Załącznik do uchwały nr XVII/154/2004
Rady Miasta Ustroń z dnia 26 lutego 2004r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W USTRONIU ZA ROK 2003
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.
- Uchwały Rady Miasta Ustroń nrVI/61/2003 w sprawie upoważnienia pracowników MOPS
do wydawania decyzji administracyjnych.
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 i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
9.alkoholizmu lub narkomanii
10.trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
11.klęski żywiołowej lub ekologicznej

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16
kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości
świadczeń z pomocy społecznej od 01 czerwca 2003 r. wysokość dochodu uprawniająca do
świadczeń z pomocy społecznej nie może przekroczyć:
 na osobę samotnie gospodarującą: 461 zł
 na pierwszą osobę w rodzinie: 418 zł
 na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat: 294 zł
 na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat: 210 zł.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności
( od 2 do11)
Wysokość zasiłku stałego wynosi 418 zł.
Wysokość renty socjalnej wynosi 418 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 rent socjalnych – do 30 września 2003 r.
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych;
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 2003 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował budżetem w wysokości 1.305.536,00 zł w
tym na:
zadania własne : 640.066,00 zł
zadania zlecone : 665.470 ,00 zł.
Ogółem pomocą objęto 807 rodziny, które liczą 2207 osób, co oznacza, że 14,2% mieszkańców
naszego miasta skorzystało bezpośrednio i pośrednio z różnych form naszej pomocy.
Pomocą finansową objęto 492 rodzin, które liczą 1556 osoby tj. 10 % mieszkańców Ustronia.
Przeprowadzono 1195 wywiadów środowiskowych.
Kierownik MOPS wydał 1899 decyzje administracyjne.

W ramach zadań zleconych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 495.524 zł.
Wypłacono 155 zasiłków stałych dla 17 matek rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym na kwotę 64.790 zł.
Wypłacono 213 zasiłków stałych wyrównawczych dla 26 osób niepełnosprawnych na kwotę
70.691 zł.
Wypłacono 63 świadczeń w formie zasiłku okresowego gwarantowanego dla 6 matek
wychowujących samotnie dziecko na kwotę 25.263 zł.
Wypłacono 35 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 25 osób na kwotę 9.112 zł.
Wypłacono 565 rent socjalnych dla 70 osób niepełnosprawnych na kwotę 222.164 zł.
Wypłacono 111 świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa dla 27 matek na kwotę 32.278 zł.
Wypłacono 59 zasiłków rodzinnych dla 6 rodzin na kwotę 2.506 zł.
Wypłacono 169 zasiłków pielęgnacyjnych dla 21 osób na kwotę 23.780 zł.
Opłacono 199 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 27.051 zł.
Opłacono 488 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 15.279 zł.
Zakupiono 29 wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów na kwotę 2.610 zł.
W ramach zadań własnych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 310.856 zł.
Przyznano 1054 różnego rodzaju zasiłki celowe na łączną kwotę 174.893 zł. – z przeznaczeniem
na: zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży, artykułów szkolnych, pokrycia kosztów energii
elektrycznej i gazu, remontu mieszkania oraz inne niezbędne potrzeby bytowe.
Oprócz tego pokryto koszty 1 pogrzebu, zakupu biletów na przejazd PKP do 100 km oraz dowozu
dzieci na letni wypoczynek.
Ogólny koszt dożywiania dzieci i młodzieży: 133.388 zł
Opłacono dożywianie dla 340 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 112.093 zł w
tym dotacja z rezerwy budżetowej państwa 70.656 zł. Daje to około 42 tys. gorących posiłków.
Czwórce dzieci opłacano wyżywienie w szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę 2.663 zł.
W przedszkolach dożywianiem było objętych 49 dzieci, a koszt wyniósł 18.632 zł, co daje około
6500 posiłków.
W miesiącu grudniu przyznano pomoc w formie rzeczowej w postaci 316 paczek żywnościowych
dla osób dorosłych i 249 dla dzieci o łącznej wartości 27.005 zł.
Zapewniono opieką 12 osobom w formie usług opiekuńczych, ze względu na potrzebę ich wsparcia
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych.

Podjęto działania, które przyniosły efekt w postaci wysłania na koszt Śląskiego Kuratorium
Oświaty w Katowicach 18 dzieci na letni wypoczynek w Jaworzu lub Ustce. Inne dzieci
skorzystały z wypoczynku organizowanego przez Fundację św. Antoniego. Niektóre z nich
wyposażyliśmy w niezbędne artykuły (ubrania, obuwie i inne).
Wprowadzenie rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów rozpoczynających
naukę w szkole podstawowej „Wyprawka szkolna” pozwoliło na objęcie pomocą 29 uczniów.
Każdy z nich otrzymał wyprawkę obejmującą plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne o
łącznej wartości 90 zł oraz zestaw podręczników szkolnych o wartości 100 zł.
W roku 2003 rozeznano 156 środowiska w związku z przypadającymi jubileuszami (80; 85; 90 i
więcej lat) dostarczając paczki i okolicznościowe życzenia. Przedstawiciele Urzędu Miasta
odwiedzili 55 jubilatów.
Nasza placówka prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia liczby przestępstw przeciwko
rodzinie, stosowania przemocy, nadużywania alkoholu, znęcania psychicznego. W ramach
profilaktyki mającej na celu zapobieganie narastaniu patologii współpracujemy z:
- kuratorami sądowymi z Cieszyna
-policją
-straż miejską
-Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-ośrodkami leczenia uzależnień
-służbą zdrowia
-Powiatowym Urzędem Pracy
-świetlicą socjoterapeutyczną i działającym przy niej zespołem interdyscyplinarnym
-Kościołami
- organizacjami pozarządowymi
- Gminnym Centrum Informacji dla bezrobotnych
Pracownicy socjalni oprócz przeprowadzania postępowań administracyjnych prowadzących do
wydania stosownych decyzji prowadzą również szeroko rozumianą pracę socjalną. Pod tym
pojęciem rozumie się działalność zawodową mającą na celu wspomaganie osób i rodzin w
osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej oraz w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb
bytowych. Praca socjalna prowadzi również do wzmocnienia lub odzyskania zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Prowadzenie pracy socjalnej związane jest ze współdziałaniem z wyżej wymienionymi
organizacjami i instytucjami w celu skoordynowania poczynań mających służyć rozwiązywaniu
problemów osób lub rodzin.
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 do ciągłego szkolenia się i
dokształcania. Trzech pracowników kontynuuje kierunkowe studia w systemie zaocznym.
Daje się zauważyć zahamowanie wzrostu bezrobocie. Na koniec grudnia 2000 r. w Ustroniu było
652 bezrobotnych, rok później 804 (wzrost o 23.3% ). Na koniec 2002 r. w Ustroniu było 836
bezrobotnych, co oznacza 4% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. W grudniu 2003 roku
zarejestrowanych w PUP było 813 bezrobotnych z Ustronia. Większość z bezrobotnych ma
rodziny, a więc niedostatek finansowy dotyka znacznie większej ilości osób.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
1. Zgodnie z art.13 ustawy o pomocy społecznej, „Gmina powinna udzielić schronienia....osobie
tego pozbawionej.” Z związku z tym konieczne jest podjęcie działań w kierunku zapewnienia
mieszkań socjalnych osobom wymagającym takiej pomocy.
2. Problem bezdomności zatacza coraz to większe kręgi, dlatego też można by uruchomić w
mieście „ogrzewalnię” czynną całodobowo, co jest znacznie tańsze w wyposażeniu i utrzymaniu
niż noclegownia. Dodatkowo mogłaby przy niej powstać „łaźnia” dla osób które są pozbawione
możliwości korzystania z tego rodzaju urządzeń.
3. Na podstawie otrzymanych informacji można przyjąć, że najprawdopodobniej w tym roku nie
będzie kontynuowany rządowy program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych, w związku z czym aby zapewnić pokrywanie kosztów dożywiania uczniom z
rodzin o dochodzie kwalifikującym je do uzyskania wsparcia z pomocy społecznej potrzebna
będzie zwiększenie naszego budżetu na ten cel o około 35 tys. zł.
4. W związku ze zmianą zasad odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej od 1
stycznia 2004 r. jest prawie pewne, że zajdzie konieczność zwiększenia wydatków w budżecie na
ten cel.

