
REKOMENDACJE NA ROK 2013 
DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DLA GMINY 
DĄBROWA 
 

Uchwalona w marcu 2011 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacja 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. nr 175 poz. 1362 z 
późniejszymi zmianami ), wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy 
oceny zasobów pomocy społecznej.  

W 2012 roku powyższa ocena została po raz pierwszy przygotowana w oparciu  
o narzędzie opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Zawarte  
w nim informacje dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują 
swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej w gminie. Sporządzona 
ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok  
i zostanie wykorzystana do analizy stanu skuteczności pomocy społecznej i przez ten pryzmat 
do wyznaczania priorytetów działań w gminie. 

W bieżącym roku obligatoryjne jest wypełnienie formularza, będącego narzędziem 
oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 wraz z prognozą na kolejne lata. 

Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną gminy oraz 
niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób 
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz 
umożliwianie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Istotne znaczenie mają tu także kwestie 
związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką mieszkaniową i oświatą. 

Zastanawiając się nad wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem 
faktycznych potrzeb i problemów społecznych, biorąc zarazem pod uwagę ekonomię sił 
i środków należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie średnim. Jednocześnie wymiar 
istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność zwiększenia nakładów i środków 
na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszego 
rozwoju działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom 
społecznym. 

Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje permanentne nakładanie się na 
siebie różnych problemów społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na kwestie związane z bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, 
niepełnosprawnością oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 
Z danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej wynika, że na dzień 31 grudnia 
2012 r. Gminę Dąbrowa zamieszkiwało 9 583 osób. Spośród nich system pomocy społecznej 
objął wsparciem 267 osób, którym przyznano decyzją świadczenia. Liczba rodzin ogółem 
wyniosła 158, w tym 500 to liczba osób w tych rodzinach. 

 
Przy planowaniu bud żetu na nast ępny rok nale ży wzi ąć pod uwag ę 
wszystkie zebrane dane, a tak że następujące kwestie: 
� W ramach swojej działalności Ośrodek dokonuje diagnozy w zakresie zapotrzebowania 
na świadczenia pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy.  Planując działania na każdy 
kolejny rok, OPS uwzględnia w planach finansowych potrzeby w zakresie niezbędnych 
środków na funkcjonowanie Ośrodka i zabezpieczenie możliwości świadczenia pomocy 
osobom i rodzinom najbardziej tego potrzebującym. Plan finansowy na rok 2013 jest 
mniejszy o 5% w stosunku do planu w 2012 roku. 
� Na 2012 r. przypadła weryfikacja kwot kryteriów dochodowych uprawniających do 
świadczeń z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria ogłosił minister właściwy do spraw 



zabezpieczenia społecznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski w którym przeprowadza się weryfikację. 
� Na 2013 r. przypadła również weryfikacja kwot kryteriów dochodowych, 
uprawniających do świadczeń rodzinnych, określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych (art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Wysokość 
kwot o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia 
Prezesa Rady Ministrów, w którym przeprowadza się weryfikację. Nowe kryteria oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych obowiązujące od okresu zasiłkowego 2012/13, tj. od 
listopada 2012r., mogą skutkować znaczącym wzrostem liczby osób uprawnionych do zasiłku 
rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wzrostem wydatków na świadczenia 
rodzinne. 
� Plan finansowy na rok 2013 znacznie ogranicza możliwości wypłacania obligatoryjnego 
świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, ponieważ plan ten jest 
mniejszy o 26,6 %  w stosunku do planu  w 2012 r.   
� Z uwagi na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób 
niepełnosprawnych i starszych, które często nie są w stanie samodzielnie zaspokoić własnych 
potrzeb życiowych, należałoby podjąć szersze działania mające na celu umożliwienie im 
prawidłowego funkcjonowania w środowisku 
� W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. 
Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887z późn. zm.) OPS w Dąbrowie  może zatrudniać  asystenta 
rodziny, który swym wsparciem powinien pomagać rodzinom dysfunkcyjnym prawidłowo 
wypełniać rolę opiekuńczo - wychowawczą. Jednakże w 2012 r. do chwili obecnej nie jest 
zatrudniony taki asystent.  
 Ponadto od 2012 roku do zadań Gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
�  Nadal w Gminie Dąbrowa utrzymuje się wysoki poziom występowania przemocy 
w rodzinie.  Pomimo podejmowanych wielu działań ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. przemocy zjawisko to nie zmniejsza się. W związku z tym występuje konieczność 
kontynuacji pracy Punktu Konsultacyjnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
i w Świetlicy Środowiskowej w Naroku.  
� Od 2012 r. obserwuje się wzrostową tendencję związaną z problemem bezdomności 
mieszkańców naszej gminy.  
� Z uwagi na specyficzne położenie naszej gminy występuje duże ryzyko zagrożenia 
powodziowego. W przypadku pojawienia się tego niekorzystnego zjawiska należałoby 
zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych związanych ze 
zdarzeniem losowym. W roku 2013 środki  te nie zostały zaplanowane w budżecie Gminy 
� Analizując wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń należy zwrócić uwagę na 
wzrost kosztów utrzymania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Problem ten 
związany jest ze starzeniem się naszego społeczeństwa  
� W celu prawidłowej pracy Ośrodka pod względem technicznym należałoby zakupić 
nową kserokopiarkę o wartości 15.000 zł. co zminimalizowałoby wystąpienie ryzyka 
związanego z zakłóceniem ciągłości pracy.  
� W celu kontynuacji realizowanych zadań i podejmowania nowych inicjatyw w  zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych niezbędne jest pozyskanie dodatkowych  lokalów dla   
Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecne warunki ograniczają możliwość swobodnej pracy 
z indywidualnym przypadkiem oraz pracy grupowej.  
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