
Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział budŜetu gminy Krapkowice w zaspokajaniu 

potrzeb społecznych w 2009r. 
 
 

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując zadania wynikające z przepisów ustawy 
o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. dokonał w 2009r. wypłaty niŜej wymienionych świadczeń: 

 

zasiłki stałe - 70 osób   - liczba świadczeń - 670 ogólna kwota - 229.806 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

- 10 osób   - liczba świadczeń - 834 ogólna kwota - 26.495 zł. 

zasiłek okresowy - 299 osób   - liczba świadczeń - 1.879 ogólna kwota - 483.141 zł. 

schronienie - 16 osób   - liczba świadczeń - 1.434 ogólna kwota - 13.861 zł. 

posiłek - 599 osób   - liczba świadczeń - 91.310 ogólna kwota - 251.037 zł. 

usługi opiekuńcze - 121 osób   - liczba świadczeń - 15.847 ogólna kwota - 503.312 zł. 

zasiłek celowy, zdarzenie losowe - - osób - liczba świadczeń - - ogólna kwota - - zł. 

sprawienie pogrzebu - 1 osoby - liczba świadczeń - - ogólna kwota - 170 zł. 

zasiłki celowe i w naturze - 499 rodziny    ogólna kwota - 431.822 zł. 

praca socjalna  329 rodziny       

porada prawna - 111 rodzin       

liczba osób którym przyznano decyzją 
świadczenia w ramach zadań zleconych 

 80 osób       

liczba osób którym przyznano decyzją 
świadczenia w ramach zadań własnych 

- 926 osób       

 

II. Zadania wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. 
 
Sprawozdanie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2009r. 
 
Liczba złoŜonych wniosków o świadczenia rodzinne w 2009r. - 1517     

Liczba złoŜonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2009r. - 121     

Liczba zasiłków: - 12 759  ogólna kwota - 816.363 zł 

Liczba świadczeń opiekuńczych: - 6414  ogólna kwota - 1 063.105 zł 
Ilość dodatków do zasiłku rodzinnego: - 6000  ogólna kwota - 739.998 zł 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego:  - 
 

90 
 

 ogólna kwota - 
 

585.760 
 

zł 
 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 
Wyszczególnienie: 

      

 -      

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: - 65  ogólna kwota - 65.000 zł 

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego:  469  ogólna kwota - 183.268 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: - 707  ogólna kwota - 125.230 zł 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: - 763  ogólna kwota - 58.780 zł 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: - 726  ogólna kwota - 72.600 zł 
Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości           
w której znajduje się szkoła: 

- 31  ogólna kwota - 2790 zł 

Dodatek z tytułu wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której 
znajduje się szkoła: 

- 893  ogólna kwota - 44.650 zł 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej:  2346  ogólna kwota - 187.680 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:   190  ogólna kwota-  190.000 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne:  6125  ogólna kwota - 937.125 zł 
Świadczenia pielęgnacyjne:  289  ogólna kwota - 125.980 zł 

       
 



III. Zadania wynikające z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
 
Przyznano i wypłacono 3380 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 424.406,83 zł. z tego: 
• W mieście 3314 dodatków mieszkaniowych (na kwotę 414.508,96 zł.) 
• Na wsi 66 dodatków mieszkaniowych (na kwotę 9.897,87 zł) 
 
Wydano 625 decyzji ogółem w tym 21 decyzji odmownych i 19 decyzji wstrzymujących i wznawiających 
postępowanie. 
Łącznie w 2009r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 412 gospodarstw domowych (rodzin) 
 
IV. Zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości: 
 
• Udzielone porady i konsultacje indywidualne (ogółem) 
• Osoby kierowane przez Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
• UzaleŜnieni od alkoholu 
• Osoby współuzaleŜnione 
• Sprawcy przemocy 
• Ofiary przemocy /niebieska karta/ 
 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1350 konsultacji 
30 osób 
800 konsultacji 
400 konsultacji 
80 konsultacji 
70 konsultacji 
 

 
• w środowiskowych świetlicach z zajęć skorzystało 249 dzieci dla których zorganizowano imprezy m.in.: 

Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień StraŜaka, festyny 
• Zorganizowano takŜe kolonie letnie dla 13 dzieci w Radkowie na łączną kwotę 11.009,98 zł.; 
• Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla 20 dzieci w Istebnej na kwotę 5.000,00 zł. 
 
V. Dodatkowe informacje: 
 
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując niekonwencjonalne formy pomocy 
współuczestniczył z ŚDS Krapkowice w organizacji wigilii dla 143 osób oraz zorganizował wigilię dla 139 osób 
podopiecznych jadłodajni Ośrodka. Dodatkowo Dział Usług OPS przygotował 89 paczek dla swoich 
podopiecznych (chorych i niepełnosprawnych), a takŜe Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki dla 
swoich podopiecznych paczki przed świętami dla 220 osób. Łączna pomoc sponsorów wyniosła 9.450,00 zł.  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach uczestniczył takŜe w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 
i w okresie od 01.04.2009r. do 31.11.2009r. zatrudnił 28 osób podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w ramach programu prac społecznie uŜytecznych. Osoby te wypracowały 2400 godzin. 
 
Ponadto z Sądu Rejonowego Strzelce Op. skierowano do odpracowania wyroków 61 osób z tego 34 osoby 
odpracowywały ok. 4000 godzin wykonując prace na terenie gminy Krapkowice m.in.: w ŚDS Krapkowice, DPS 
„Anna”, Krapkowice, Jadłodajni OPS Krapkowice, stadionie w Otmęcie, na terenach TBS „ZGM” Krapkowice, 
parkach na terenie szpitala oraz u podopiecznych OPS chorych i niepełnosprawnych. 
 
Łączny budŜet gminy Krapkowice w 2009r. na zabezpieczenie potrzeb społecznych wyniósł: 8.594,374,00 zł. 
z tego zadania własne gminy stanowiły kwotę: 4.907,217,00 zł., a zadania zlecone kwotę: 3.687,157,00 zł., 
a dofinansowanie do zadań własnych kwotę: 1.091.000,00 zł. Tym samym udział budŜetu gminy Krapkowice 
w zaspokajaniu potrzeb społecznych w 2009r. stanowił  44 %. 
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