r. Mieszkanie przy ul. Katedralnej 

5 w Sandomierzu funkcjonuje od  14 czerwca 2018 roku. W mieszkaniu docelowo może przebywać 

czterech mieszkańców, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, ze względu na 



niepełnosprawność i w dalszym etapie mający wskazania do umieszczenia w placówce całodobowej 

opieki. Mieszkanie o powierzchni 52 m2 pochodzi z zasobów komunalnych Urzędu Miasta, jest 

dwupokojowe, w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego. W ciągu całego 

2021 roku w mieszkaniu chronionym przebywały 4 osoby.  

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu został wyznaczony do prowadzenia 

drugiego mieszkania chronionego w  formie mieszkania wspieranego na podstawie zarządzenia 

NR 130/2021/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2021 r. W dniu 31 maja 2021 r.  

miało miejsce oficjalne otwarcie mieszkania chronionego typu wspieranego, którego dokonał 

Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin Marzec. Mieszkanie o powierzchni 43,66 m2 usytuowane 

jest przy ul. Kościuszki 1  w Sandomierzu. Mieszkanie dwupokojowe jest w pełni umeblowane 

i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego (ręczniki, pościel, naczynia). W mieszkaniu może 

przebywać maksymalnie trzech mieszkańców, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, ze 

względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający wskazania do umieszczenia w placówce 

całodobowej opieki. Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do których orzeczono chorobę 

psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby 

niewidome. W mieszkaniu przy ul. Kościuszki 1 w roku 2021 w sumie przebywało 4 osoby. 

Mieszkańcy w 2021 r. ponosili odpłatność w przypadku, gdy dochód osoby był wyższy od 

kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tj. od kwoty 701,00 zł do 

31.12.2021 r.), jeśli dochód był niższy mieszkaniec był zwolniony z ponoszenia odpłatności.  

W każdym z mieszkań świadczone były usługi opiekuńcze w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny 

dziennie. 

14. Realizacja usług opiekuńczych. 

Sekcja usług opiekuńczych realizuje  zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.  

 Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione ze strony rodziny, przysługuje pomoc w postaci usług 

opiekuńczych: 

− usługi opiekuńcze obejmujące osoby starsze i niepełnosprawne świadczone w miejscu 

zamieszkania, 

− specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęte są osoby niepełnosprawne, 

− specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmujące osoby z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

w miejscu zamieszkania. 

Osoby otrzymujące pomoc w zależności od wysokości posiadanego dochodu ponoszą częściową 

odpłatność za usługi. Warunki przyznawania i  zasady odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje  

-  Uchwała Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.02.2013 r. Nr XXVI/284/2013 w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Odpłatność za specjalistyczne usługi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej   

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2021 r. usługami opiekuńczymi objęte było 75 osób, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 13 osób.  

 

Należy zaznaczyć, że część działań zaplanowanych na rok 2021 nie doszło do skutku z uwagi 

na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie kraju- ograniczenie kontaktów, odwołanie 

imprez itp. Jednakże pracownicy sekcji pomocy społecznej podejmowali inne działania tj. takie które 

miały wesprzeć rodziny w tym okresie. 

Pracownicy socjalni we współpracy z Rejonowym Oddziałem PCK zabezpieczyli  paczki 

świąteczne dla 30 osób starszych, niepełnosprawnych. Wydawane były skierowania do Caritas 

dotyczące udzielenia pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną. W ramach współpracy  

z Misją Chrześcijańską w Sandomierzu osoby potrzebujące korzystały z pomocy żywnościowej.  



W miesiącu grudniu w ramach współpracy z kibicami Klubu sportowego Wisła – Sandomierz 15 

rodzin będących w trudnej sytuacji otrzymało paczki świąteczne. 

Pracownicy socjalni z zachowaniem wszelkich zaleceń i przy wykorzystaniu dostępnych 

środków ochrony wykonywali swoje obowiązki służbowe, udzielali osobom potrzebującym wsparcia, 

podejmowali interwencje w środowisku. W związku z koniecznością udzielenia niezbędnych 

informacji dla osób będących w kwarantannie pracownicy socjalni pełnili  dyżury telefoniczne do 

godziny 19-tej (nie wyłączając dni wolnych od pracy). 

 

III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY OŚRODKA ZA 2021 ROK 

W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH 

1. Świadczenia rodzinne. 

Sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 

dnia 31.12.2021 r. realizowała zadania zlecone gminie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start”. 

Prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla 

opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczeń „Za życiem” było ustalane w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa.  

Z dniem 01.01.2021 r. zmianie uległa kwota świadczenia pielęgnacyjnego z 1.830,00 zł 

miesięcznie do kwoty 1.971,00 zł miesięcznie. Tym samym wzrosła kwota miesięcznych wydatków 

na w/w świadczenie oraz kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne 

odprowadzane za osoby uprawnione i pobierające w/w formę wsparcia. W związku ze zmianą 

wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z urzędu zostały zmienione decyzje przyznające świadczenia  

w zakresie ich wysokości. 

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego a następnie 

stanu epidemii w 2020 roku  zmianie uległy przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie świadczeń uzależnionych od terminu 

ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - w 2021 roku 

nadal przepisy te obowiązywały i w oparciu o nie wydawane były decyzje dot. świadczeń. 

Do dnia 31.12.2021 r. realizowane były zadania wynikające z  Programu „Rodzina 500+” 

oraz programu dot. świadczenia „Dobry start” (w zakresie nienależnie pobranych świadczeń). 

Od dnia 01.07.2021 r. obsługę Programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.  

W okresie sprawozdawczym na bieżąco przyjmowane były wnioski o ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Za życiem” oraz 

wnioski na świadczenie wychowawcze. 

 

Liczba przyjętych wniosków 4009, w tym: 

− o świadczenia rodzinne - 1350; 

− o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 150; 

− świadczenia wychowawcze - 2508; 

− świadczenie „Za życiem” - 1; 

 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych: 

− z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna - 1611; 

− z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 165 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, 

decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu  o informacje od komornika, 

decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku 

z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę, decyzje dla dłużników alimentacyjnych); 



− z zakresu świadczenia wychowawczego - 49; 

− dot. świadczenia „Za życiem” - 1; 

− z zakresu świadczenia Dobry start - 1. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano informacje z zakresu: 

− świadczenia wychowawczego - 2165; 

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  na bieżąco były podejmowane działania wobec 

dłużników alimentacyjnych, które zostały zapisane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów m.in. wezwania dłużnika na wywiad, przeprowadzenie wywiadu, wezwanie dłużnika do 

zarejestrowania się  w PUP, wnioskowanie do PUP o aktywizację zawodową dłużników. Ponadto  

wydawane były decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za dłużnika, sporządzane do komorników 

wnioski o przyłączenie się lub o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników 

alimentacyjnych, występowano do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy, kierowano wnioski do 

prokuratury o ściganie dłużników. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych było na bieżąco zgłaszane 

do biur informacji gospodarczych. 

Z dniem 01.12.2020 r. miały zacząć obowiązywać przepisy obligujące OPS do zgłaszania 

dłużników do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Termin w związku z COVID został przesunięty na 

01.07.2021 r., a następnie przesunięty do dnia 01.12.2021 r. 

Od 01.10.2020 r. sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych realizuje 

zadanie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wydawania zaświadczeń dla osób 

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze. W okresie od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. złożonych zostało 50 żądań o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej. 

Przygotowanych i wydanych zostało 49 zaświadczeń. W 1 przypadku wydano postanowienie 

o odmowie wydania zaświadczenia.  

2. Dodatki mieszkaniowe 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w 2021 r.  realizowała zadania 

własne gminy wynikające  z ustawy  o dodatkach mieszkaniowych. 

Zmianą mającą wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego była zmiana od 01.03.2021 r. 

wysokości najniższej emerytury do kwoty 1.250,88 zł. Zmiana ta miała wpływ na przyznawanie 

dodatków mieszkaniowych w okresie I – VI 2021 r. Od dnia 01.07.2021 r. zmianie uległo pojęcie 

dochodu - dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie prawo do dodatków mieszkaniowych 

ustalane było w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjęto 392 wnioski, wydano 350 decyzji 

pozytywnych, 31 decyzji odmownych. W 6 przypadkach - umorzono postępowanie na wniosek strony.  

Na dzień 31.12.2021 r. 5 wniosków nie zostało rozpatrzonych. 

Z dodatku mieszkaniowego korzystało 235 gospodarstw domowych. 

W w/w okresie w stosunku do 3 decyzji (bieżących) zostały złożone odwołania 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W okresie za który, jest sporządzane 

sprawozdanie uległy zmianie przepisy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  

Z dniem 01.07.2021 r. w ustawie o dodatkach mieszkaniowych zostały wprowadzone istotne 

zmiany z zakresu dochodu uprawniającego do świadczenia, jego kwoty oraz kręgu osób 

uprawnionych. Konieczne stało się również w I półroczu 2021 r. opracowanie wzoru wniosku 

i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego w związku z nowymi regulacjami ustawowymi. 

Zostały one wprowadzone do stosowania z dniem 01.07.2021 r. Uchwałą Rady Miasta Sandomierza. 

W dniu 14.10.2021 r. w Dzienniku Ustaw poz. 2021 opublikowano tekst jednolity ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych. 

Sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych realizuje zadanie zlecone 

związane z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawą z dnia 26 

lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - wprowadzono 

nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym  zapisem w Prawie 



energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

 

IV. Podsumowanie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od kilku lat realizuje szereg inicjatyw również 

własnych, które są ukierunkowane na kompleksowe wspieranie rodziny i szeroko rozumianą 

pozytywną profilaktykę. Oprócz  zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

tj. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych, realizacja pracy socjalnej pracownicy Ośrodka podejmują szereg działań 

o charakterze profilaktycznym, integracyjnym poprzez realizację programów takich jak „Aktywny 

Senior”,  „Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności”, „Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” oraz „Gminny Program Wspierania 

Rodziny”. 

W 2021 r. w swych działaniach Ośrodek współpracował z wieloma instytucjami społecznymi, 

kulturalnymi, kościelnymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami świadczącymi pracę na 

rzecz szeroko rozumianego dobra rodziny. 

Działania pracowników Ośrodka wykraczają poza ustawowo regulowane zadania 

i zaprzeczają stereotypom łączącym prace tego typu instytucji wyłącznie z finansowym wspieraniem 

środowisk, które nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb bytowych. Pomoc 

finansowa, materialna, zawsze idzie w parze z pracą socjalną, której celem jest wykorzystywanie 

zasobów własnych podopiecznych i wyposażenie ich w dodatkowe kompetencje, które umożliwią im 

przezwyciężenie trudności i dalsze, samodzielne funkcjonowanie. Ośrodek dostosowuje swoją ofertę 

do rozpoznawanych w lokalnej społeczności potrzeb, dominujących w gminie problemów i zagrożeń.  

Działalność profilaktyczna pracowników Ośrodka w 2021 r. skupiała się na przeciwdziałaniu 

uzależnieniom, przemocy i innym zjawiskom zagrażającym funkcjonalności i integralności rodziny, 

a także promowaniu właściwych relacji rodzinnych. 

W celu wsparcia sandomierskich rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo -

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego istotną rolę odgrywa Zespół Do Spraw 

Asysty Rodzinnej. Aktywność Zespołu w 2021 r. skupiała się na oddziaływaniach profilaktycznych, 

prowadzonych we współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz dobra rodziny  

i dziecka. Wchodzący w skład Zespołu specjaliści obejmowali potrzebujące środowiska wsparciem 

psychologicznym, prowadzili indywidualne konsultacje, zarówno z rodzicami jak i dziećmi. Włączali 

się także w realizacje imprez okolicznościowych i wydarzeń, promujących prorodzinne wartości, 

zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień i przemocy. 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się 

w trudnej sytuacji funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, którego obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu. Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 r. było zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób 

zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ważną pozycję w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu zajmował Punkt 

Interwencji Kryzysowej, do którego należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach interwencji 

kryzysowej realizowane są nieodpłatnie. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

W okresie jesienno-zimowym 2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w Sandomierzu cyklicznie 

dokonywali monitoringu miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne, celem niesienia niezbędnej 

pomocy. 



Jak co roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu zaangażowali się 

w realizację wydarzenia „Wigilia Miejska 2021”, która odbyła się na Rynku Starego Miasta 

Sandomierza w dniu 21 grudnia 2021 r., a której inicjatorem był Pan Marcin Marzec Burmistrz 

Sandomierza. Jako współorganizatorzy wydarzenia pracownicy Ośrodka zabezpieczyli logistyczne 

przygotowanie pakietów świątecznych – pierogów, bigosu i słodkości. Akcja spotkała się z życzliwym 

odbiorem przez mieszkańców, czego wyrazem były podziękowania  oraz serdeczna atmosfera 

spotkania. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu pomimo pandemii koronawirusa Sars-Cov2  

w 2021 r. realizował nieprzerwanie misję Ośrodka oraz zadania statutowe. Ośrodek z zachowaniem 

reżimu sanitarnego wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  


