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Załącznik 
 do uchwały ……………….. 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia …………………….. 

 
 

 

  
SPRAWOZDANIE 

GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  IZABELINIE 
Z  WYKONANIA  ZADAŃ  ZA   2020 r. 

 
GOPS w Izabelinie w 2020 roku wykonywał zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone wynikające, m. in.: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o świadczeniach wychowawczych 
tzw. „Rodzina 500+”, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz z innych ustaw  
i rozporządzeń. 

Ponadto realizowaliśmy rządowe i gminne programy, takie jak „Posiłek w szkole 
i w domu”, „Dobry start”, „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”, „Karta Rodziny 3+”,  
„ Wspieraj Seniora”  oraz Pilotażowy program usług teleopiekuńczych dla mieszkańców 
gminy Izabelin powyżej 60 roku życia”. 
Ze wszystkich swoich działań i wydatków GOPS systematycznie przekazuje sprawozdania 
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (resortowe, jednorazowe, kwartalne, półroczne, 
roczne itp.). 
 

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej wynosi aktualnie 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby 
w rodzinie.  

Kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne wynosiły 
w 2020 r. odpowiednio: 674 zł na osobę w rodzinie i 764 zł na osobę gdy w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne. Kryterium do tzw. „becikowego”  wynosi 1 922 zł na osobę 
w rodzinie a do specjalnego zasiłku opiekuńczego 764 zł. Co roku od 1 listopada (nowy okres 
zasiłkowy) podwyższane są kwoty świadczeń rodzinnych – zasiłku rodzinnego i dodatków do 
niego. Wprowadzone w 2016 r. świadczenie rodzicielskie (tzw. „kosiniakowe”) w kwocie 
1000 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na dochody przez okres od 52 do 71 tygodni, 
w zależności od liczby urodzonych dzieci. Świadczenie rodzicielskie stanowi pomoc 
materialną dla rodziców bezrobotnych, wykonujących prace na podstawie umów o dzieło, 
będących studentami bądź rolnikami. Chodzi zatem o osoby, które urodziły dziecko, ale nie 
są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego.  

Aby otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dochód nie mógł 
przekroczyć kwoty 800 zł na osobę w rodzinie. Od 1 lipca 2020 r. to kryterium zostało 
podwyższone i nie może  obecnie przekroczyć 900 zł.  
Wszystkie kwoty kryteriów są kwotami netto.  

Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne wypłacane są bez względu       
na dochody. Zasiłek pielęgnacyjny w 2020r. wynosił 215,84 zł. Świadczenie pielęgnacyjne, 
dla osób rezygnujących z zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym, jest corocznie waloryzowane i w 2020 r. wynosiło 1 830zł.  W 2021 r. 
będzie to kwota 1 971 zł. 
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Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z tytułu urodzenia 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu, rodzinie przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. W 
roku 2020 nie wypłaciliśmy takiego świadczenia. 

Świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Bez kryterium dochodowego wypłacane 
było także w 2020r. jednorazowe świadczenie „Dobry start”, czyli tzw. „wyprawka 300+”. 
Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowią największą pozycję w budżecie 
GOPS. 
 
WYKONANIE ZADAŃ W ROKU 2020 
Plan w dziale 852 - pomoc społeczna na 2020r. wynosił po zmianach  1 974 969 zł.  
Wykorzystaliśmy ogółem  1 752 499,28 zł, co stanowi  88,7% planu. 
Plan w dziale 855 rodzina na 2020r. wynosił po zmianach 14 247 185 zł. i na realizację 
zadań zleconych 14 235 604,30 zł., co stanowi 99,9% planu. 
Plan w dziale 853 – Fundusz pracy na 2020r. wynosił 1700 zł i na relizację wykorzystano 
1700 zł 
Plan w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Stypendium szkolne) na 2020r.  
wynosił 4 701 zł i na realizację wykorzystano 462,88 zł 
Wykorzystaliśmy ogółem 15 990 266,44 zł. (w tym zadania zlecone 14 122 151,61 zł.,     
co stanowi 88,3%. 
 

ZADANIA  ZLECONE 
1. zadania z zakresu pomocy społecznej 
2. wypłacanie świadczeń rodzinnych   
3. wypłacanie świadczeń rodzicielskich 
4. wypłacanie świadczeń opiekuńczych  
5. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
6. wypłacanie świadczeń z ustawy „Za życiem”  
7. postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi  
8. opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeń. 
9. realizacja Kart Dużej Rodziny (ogólnopolskiej) 
10. wypłacanie świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ 
11. wypłacanie świadczenia „Dobry start” tzw. wyprawka 300+  
 

Ad. 1 Zadania zlecone z pomocy społecznej to: specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
wypłacanie zasiłków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, pomoc                      
dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub są ofiarami handlu ludźmi, 
wypłacanie przyznanego przez sąd wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wydawanie 
decyzji wójta potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2020 r. pracownicy 
GOPS w Izabelinie przeprowadzili 14 wywiadów środowiskowych dotyczących prawa           
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
 
Ad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9  Na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, 
opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego, na realizację Karty Dużej Rodziny a także 
składki emerytalno-rentowe i zdrowotne od tych świadczeń otrzymaliśmy w 2020 r.  
z budżetu państwa kwotę  1 743 871 zł, oraz 803 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. 
Środki te wykorzystaliśmy prawie w 100% (1 884 480,71 zł.), w tym: 
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ad 2.  na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wykorzystaliśmy kwotę 1 372 800,93 zł 
ad 3.  na świadczenia rodzicielskie wykorzystaliśmy kwotę  128 338,80 zł 
ad 4.  na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  163 914,24 zł 
ad 5.  na świadczenia z ustawy „Za życiem”  0  zł 
ad 6.  na składki na ubezpieczenia społeczne od  wypłaconych świadczeń  147 089,95 zł 
ad 7.  na składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń   19 612,80 zł 
ad 8.  na realizację Karty Dużej Rodziny  310,99 zł 
ad 9.  na obsługę świadczeń   52 413 zł  
 

Na obsługę świadczeń rodzinnych otrzymujemy 3% kwoty wypłaconych zasiłków, ale są to 
środki niewystarczające aby pokryć ponoszone koszty, dlatego wynagrodzenia pracowników 
realizujących powyższe zadania finansowane są głównie ze środków własnych gminy. 
 

Świadczenia rodzinne jakie wypłaciliśmy w 2020 roku to: 
1.   zasiłki rodzinne dla 100 rodzin na 171 dzieci (kwota 192 792 zł) 
2.   dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 matek (kwota 36 219 zł) 
3.   dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 4   (kwota 4 000 zł) 
4.   dodatki z tytułu samotnego wychowywania na 5 dzieci (kwota 17 563 zł) 
5.   dodatki  dla dziecka niepełnosprawnego  dla 7 dzieci (kwota 10 180 zł) 
6.   dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  dla  77 dzieci  (kwota  8 400 zł) 
7.   dodatki na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej dla 16 dzieci  (kwota  13 041 zł) 
8.   dodatki z tytułu wielodzietności dla 12 dzieci (kwota 17 290 zł) 
9.   zasiłki z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”  dla 29 dzieci (kwota  29 000 zł) 
10. świadczenie rodzicielskie  dla  14 osób (kwota  128 339 zł) 
 

Świadczenia opiekuńcze wypłacone w 2020 roku: 
1.   zasiłki pielęgnacyjne dla  126 osób, w tym  33 dzieci - kwota  363 227 zł 
2.  świadczenia pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z pracy, ze względu na konieczność    
 opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wypłacano dla  32 osób  - kwota  660 630 zł 
3. składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych opłacane były dla  
 26 osób – kwota  147 090 zł 
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych  opłacano dla 11 osób 
 – kwota  19 613 zł 
5. specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywały 4 osoby – kwota 25 420 zł 

 
Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” 
 W 2020 r. nie wypłacono żadnego świadczenia. 
 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacone w 2020 roku:  
1. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacaliśmy dla 23 rodzin na 34 dzieci – 
 kwota wypłaconych świadczeń to 163 914 zł.  
2. Prowadziliśmy postępowania wobec 61  dłużników alimentacyjnych 
3. Przekazaliśmy komornikom informacje z 9 wywiadów przeprowadzonych z dłużnikami 
 alimentacyjnymi 
4. Wysłaliśmy  4 wnioski do sądu o ściganie dłużników alimentacyjnych 
5. Wysłaliśmy 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
6. W 4 przypadku wystąpiliśmy do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika 
7. W 2020 r. zgłosiliśmy do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej 65 dłużników, którzy 
 nie spłacają swoich zobowiązań alimentacyjnych.  
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8. Od dłużników alimentacyjnych w 2020 r. ściągnięto z tytułu wypłaconych świadczeń 
 kwotę  47 326,73 zł z czego 7 647,03 zł stanowi dochód gminy.  

 

 
 
Ad. 10   Świadczenie wychowawcze 500+ w 2020r.  
Okres zasiłkowy w świadczeniu wychowawczym 500+ rozpoczął się w lutym 2019r. i trwa 
do maja 2021r. W 2020 r. wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 11 734 450,50 zł.  
 
Ad. 11 Świadczenie jednorazowe  „Dobry Start”  300+  w 2020r.: 
 Wypłacono 1318 świadczeń – kwota  395 400 zł. 
 Na obsługę świadczeń wydano 13 230 zł. 
 

Ze świadczeń nienależnie pobranych w 2020 r. odzyskaliśmy kwoty: 2 260 zł ze świadczeń 
rodzinnych oraz 1 600 zł z funduszu alimentacyjnego.  
W sumie odzyskano 3 860 zł świadczeń nienależnie pobranych.   
 
 
ZADANIA WŁASNE 
W 2020 r. właściwie wszystkie realizowane przez GOPS zadania z zakresu pomocy 
społecznej były zadaniami własnymi gminy częściowo tylko dotowanymi z budżetu państwa. 
Większość tych zadań są to zadania obligatoryjne. 
Oprócz pomocy społecznej realizujemy zadania własne z zakresu: 
1. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jest to odpłatność gminy za pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystenta rodziny. 
2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury Niebieskich Kart.   
3. wspierania rodzin wielodzietnych (gminna Karta Rodziny 3+) 
 
W 2020 r. plan na realizację zadań własnych wynosił po zmianach  2 097 420 zł.  W tym 
kwota 435 206 zł to dotacje na zadania własne, uzyskane z budżetu państwa  (161 411 zł 
na zasiłki stałe,  29 067 zł na zasiłki okresowe,  13 634 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne 
od zasiłków stałych,  57 000 zł na „program-posiłek w szkole iw domu”, 68 271 zł na 
utrzymanie ośrodka, 1 700 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, 
26 179 zł na program Wspieraj Seniora oraz 72 000 zł na Dzienny Dom Senior+).  
Ogółem na realizację zadań własnych w 2020r. wykorzystaliśmy kwotę 1 868 114,83 zł 
czyli  89,1% planu.  
Kwota niewydatkowanych środków z budżetu gminy związana jest przede wszystkim     
z pozyskaniem środków zewnętrznych - dotacji na zadania własne. 
 
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
Świadczenia społeczne, pomoc w naturze oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa 
udzielone w zakresie zadań własnych w 2019 roku: 
1. Zasiłki stałe otrzymywało 28 osób –  kwota  158 369,43 zł  
2.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 27 osób – kwota 13 276,57 zł  
3. Zasiłki okresowe otrzymywało 21 rodzin  –  kwota  29 100 zł  
4. Z usług opiekuńczych korzystały 3 osoby – łączny koszt 26 258,37 zł. 
5. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszono za 7 osób. Kwota wydana 
 na ten cel wyniosła  166 205,31 zł.  
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6. Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 68 rodziny. Wydana kwota to 36 917 zł,         
w tym  12 863 zł na zasiłki celowe specjalne (przy przekroczonym kryterium 
dochodowym), 7 550 zł na zasiłek z tytułu zdarzenia losowego. Cele przyznania zasiłków 
to między innymi żywność, odzież, zakup opału ekologicznego z dowozem do domu, 
opłata świadczeń, czynsz, leki i leczenie, materiały budowlane, remont, koszty przyłączy, 
zakup niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego, bilety, środki higieniczne, 
zdarzenia  losowe (pożar) itp.  

7. 114 osób skorzystało z pomocy w ramach rządowego programu „posiłek w szkole               
 i w domu”, w tym: 

obiady w szkołach oraz w przedszkolach opłacaliśmy dla 14 dzieci, bezpłatne posiłki 
otrzymywało także 15 osób dorosłych (głównie samotnych, niepełnosprawnych lub 
chorych). Wszystkim osobom ze względu na Covid 19 posiłki dostarczano do domów.  
64 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności – kwota 34 250 zł.  
Paczki żywnościowe, świąteczne otrzymało 25 dzieci z rodzin będących pod opieką 
GOPS oraz 40 osób dorosłych (samotnych, niepełnosprawnych) koszt ogółem 5 962 zł. 
W związku z przekroczonym kryterium do programu rządowego (dochody powyżej 150% 
kryterium z ustawy o pomocy społecznej)  4 osób dorosłe oraz 4 dzieci otrzymywało 
posiłki poza programem „Posiłek w szkole i w domu”.  Posiłki te były w całości 
finansowane ze środków własnych gminy. 

 
Ogółem na realizację programu „posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. wydaliśmy kwotę 
112 258,64 zł, w tym 55 460,59 zł z dotacji z budżetu państwa, a na żywienie poza 
programem „Posiłek w szkole i w domu” kwotę 19 824,33 zł (były to środki środki 
gminne). 
 
Ponadto w roku 2020: 

1. Od 16 grudnia 2019 roku na terenie naszej gminu funkcjonuje Dzienny Dom Senior+.  
Dzienny Dom Senior+ zapewnia pobyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.00. Docelowo jest w stanie przyjąć 20 beneficjentów. Rok 2020 był 
trudnym okresem z uwagi na pandemię. Działalność placówki była zawieszona 
decyzją Wojewody od marca 2020 r. do 31.05.2020 r. oraz od października do 31 
grudnia 2020r. W okresach zawieszenia działalności DDS+ pracownicy placówki 
systematycznie pozostawali i nadal pozostają w kontakcie z uczestnikami, 
przygotowują i dostarczają materiały, systematycznie dla uczestników dowożone są 
gorące posiłki. W okresie zawieszenia działalności pracownicy DDS+ obsługiwali 
gminny telefon interwencyjny, udzielali wsparcia mieszkańcom wspólnie z 
wolontariuszami. Realizowali zadania wynikające z Programu „ Wspieraj Seniora”. W 
załączeniu sprawozdanie opisowe z działalności DDS+ .  

 
2. Prowadzone było bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy, będących       
 w trudnej sytuacji finansowej (dyżury prawnika co 2 tygodnie), bezpłatne poradnictwo 
 psychologiczne (dyżury raz w miesiącu), oraz grupa wsparcia dla osób   
 współuzależnionych (dwa razy w miesiącu) – koszt tej działalności w 2020r. to kwota     
 23 669,52 zł.  
 
 
Rodziny w których istnieje podejrzenie, że otrzymane środki mogą być zmarnotrawione      
lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem otrzymują pomoc w postaci rzeczowej (leki, 
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opał ekologiczny, materiały budowlane, posiłki itp.) lub przyznane świadczenie zostaje 
przekazane do sklepu, gdzie otrzymują za nie niezbędną żywność i środki higieniczne. 
 

GOPS otrzymał w 2020 roku 68 271 zł dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania 
ośrodka oraz 8 971 zł na dodatki dla pracowników socjalnych za pracę w terenie. Otrzymane 
środki wykorzystaliśmy w 100%. Zgodnie z ustawą utrzymanie ośrodka i obsługa świadczeń 
z zakresu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy.   
Na utrzymanie ośrodka, energię, gaz, telefony, usługi, konserwacje i naprawy, zakupy, 
ubezpieczenia, badania lekarskie, licencje i programy komputerowe, nadzór nad programami, 
zakupy inwestycyjne, obsługę świadczeń, opłaty pocztowe i bankowe, materiały                      
i wyposażenie, szkolenia, ryczałty samochodowe, płace i pochodne itp. wykorzystaliśmy        
w 2020 roku kwotę  797 216 zł z budżetu gminy.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się ponadto szeroko rozumianą pracą 
socjalną, poradnictwem, interwencjami a także mediacjami i negocjacjami rodzinnymi            
i sąsiedzkimi. Pomagamy i wspieramy rodziny w każdej trudnej sytuacji życiowej, pomagamy 
w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, w uzyskaniu orzeczeń o niepełnosprawności, 
załatwieniu renty czy emerytury, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjnego, należnych świadczeń, 
alimentów, postanowień sądu, pomagamy wypełniać dokumenty, pisać podania, wnioski        
do sądu, wypełniać PIT-y itp. Kierujemy do właściwych instytucji, pomagamy znaleźć 
zatrudnienie a także rozwiązywać trudne sprawy urzędowe, rodzinne czy sąsiedzkie. 
Występujemy również do sądu o wgląd w funkcjonowanie rodziny, gdy niepokoi nas sytuacja 
dzieci. Pracujemy z rodzinami dotkniętymi przemocą w ramach Niebieskiej Karty i Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Realizując swoje zadania współpracujemy z szeregiem instytucji, 
między innymi z urzędem gminy, ze szkołami, pedagogami szkolnymi, z prokuraturą, sądem, 
kuratorami sądowymi i społecznymi, komornikami, ze służbą zdrowia, policją, kościołami, 
stowarzyszeniami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, oraz innymi ośrodkami               
i instytucjami działającymi w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej i niosącymi 
pomoc potrzebującym. 
W sumie w 2020 roku pomocą w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych              
i rzeczowych z pomocy społecznej objęto w gminie 281 osób w 94 rodzinach. 
Przeprowadzono 391 wywiadów środowiskowych (w tym 30 wywiady na zlecenie wójta, w 
celu ustalenia sytuacji rodzin i zaopiniowania podań dotyczących umorzenia lub rozłożenia na 
raty zobowiązań wobec gminy oraz 10 wywiadów dla innych instytucji).   
78 rodzin skorzystało z pomocy w postaci bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 
(prawnego, psychologicznego,  rodzinnego).  
W 2020 roku wydaliśmy 529 decyzji administracyjnych z pomocy społecznej, 41 decyzji          
z funduszu alimentacyjnego, 234 decyzji ze świadczeń rodzinnych (razem 804 decyzji). 
Świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie „Dobry start” 300+ wypłacane było na 
wniosek rodzica, ale nie było wymagane wydawanie w tych sprawach decyzji. Zgodnie  
z zapisami w aktach prawnych, wnioskodawcy otrzymywali informację o przyznaniu 
świadczenia na adres mailowy podany we wniosku. 
Każda decyzja z pomocy społecznej poprzedzona jest wizytą w terenie, przeprowadzeniem 
wywiadu środowiskowego, wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji, zebraniem 
dokumentacji, czasem kontaktami z innymi instytucjami itp. 
 

Przyczyny, określone w ustawie o pomocy społecznej, dla których udziela się świadczeń         
i które powodują trudną sytuację życiową rodzin to między innymi: ubóstwo (dochody 
poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie),  bezdomność,  sieroctwo,  
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, ochrona 
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macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, rodziny niepełne, rodziny wielodzietne, trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego lub placówki opiekuńczo wychowawczej, przemoc w rodzinie, 
sytuacja kryzysowa, zdarzenie losowe itp. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy 
społecznej przysługuje osobom i rodzinom przy spełnieniu jednocześnie dwóch warunków,    
a więc dochodach nieprzekraczających kryterium oraz zaistnieniu jednej z wyżej 
wymienionych przesłanek. 
Najczęściej w rodzinach występuje nie jedna a kilka powyższych dysfunkcji jednocześnie.  
Coraz częściej spotykamy się też z koniecznością pomocy osobom bezdomnym, których 
ostatnim miejscem zameldowania była gmina Izabelin. Ustawa o pomocy społecznej określa, 
że dla osób bezdomnych, nie mających stałego miejsca zamieszkania, właściwą do udzielania 
lub refundacji pomocy jest gmina ich ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Jest   
to szczególnie niekorzystne dla gminy gdy zachodzi  konieczność umieszczenia i odpłatności    
za pobyt w domu pomocy społecznej 
 
 
PRZEMOC W RODZINIE 
 
Przemocą w rodzinie zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Izabelinie. W skład 
Zespołu wchodzą, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiciele 
GOPS, PCPR, policji, sądu, prokuratury, oświaty, służby zdrowia, Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej. Zadaniem Zespołu jest współpraca 
wszystkich tych instytucji w celu przeciwdziałania przemocy domowej oraz niesienia pomocy 
osobom nią dotkniętym a także integrowanie i koordynowanie działań odpowiednich 
instytucji i podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zgodnie z w/w ustawą, 
obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy 
społecznej. 
Działania Zespołu określone są w „Gminnym programie przeciwdziałania przemocy              
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” na lata 2018-2023, przyjętym Uchwałą 
Nr XLI/380/18  przez Radę Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r.  
W roku 2020 Zespół w ramach swojej działalności zajmował się sprawami  rodzin 
obciążonych problemem przemocy, problemem zaniedbywania dzieci, kryzysów i konfliktów 
rodzinnych. Praca z konkretnymi rodzinami (zarówno ofiarami jak i sprawcami) odbywała  
się w powoływanych w tym celu grupach roboczych. Co kwartał przekazujemy                          
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z realizacji procedury „Niebieskie 
Karty”. 
 

W roku 2020: 
 Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4 razy. 
 Założono 10 Niebieskich Kart (policja - 7 kart, GOPS - 2 karty, szkoła – 1)  
i prowadzono w ramach tych Kart pracę z rodzinami –  ofiarami i sprawcami przemocy.  
W przypadku 10 kart, były to nowe rodziny, dla których wszczęto procedury po raz 
pierwszy a w  przypadku trzech pozostałych były to kolejne NK założone w toku trwania 
tej samej procedury.  
 Kontynuowano również pracę z 17 rodzinami w ramach Niebieskich Kart założonych 
 w latach poprzednich.   



 8  

 Z rodzinami, w których występowała przemoc, prowadzono pracę socjalną, a jeśli 
 były takie potrzeby udzielano pomocy finansowej, rzeczowej lub w formie 
 poradnictwa (prawnego, psychologicznego, rodzinnego), skierowania do grupy 
 wsparcia czy mediacji. Kierowano również do placówek specjalistycznych 
 zajmujących się terapią lub leczeniem uzależnień.   
 W 202 r. powołano 10 nowych grup roboczych do pracy z ofiarami i sprawcami 
 przemocy w rodzinach, w których wdrożona została procedura Niebieskich Kart.              
 Z pozostałymi  rodzinami praca kontynuowana była w ramach wcześniej powołanych 
 grup roboczych. Ogółem w 2020 r. odbyło się 38 spotkań grup roboczych. 
 W 2020 r. wysłano 1 zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa          
 w związku z użyciem przemocy w rodzinie. Nie było  żadnego przypadku odebrania 
 dziecka z rodziny ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia w związku z przemocą     
 w rodzinie. 
 W  sprawie 3 rodzin wystąpiliśmy do sądu o wgląd w sytuację dzieci i rodziny. 
 Zakończono 10 procedur Niebieskiej Karty, w tym 7 ze względu na zakończenie 
 przemocy i 3 ze względu na brak zasadności podejmowanych działań. Nadal jednak 
 sytuacja w tych rodzinach jest monitorowana przez pracowników socjalnych.  
 2 razy w miesiącu prowadzona jest grupa wsparcia dla osób współuzależnionych oraz 
 dotkniętych przemocą. Korzysta z niej stale około 3- 8 osób. 

 

 
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązki, związane        
z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowaniem pomocy dla dzieci pozbawionych opieki 
rodziców. Część zadań zapisanych w tej ustawie nasza gmina realizowała znacznie wcześniej 
niż została do tego zobligowana ustawą, ponieważ od dawna prowadzimy poradnictwo 
prawne i psychologiczne, mamy grupę wsparcia dla osób współuzależnionych 
współpracujemy z pedagogami  szkolnymi wychowawcami świetlic szkolnych oraz  ogniska 
środowiskowego. 
Do zadań gminy wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 
należy między innymi zatrudnienie asystenta rodziny, a także współfinansowanie pobytu 
dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosi koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej               
w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku        
i latach kolejnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  
W 2020 roku 3 dzieci z naszej gminy przebywało w pieczy zastępczej, umieszczonych tam  
na nowych zasadach, (2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 1 w spokrewnionych 
rodzinach zastępczych).  
Koszt pobytu 3 dzieci w pieczy zastępczej, poniesiony przez gminę Izabelin w 2020r.      
to kwota 38 087,65 zł. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 2020r. 
wyniosły 77 065,04 zł (w tym 1 700 zł uzyskaliśmy z zewnątrz, w ramach złożonego 
wniosku). 
 

W sytuacjach, gdy w rodzinie występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze                    
i rodzicielskie rodzinie przyznawany był asystent. Jeśli była taka potrzeba, rodziny kierowane 
były na warsztaty umiejętności rodzicielskich. Nie zawsze jednak chciały korzystać                
z proponowanej pomocy.  
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Asystent, zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny, może mieć pod opieką nie 
więcej niż 15 rodzin. W 2020 r. z pomocy asystenta rodziny korzystało w naszej gminie  
10 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  
z 2 rodzinami praca została w trakcie roku zakończona ze względu na osiągnięcie założonych 
celów, zdarzają się sytuacje, w których praca z rodziną zakończona jest z uwagi na brak 
efektów. 
Czas pracy asystenta z daną rodziną nie jest określony w ustawie, jest to sprawa 
indywidualna, jednak biorąc pod uwagę wydolność rodziny i sytuację dzieci okazuje się,      
że niektóre rodziny korzystają ze wsparcia asystenta już ponad 2 lata i nadal nie są w stanie 
poradzić sobie samodzielnie. Aktualnie średni czas pracy asystenta z rodziną w naszej gminie 
wynosi 20 miesięcy. Po zakończeniu pracy z rodziną asystent jeszcze przez kolejne 5 
miesięcy monitoruje sytuację rodziny i jej funkcjonowanie. 
W 2020 r. w 2 przypadkach wystąpiliśmy do sądu o wgląd w sytuację dzieci i 
funkcjonowanie rodziny, były to rodziny, w których dochodziło do przemocy. Rodzinom 
został przyznany nadzór kuratora. 
Z rodzinami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, tam gdzie jest to możliwe, nadal 
prowadzona jest praca socjalna oraz praca asystenta rodziny mająca na celu przywrócenie im 
zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,                        
a  w  konsekwencji umożliwienie powrotu dzieci do rodzin biologicznych.  
 

WSPARCIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH 
Od  lat realizujemy przyjęty przez Radę Gminy Izabelin gminny program wspierający rodziny 
wielodzietne. W ramach tego programu w 2020 r. wydaliśmy 130 gminnych Kart Rodziny 3+  
dla 28 rodzin,  
Koszty poniesione przez gminę z tego tytułu w 2020 r. to: 
 na dofinansowania w ramach tych kart dodatkowych zajęć w przedszkolach 2 876,55 zł         

w tym: 892,50 zł przedszkole w Laskach i  1 984,05 zł w Izabelinie. 
 na dofinansowanie zajęć i imprez w CKI ( Karta Rodzina 3+ oraz Karta Izabelińczyka) to 

kwota 42 256,10 zł   
 na 50% dopłaty do miesięcznych lub kwartalnych biletów komunikacji miejskiej              

na dojazdy dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do szkół i uczelni 6 650 zł . 
 
Ogółem wydatki gminy na realizację świadczeń w ramach Kart Rodziny 3+ oraz Kart 
Izabelińczyka w 2020 r. wyniosły 53 766,70 zł. 
 
Realizujemy również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. 
Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Karty te produkowane        
są przez Polska Wytwórnię Papierów Wartościowych, zadaniem gminy jest kompleksowa 
obsługa dotycząca przyjęcia wniosku,  przyznania i wydania kart. W 2020 r. wydaliśmy Karty 
Dużej Rodziny dla 39 rodzin. W wersji elektronicznej wydano 93 kart, wersji tradycyjnej 
wydano 96 kart. Otrzymaliśmy za to kwotę 310,99 zł. 
Lista zniżek i uprawnień przysługujących na podstawie KDR publikowana jest na stronie 
www.rodzina.gov.pl i jest ciągle poszerzana i modyfikowana. Również przedsiębiorcy            
i usługodawcy z naszej gminy mogą przyłączyć się do akcji poprzez przyznawanie ulg            
i uprawnień dla osób legitymujących się KDR. 

 
 

Ewa Przybysz – kierownik GOPS 
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