
Załącznik do uchwały nr XLII/409/202 

Rady Miasta Ustroń z dnia  27.02.2002 r.  
 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA  POMOCY  

SPOŁECZNEJ  W  USTRONIU  ZA  ROK  2001 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu działa w oparciu o: 

 

- art.7 ust.1  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591) 

- Ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. ( tekst jednolity DZ. U. Nr 64 

poz.414 z 1998 r. – z późniejszymi zmianami) 

- Uchwałę Rady Miejskiej w Ustroniu nr IX/51/90 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

- Uchwałę Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń nr XVII/98/91 z dnia 19 kwietnia 1991 roku w 

sprawie uchwalenia statutu MOPS w Ustroniu (z późniejszymi zmianami) 

- Uchwały Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń nr XLIV/296/93 w sprawie upoważnienia 

kierownika MOPS w Ustroniu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań 

zleconych i własnych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu mieści się przy ulicy M. Konopnickiej 40.  

 

Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

 

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin 

oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w 

szczególności z powodu: 

1.ubóstwa 

      2.sieroctwa 

3.bezdomności 

4.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

5.bezrobocia 

6.niepełnosprawności 

7.długotrwałej choroby 

8.bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

9.alkoholizmu lub narkomanii 

10.trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 

11.klęski żywiołowej lub ekologicznej 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2001 r. w 

sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy 

społecznej od 01 czerwca 2000 r. wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy 

społecznej nie przekracza: 

 na osobę samotnie gospodarującą: 447 zł 



 na pierwszą osobę w rodzinie: 406 zł 

 na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat: 285 zł 

 na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat: 204 zł. 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności 

 ( od 2 do11) 

Wysokość zasiłku stałego wynosi 406 zł. 

                   Wysokość renty socjalnej wynosi 406 zł. 

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy, należą: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych; 

 przyznawanie pomocy rzeczowej; 

 przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie; 

 udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; 

 prowadzenie Domów Pomocy Społecznej 

 udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego; 

 praca socjalna; 

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

 zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników; 

 

Zadania zlecone gminie, obejmują: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych 

okresowych; 

 zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 

 opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

 przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego 

 zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw 

(przyznawanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, 

pomoc dla kombatantów) 

 

W 2001 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował budżetem w wysokości 1.151.596,00 zł w 

tym na: 

 zadania własne : 515.105,00 zł 

zadania zlecone : 636.491,00 zł. 

Szczegółowe rozliczenie wydatków MOPS Ustroń za 2001 rok przedstawia załącznik nr 1. 

 

Ogółem pomocą objęto 815 rodzin, które liczą 2065osób, co oznacza, że 13% mieszkańców 

naszego miasta skorzystało bezpośrednio i pośrednio z różnych form naszej pomocy. 

Pomocą finansową objęto 389 rodzin, które liczą 1128 osób tj. 7,13 % mieszkańców Ustronia.  

Przeprowadzono 873 wywiadów w tym: alimentacyjnych 75, do DPS 12 (w tym do MDSS 7)   

 

W ramach zadań własnych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę  227.700 zł 

 

Przyznano 717 różnego rodzaju zasiłków celowych na łączną kwotę 154.412 zł – z 

przeznaczeniem na: zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży, artykułów szkolnych, pokrycia 

kosztów energii elektrycznej i gazu, remontu mieszkania oraz inne niezbędne potrzeby bytowe. 



Opłacono dożywianie dla 148 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 49.350 zł w 

tym dotacja z rezerwy budżetowej państwa 12.823 zł. Daje to około 17 tys. gorących posiłków. 

W przedszkolach dożywianiem było objętych 45 dzieci, a koszt wyniósł 15.000 zł, co daje około 5 

tys. posiłków.  

W miesiącu grudniu przyznano pomoc w formie rzeczowej w postaci 197 paczek żywnościowych 

dla osób dorosłych o wartości 50 zł. każda oraz 186 paczek dla dzieci o tej samej wartości, co daje 

łączną kwotę udzielonej pomocy w wysokości 19.150 zł. 

Wykupiono 16 wyprawek dla urodzonych dzieci na kwotę 2400 zł. 

 

W ramach zadań zleconych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę  620.268 zł. 

 

Wypłacono 41 zasiłków stałych dla 5 matek rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem 

niepełnosprawnym na kwotę 16.039 zł. 

 

Wypłacono 138 zasiłków stałych wyrównawczych dla 15 osób niepełnosprawnych na kwotę 42.501 

zł. 

 

Wypłacono 42 świadczenia w formie zasiłku okresowego gwarantowanego dla 5 matek 

wychowujących samotnie dziecko; na kwotę 16.005 zł 

 

Wypłacono 780 rent socjalnych dla 73 osób niepełnosprawnych na kwotę 284.961 zł 

 

Wypłacono 91 świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa dla 24 matek na kwotę 18.513 zł. 

 

Wypłacono 30 zasiłków rodzinnych dla 9 rodzin na kwotę 1.174 zł. 

 

Wypłacono 241 zasiłków pielęgnacyjnych dla 26 osób na kwotę 30.721 zł 

 

 Opłacono 72 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 17.252 zł 

 

Opłacono 1001 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 29.679 zł. 

 

Uwaga! W w/w rozdziale na koniec roku zabrakło 20.922 zł. W pierwszej połowie stycznia 

otrzymaliśmy środki na ten cel i  zasiłki zostały wypłacone. 

 

Zapewniono opieką 18 osobom w formie usług opiekuńczych, ze względu na ich samotność i 

niepełnosprawność. 

 

Podjęto działania, które przyniosły efekt w postaci wysłania na koszt Śląskiego Kuratorium 

Oświaty w Katowicach 15 dzieci na letni wypoczynek do Ustki. Inne dzieci skorzystały z 

wypoczynku organizowanego przez Fundację św. Antoniego. Niektóre z nich wyposażyliśmy w 

niezbędne artykuły (ubrania, obuwie i inne).Oprócz tego rozwijająca się współpraca zaowocowała 

możliwością darmowego otrzymania chleba a niekiedy i innych artykułów żywnościowych dla 

osób najbardziej potrzebujących.  

 

Ośrodek udzielił pomocy finansowej dla 8 rodzin kombatantów na kwotę 2.200 zł. 

 

W roku 2001 rozeznano 178 środowisk w związku z przypadającymi jubileuszami (80; 85; 90 i 

więcej lat). Do wszystkich dostarczono paczki i życzenia. W przypadku 64 osób były to 

odwiedziny przedstawicieli Urzędu Miasta. 



 

Kierownik MOPS wydał 1506 decyzji administracyjnych w tym 16 odmownych.  

  

MOPS w dalszym ciągu wdraża system komputerowy „POMOST”. Ma to na celu zgodnie z 

wymogami ministerstwa i urzędu wojewódzkiego przesyłanie sprawozdań i innych informacji 

drogą elektroniczną. Cały pierwszy moduł tego programu jest wykorzystywany przez pracowników 

socjalnych i kasjera. Polega to na przeniesieniu wszystkich danych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego do komputera, co jest dość pracochłonne, ale daje 

efekty w postaci możliwości bardzo szybkiego zdobycia informacji dotyczącej udzielanej pomocy, 

funkcjonowania rodziny oraz sporządzania list wypłat zasiłków. W tym roku chcemy wprowadzić 

do użytku drugi moduł tego programu, dotyczący księgowości.  

 

W związku z powodzią zorganizowaliśmy pomoc materialną i finansową dla konkretnych rodzin w 

gminie Budzów. 

 

Nasza placówka prowadząc działania zmierzające do zmniejszenia liczby przestępstw przeciwko 

rodzinie, stosowania przemocy, nadużywania alkoholu, znęcań psychicznych oraz profilaktykę 

mającą na celu zapobieganie narastaniu patologii ściśle współpracuje z: 

 kuratorami sądowymi z Cieszyna 

policją 

Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ośrodkami leczenia uzależnień 

służbą zdrowia  

świetlicą socjoterapeutyczną i działającym przy niej zespołem interdyscyplinarnym 

 

Dobrze układa się współpraca z Fundacją św. Antoniego, Kościołami, Powiatowym Urzędem 

Pracy, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. 

  

Ciągła zmiana przepisów prawa w zakresie dotyczącym nie tylko pomocy społecznej, ale i innych 

przepisów prawa np. o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym, 

rachunkowości, ochronie danych osobowych, kodeksu pracy; zmusza nas do ciągłego szkolenia się 

i dokształcania. Trzech pracowników kontynuuje kierunkowe studia w systemie zaocznym. 

 

 

Wnioski-postulaty. 

 

Daje się zauważyć rosnące bezrobocie. Na koniec grudnia 2000 r. w Ustroniu było 652 

bezrobotnych, a rok później  804. Wzrost o 23.3 %. Większość z bezrobotnych ma rodziny, a więc 

niedostatek finansowy dotyka znacznie więcej osób niż wynika z odejmowania (152). 

Dlatego proponuję, aby nie określać sztywno wskaźnika zwiększania budżetu przy planowaniu 

nowego w zakresie dotyczącym kwoty przeznaczonej na zasiłki, gdyż jest to uzależnione od wielu 

czynników czasami trudnych do przewidzenia. 

 

Podjąć działania dotyczące zapewnienia mieszkań chronionych i socjalnych. 

 

Problemem jest przyznanie przez województwo na zasiłki niewystarczających środków 

finansowych oraz nieregularne ich przekazywanie, co jest przyczyną  nieuzasadnionych zarzutów, 

agresji, skarg podopiecznych wobec pracowników MOPS.  

 


