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„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego  świata,  

ale może zmienić świat dla jednej osoby” 

 

 

 

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy 

przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok ile ludziom zdołaliśmy 

zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy dawać 

ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy” 

Kard. Stefan Wyszyński 
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WPROWADZENIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie przedstawia sprawozdanie             

z działalności za 2021 rok. Podsumowano w nim realizowane przez Ośrodek zadania 

wyznaczone określonymi przepisami prawa, projekty, podejmowane przedsięwzięcia, 

inicjatywy, różne formy lokalnej, interdyscyplinarnej współpracy, których celem jest zawsze 

aktywizacja grup zagrożonych i dążenie do skutecznego rozwiązania problemów 

społecznych.  

Główne zadanie Ośrodka to pomoc materialna najbardziej potrzebującym tj. dzieciom 

i rodzinom, osobom starszym, z niepełnosprawnościami, bezdomnym, chorym oraz innym,                        

które przeżywają różne sytuacje kryzysowe. Formy i metody wsparcia dostosowywane                  

są  do indywidualnych potrzeb i sytuacji konkretnej osoby lub rodziny. 

Oprócz wsparcia finansowego prowadzimy pracę socjalną, działania aktywizujące, 

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne. MOPS w Lubartowie 

prowadzi również asystenturę rodzin jako ważne narzędzie w pracy socjalnej. Rolą asystenta 

jest intensywna praca z osobą lub rodziną, bezpośrednie wsparcie w codziennym 

funkcjonowaniu oraz działania mające na celu wyjście z kryzysu. 

W strukturze Ośrodka funkcjonuję Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w którym 

wsparcie otrzymują głównie osoby starsze wiekiem, niepełnosprawne, bezdomne, samotne, 

uzależnione od alkoholu. Dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

wsparcia w formie środowiskowej placówki dziennej udziela Świetlica Nowych Szans, 

funkcjonująca w ramach trwałości projektu unijnego. 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                  

kierownik ośrodka pomocy społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka                    

i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Przedłożone sprawozdanie prezentuje 

dane, które w pełni obrazują działalność MOPS w Lubartowie w 2021 roku. 

 

 

I. Organizacja działalności Ośrodka 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie jest jednostką organizacyjną Gminy 

Miasto Lubartów. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: Uchwały  

NR XVI/131/2020 Rady Miasta Lubartów Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, 

zmienionego Uchwałą NR XIX/159/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 kwietnia 2020 r.; 

aktów prawnych wydanych przez Radę Miasta, Burmistrza Miasta i Dyrektora Ośrodka. 

 

Ramy prawne określające funkcjonowanie i zadania Ośrodka regulują przepisy prawa:                            

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;  

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

 Uchwała Nr XIII/55/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lubartowie z dnia 14 marca            

1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubartowie; 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                   

ze środków publicznych; 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;      
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 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;                      

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;                   

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;                    

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia                       

26  października 1982 r.; 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;  

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie   Kodeksu cywilnego; 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

 Uchwala Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu „Dobry start”; 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;  

 Uchwała Nr XXXIV/186/13 o przyjęciu Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 

3+ i Rodziny Zastępczej” (zmieniony Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 

2018 r.); 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;        

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;  

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo   ochrony środowiska. 

 

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. realizowane były przez: 

 Dział Pomocy Środowiskowej, do zadań którego należy m.in. przeprowadzanie 

wywiadów środowiskowych w sprawie udzielenia pomocy społecznej klientom 

Ośrodka oraz na potrzeby innych instytucji i ośrodków pomocy społecznej; 

świadczenie pracy socjalnej; udzielanie porad specjalistycznych; w tym w ramach 

Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego: wspieranie rodzin m.in. przejawiających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze za pośrednictwem Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, osób                 

i rodzin doznających przemocy, a także podejmowanie działań na rzecz środowiska 

lokalnego interpretując je i motywując do zmian życiowych, funkcjonujących 

stereotypów oraz przekonań. 

 Dział do Spraw Rodziny i Świadczeń Społecznych, do zadań którego należy m.in.  

w zakresie:                

   pomocy społecznej – przygotowywanie i realizacja decyzji administracyjnych,              

w szczególności w sprawach pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej, 

składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych; koordynowanie realizacji usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych; windykacja wierzytelności;  

   pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – przyjmowanie i rozpatrywanie 

wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji   

w sprawach świadczeń wychowawczych; prowadzenie ewidencji osób 

otrzymujących świadczenia wychowawcze; prowadzenie postępowań 

egzekucyjnych w przypadku nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego; 

   realizacji programów wsparcia rodzin wielodzietnych – przyjmowanie, 

rozpatrywanie wniosków i wydawanie Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny                        

3+ i Rodziny Zastępczej oraz Karty Dużej Rodziny; pozyskiwanie przedsiębiorców 

do współpracy w zakresie realizacji lokalnego Programu; 

   realizacji zadań w sprawie realizacji rządowego programu "Dobry Start" – 

rozpatrywanie wniosków i ustalanie prawa do świadczenia "Dobry Start";  
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   realizacji zadań dotyczących ustalenia prawa do świadczeń materialnych                         

o charakterze socjalnym dla uczniów - rozpatrywanie wniosków i prowadzenie 

postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów decyzji w sprawach 

ww. świadczeń;  

 Dział Świadczeń Socjalnych, do zadań którego należy realizacja: świadczeń 

rodzinnych i przysługujących do nich dodatków; świadczeń opiekuńczych; świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego; dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku 

energetycznego; prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji               

w zakresie ww. świadczeń;  

 Dział Finansowo-Księgowy, do zadań którego należy m.in. prowadzenie 

rachunkowości Ośrodka; dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; wstępnej 

kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; prowadzenie 

spraw płacowych; wystawianie tytułów wykonawczych dot. wierzytelności; 

 Dział Administracyjno-Kadrowy, do zadań którego należy m.in. prowadzenie 

spraw: kadrowych; z zakresu ochrony danych osobowych; kontroli zarządczej; 

zamówień publicznych; spraw gospodarczych i obsługi systemów 

teleinformatycznych; 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, do zadań którego należy m.in. świadczenie usług 

opiekuńczych, higienicznych oraz w formie posiłków osobom starszym, samotnym, 

niepełnosprawnym; prowadzenie terapii zajęciowych z pensjonariuszami; udzielanie 

wsparcia psychologicznego; 

 kadrę zarządzającą Ośrodkiem: Dyrektor  MOPS w Lubartowie, Zastępca 

Dyrektora ds. pomocy środowiskowej, główny księgowy, kierownicy komórek 

organizacyjnych; 

 samodzielne stanowisko pracy, tj. starszy specjalista ds. analityczno-planistycznych, 

strategii i programów. 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Ośrodku zatrudnionych było 47 pracowników             

w wymiarze 41,5 etatów, w tym  zatrudniano 11 pracowników socjalnych.             

Wśród etatowych pracowników:  

 37 osób – 78,7 % posiadało wykształcenie wyższe (przede wszystkim pedagogiczne, 

politologiczne, socjologiczne, psychologiczne, resocjalizacyjne, prawne, ekonomiczne 

administracyjne, marketing i zarządzanie); 

 6 osób   – 12,8 % posiadało wykształcenie średnie;  

 4 osoby – 8,5 % posiadało wykształcenie zawodowe i niższe.  

 

W 2021 roku pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 44 szkoleniach zewnętrznych, seminariach 

konferencjach,  werbinariach,  głównie w formie on-line, za pośrednictwem internetowych 

platform komunikacyjnych. Szkolenia pracowników dotyczyły zakresu zadań realizowanych 

przez MOPS w Lubartowie. Były one ukierunkowane na doskonalenie warsztatu pracy,  

stosowania prawa w realizacji zadań jednostki oraz narzędzi w pracy z klientem pomocy 

społecznej,  

 

 

W 2021 r. kontynuowano formy organizacji pracy opracowane w roku poprzednim,                        

a wynikające  z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom, a także w celu zabezpieczenia ciągłości pracy pracę opierano na  zarządzeniach 

dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród 

pracowników  i interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 
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II. Struktura dochodów i wydatków w 2021 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie uzyskuje dochody związane z realizacją 

zadań własnych oraz  zleconych z zakresu administracji rządowej. 

W 2021 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie  925.877,24 zł (tab.1,2,3). 

 

Dochody gminy związane z realizacją zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, obrazuje 

tabela nr 1. 
 

      Tabela nr 1.  Dochody gminy związane z realizacją zadań własnych gminy 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

 

Wykonanie 

 

Ogółem,  w tym: 

 

281.200,00 371.730,46 

1. Zasiłki i pomoc w naturze (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych z lat ubiegłych 

/zwrotnych/odsetki) 

1.000,00 5.604.82 

2. Zasiłki z programu Posiłek w 

szkole i w domu” (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych z lat ubiegłych”) 

 

200,00 402,81 

3. Usługi opiekuńcze (wpływy z usług 

opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych) 

 

220.000,00 270.327,33 

4. Usługi świadczone w Dziennym 

Domu Pomocy Społecznej 

 (odpłatności za usługi) 

48.000,00 70.378,73 

5. Domy Pomocy Społecznej  

(rozliczenie z lat ubiegłych, odsetki 

ustawowe) 

5.100,00 14.815,14 

6. Działalność Ośrodka 

 (wynagrodzenie za terminowe 

wpłaty składek ZUS i podatku 

dochodowego, koszty 

postępowania procesowego)  

500,00 576,68 

7. Dodatki mieszkaniowe (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych z lat ubiegłych 

//zwrotnych /) 

1.000,00 1.338,98 

8. Pozostała działalność Ośrodka 

(wynajem  lokalu dla Klubu 

Abstynenta „NADZIEJA”; PEC;                  

Miejska Biblioteka Publiczna) 

5.400,00 8.285,97 

 Źródło: MOPS Lubartów 

 

Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych Gminie Miasto Lubartów, obrazuje                  

tabela nr 2. 
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Tabela nr 2.  Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu  

administracji   rządowej  
 

Wyszczególnienie 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 

(dochód przekazany  

do budżetu gminy) 

 

Ogółem,  w tym: 
- 109.399,18 

 

1. Wpływy z funduszu alimentacyjnego 
- 86.658,51 

 

2. Wpływy z zaliczki alimentacyjnej 
- 20.386,89 

3. Wpływy z odpłatności za 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

- 2.351,94 

4. Odpłatność za wydanie dodatkowej 

Karty Dużej Rodziny-  KDR 
- 1,84 

Źródło: MOPS Lubartów 

 

Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji 

rządowej przedstawia tabela nr 3. 

 

Tabela nr 3. Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji   rządowej   
 

Wyszczególnienie 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 

(dochód przekazany                               

do budżetu państwa) 

 

Ogółem,  w tym: 480.800,00 444.747,60 

 

1. Wpływy z funduszu alimentacyjnego   280.000,00 129.987,77 

2. Wpływy z zaliczki alimentacyjnej 86.000,00 20.386,90 

3. Wpływy z odpłatności za 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

46.000,00 44.686,84 

4. Wpływy z odsetek ustawowych od 

funduszu alimentacyjnego 
- 206.090,89 

5. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki  

stałe (zwrot nienależnie pobranych 

świadczeń, rozliczonych  z lat 

ubiegłych) 

8.000,00 5.827,53 

6. Zasiłki z prog. Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych  z lat ubiegłych) 

800,00 1.222,19 

7. Składki zdrowotne (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych  z lat ubiegłych) 

1.000,00 464,40 

8. Fundusz alimentacyjny (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych z lat ubiegłych) 
3.000,00 4.834,04 

9. Świadczenia rodzinne   (zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń, 

rozliczonych z lat ubiegłych)  

40.000,00 25.946,64 
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10. Świadczenia rodzinne   

           (odsetki ustawowe; koszty 

upomnienia) 

3.000,00 2.746,76 

11. Fundusz alimentacyjny 

(odsetki ustawowe od nienależnie 

pobranych  świadczeń) 

 

500,00 747,16 

12. Świadczenia wychowawcze  - 500+ - 

(zwrot nienależnie pobranych   

świadczeń z lat ubiegłych) 

odsetki 

 

10.000,00 

 

500,00 

 

1.000,00 

 

458,68 

13. Opłaty za wydanie dodatkowej Karty 

Dużej Rodziny - KDR 
- 35,00 

14. „Dobry start” (zwrot nienależnie 

pobranych świadczeń z lat 

ubiegłych, odsetki) 

2.000,00 312,80 

Źródło: MOPS Lubartów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

W 2021 r. wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie                                

wyniosły 31.818.955,49 zł,  w tym na: 

 świadczenia społeczne, socjalne  i pomoc materialną  dla uczniów – 28.198.379,27 zł; 

 usługi opiekuńcze   –  wydatki na programy: Opieka wytchnieniowa; Asystent 

osobisty os. niepełnosprawnej   –   56.757,68   zł;   

 utrzymanie i pozostała działalność Ośrodka – 3.563.818,54 zł, w tym: 

 działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   –    2.510.144,45 zł; 

 działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej  –  322.921,18 zł; 

 inne (transport obiadów do placówki szkolnej) –  8.400,00 zł;  

 wydatki związane z funkcjonowaniem „Świetlicy nowych szans” –  51.777,45 zł; 

 realizację projektu „Nie chcę być bierny” –  40.465,03 zł; 

 zatrudnienie w ramach trwałości projektu „Nie chcę być bierny” – 10.648,67 zł; 

 koszty obsługi: świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Dobry Start, dopłat do 

czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dodatków energetycznych, 

Karty Dużej Rodziny –  334.184,97 zł; 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.486,72 zł; 

 wspieranie rodziny – 91.098,36 zł; 

 rodziny zastępczych – 93.405,93 zł; 

 placówki opiekuńczo-wychowawcze – 89.285,78 zł. 

 

Łącznie wydatki MOPS w Lubartowie oraz wydatki z planu Urzędu Miasta Lubartów 

wyniosły 32.584.512,15 zł, tj.: 

 wydatki z planu finansowego MOPS – 31.762.197,81 zł; 

 wydatki pozabudżetowe MOPS – 56.757,68 zł (wydatki na programy: Opieka 

Wytchnieniowa,  Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej); 

 wydatki z planu finansowego UM – 765.556,66 zł (dotacja na usługi opiekuńcze,            

w tym Opieka 75+. 

 

Wydatki Ośrodka przedstawia tabela nr 4. 
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 Tabela nr 4. Wydatki MOPS w Lubartowie 

Rozdział Nazwa 
Zadania 

własne 

Zadania 

własne 

w części 

dotowane 

Zadania 

własne 

dotowane 

Zadania 

zlecone 
Razem 

85195 Ochrona zdrowia - - - 1.200,00       1.200,00 

85202  Domy Pomocy   

 Społecznej 481.264,77 - - -   481.264,77 

85213 Składki  na 

ubezpieczenie 

zdrowotne (zas. stałe) - - 31.136,70 -     31.136.70 

85214 Zasiłki okresowe, 

celowe  i pomoc           

w naturze: 

- pogrzeb 

- zasiłki okresowe 

- zasiłki celowe  

- schronienie (wraz z  

zabezpieczeniem miejsc) 

88.996,68: 

  3.293,00 

     810,00 

66.242,73 

 

18.650,95 - 

 

 

326.919,39 

 

 

 - 

  415.916,07: 

       3.293,00 

  327.729,39 

    66.242,73 

 

    18.650,95 

85215 Dodatki mieszkaniowe  252.309,29 - - - 252.309,29 

85215 Dodatki  energetyczne - - - 4.842,08 4.842,08 

85215 Dopłaty do czynszu        

z Funduszu 

Przeciwdziałania 

Covid-19 - - 3.861,96 - 3.861,96 

85216 Zasiłki stałe - - 381.867,10 - 381.867,10 

85228 Usługi opiekuńcze  

w tym: Program 

„Opieka 75+ 434.103,86 35.128,80 - 296.324,00 765.556,66 

85230 Pomoc w zakresie 

dożywiania (program 

”Posiłek w szkole            

i w domu”) 74.037,44 283.000,00 - - 357.037,44 

85326 Wydatki 

pozabudżetowe :  

- "Opieka 

wytchnieniowa"; 

- „Asystent osobisty 

osoby niepełnospr.” - - 

28.375,38 

 

28.382,30 - 

28.375,38 

 

28.382,30 

85415 Pomoc materialna dla 

uczniów (stypendia                

i zasiłki szkolne) 27.763,25 110.345,92 - - 138.109,17 

85501 Świadczenia 

wychowawcze 500+ 

    w planie finansowym 

Ośrodka 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

20.586.435,32 

 

 

 

20.586.435,32 

85502 Świadczenia rodzinne, 

zasiłek dla opiekuna, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego  oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe             

z ubezpieczenia 

społecznego  - - - 5.411.365,38 5.411.365,38 

85502 Świadczenie z ustawy  

o wsparciu kobiet               

w ciąży i rodzin           

„Za życiem” - - - 12.000,00 12.000,00 

85504 Świadczenia „Dobry 

start” w planie 

finansowym Ośrodka - - - 20.700,00 20.700,00 
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85513 Składki  na 

ubezpieczenie 

zdrowotne                

(św. rodz.i zas. dla op.) - - - 100.333,99 100.333,99 

Razem świadczenia społeczne               

z tego: 

- wydatki z planu fin. Ośrodka 

- wydatki z planu fin. UM  

  (usługi opiekuńcze);  

- wydatki pozabudżetowe 

(Opieka wytchnieniowa, 

Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej)  

1.358.475,29 

924.371,43 

434.103,86 

 

- 

 

 

 

428.474,72 

393.345,92 

35.128,80 

 

- 

 

 

 

800.542,83 

743.785,15 

 

 

56.757,68 

 

 

 

26.433.200,77 

26.136.876,77 

296.324,00 

 

- 

 

 

 

29.020.693,61 

28.198.379,27 

765.556,66 

 

56.757,68 

 

 

 

85215 Koszty obsługi – 

Dodatki  energetyczne - - - 96,84 96,84 

85215 Koszty obsługi – 

dopłaty do czynszu 

z Funduszu 

Przeciwdziałania 

Covid-19 - - - 38,62 38,62 

85219 Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej  322.921,18 - - - 322.921,18 

85219 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej - 

 wydatki łącznie,  

w tym: 

 MOPS; 

 projekt „Nie chcę 

być bierny”; 

 „Świetlica Nowych 

Szans” 

 

 

2.091.847,94 

2.049.122,02 

2.124,28 

 

40.601,64 

 

461.022,43 

 

 

 

 - - 

2.552.870,37 

2.510.144,45 

2.124,28 

 

40.601,64 

 

85501 Koszty obsługi -

Świadczenia 

wychowawcze 500+ 

-  w planie finansowym 

Ośrodka - - - 175.168,00 175.168,00 

85502 Koszty obsługi 

wynikające                     

z ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin           

„Za życiem” - - - 360,00 360,00 

85502 Koszty obsługi 

świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

zasiłku dla opiekuna 

oraz składek na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe          

z ubezpieczenia 

społecznego - - - 156.120,00 156.120,00 

85503 Koszty obsługi –  

Karta Dużej Rodziny - - - 617,72 617,72 

85504 Koszty obsługi –  

Dobry Start 

-  w planie finansowym 

Ośrodka - - - 1.783,79 1.783,79 

Razem utrzymanie Ośrodka  

--  wydatki Ośrodka  

--   koszty obsługi świadczeń     

2.414.769,12 

2.414.769,12 

- 

461.022,43 

461.022,43 

- 

38,62 

 

38,62 

334.146,35 

 

334.146,35 

3.209.976,52 

2.875.791,55 

334.184,97 

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 9.735,81 - - - 9.735,81 
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85205 Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 11.486,72 - - - 11.486,72 

85295 Pozostała działalność,                 

z tego:  

-  transport posiłków         

do placówki szk. 

-  usługi prawne w 

ramach trwałości 

projektu „Świetlica  

nowych szans” 

-  zatrudnienie  po 

projekcie  „Nie chcę 

być  bierny” 

-  projekt „Nie chcę być 

bierny” 

8.400,00 

 

1.440,00 

 

 

 

8.524,39 

 

 

 

11.410,20 29.054,83 - - 

58.829,42 

 

8.400,00 

 

1.440,00 

 

 

 

8.524,39 

 

 

 

40.465,03 

85504 Wspieranie rodziny 88.098,36 3.000,00 - - 91.098,36 

85508 Rodziny zastępcze  93.405,93 - - - 93.405,93 

85510 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 89.285,78 - - - 89.285,78 

 

Razem pozostałe zadania 321.787,19 32.054,83 - - 353.842,02 

  

 Ogółem  

 z tego: 

 - wydatki Ośrodka 

 - wydatki Gminy (wykonanie) 

- wydatki pozabudżetowe 

4.095.031,60 

 

3.660.927,74 

434.103,86 

- 

921.551,98 

 

886.423,18 

35.128,80 

- 

800.581,45 

 

743.823,77 

- 

56.757,68 

26.767.347,12 

 

26.471.023,12 

296.324,00 

- 

32.584.512,15 

 

31.762.197,81 

765.556,66 

56.757,68 

  Źródło: MOPS Lubartów 

 

Fundusz płac 

W ub.r. na fundusz płac (wynagrodzenia osobowe: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; 

dodatkowe wynagrodzenie roczne; nagrody, w tym jubileuszowe, odprawy, składki ZUS  

od pracodawcy, PPK pracodawcy), wydatkowano łącznie 2.903.450,40 zł. Średnie, 

miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika z wyłączeniem odpraw, nagród, nagród 

jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop wyniosło 3.881,84 zł brutto.  

 

 

III. Pomoc społeczna 

 

1.  Charakterystyka osób/rodzin objętych pomocą społeczną 

 

W Lubartowie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., liczba mieszkańców miasta wynosiła 

20.836 osób (dane UM Lubartów). W ub.r. wsparciem z pomocy społecznej objęto 478 

rodzin, w których funkcjonowało 881 osób, co stanowiło 4,234% ogółu mieszkańców 

Lubartowa.  

Charakterystykę rodzin objętych pomocą MOPS w Lubartowie przedstawiono w tabeli nr 5. 
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  Tabela nr 5. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

 

Wyszczególnienie 

 

                          2021 r. 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Rodziny ogółem, w tym: 478 881 

- o liczbie osób         1 280 280 

    2 77 154 

    3 75 225 

    4 24 96 

    5 12 60 

                 6 i więcej 10 66 

    Źródło: MOPS Lubartów 

 

W 2021 r. najczęstszymi powodami ubiegania się o wsparcie ośrodka pomocy społecznej 

było: ubóstwo – 207 rodzin (43,31% rodzin obejmowanych pomocą społeczną); długotrwała 

lub ciężka choroba – 207 rodzin (43,31%); niepełnosprawność – 190 rodzin (39,75%); 

bezrobocie – 184 rodziny (38,50%); bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych               

i prowadzenia gospodarstwa domowego – 82 rodziny (17,16%); przemoc w rodzinie –                      

82 rodziny (17,16%); alkoholizm – 29 rodzin (6,07%), potrzeba ochrony macierzyństwa –                 

24  rodzin (5,02%). 

Z pomocy korzystały również rodziny, w których występowały: bezdomność – 11 rodzin 

(2,31%); trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 8 rodzin  

(1,68%); sytuacja kryzysowa – 6 rodzin (1,26%); narkomania – 4 rodziny (0,84%); sieroctwo 

– 1 rodzina (0,21%);  

Wskazane wyżej powody obrazuje tabela nr 6. 

 

   Tabela nr 6. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

                            2021 r. 

Liczba  

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 207 375 

Długotrwała lub ciężka choroba 207 302 

Niepełnosprawność 190 277 

Bezrobocie  184 410 
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego – w tym: 

82 246 

 rodziny niepełne 46 157 

 rodziny wielodzietne 13 68 

Przemoc w rodzinie 82 273 

Alkoholizm 29 37 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 24 119 

Bezdomność 11 11 

Trudności  w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 

8 9 

Sytuacja kryzysowa 6 19 

Narkomania  4 4 

Sieroctwo 1 5 

 Źródło: MOPS Lubartów 

 

2.  Charakterystyka działalności związana ze strukturą wydatków z pomocy społecznej 

W 2021 r. w sprawie różnych form pomocy społecznej wydano 2.597 decyzji 

administracyjnych, w tym 15 postanowień oraz 9 decyzji odmownych. Przyczynami wydania 

decyzji odmownych były: brak współpracy i możliwości przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego (3 decyzje); brak przesłanek do udzielenia pomocy w formie usług 

opiekuńczych (1 decyzja);  brak wykorzystania własnych możliwości i uprawnień (1 decyzja); 

odbywanie kary pozbawienia wolności (1 decyzja); ubieganie się o formę pomocy, którą 

świadczeniobiorca już otrzymuje  (3 decyzje).  

W 2021 r. wydatki na świadczenia z pomocy społecznej  wyniosły 2.550.293,96 zł.  

 

Strukturę wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w ramach zadań 

własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, przedstawia tabela nr 7. 

 

 

Tabela nr 7. Struktura wydatków na świadczenia – zadania własne i zlecone 

 

Formy pomocy 

 

 

Liczba osób 

 

Kwota 

 

Usługi opiekuńcze 

 

65 431.013,58 

 

Specjalistyczne  usługi opiekuńcze  

 

3 38.219,08 
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Specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
12 296.324,00 

 

Odpłatności za pobyt mieszkańców 

Lubartowa w domach pomocy społecznej 

 

18 481.264,77 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne          

(od zasiłków stałych) 

 

71 31.136,70 

 

Program „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, w tym: 

 

351 357.037,44 

 

 świadczenia pieniężne 

(zasiłki celowe) 

 

234 296.900,00 

 

 posiłek dla dzieci i młodzieży 

 

99 28.710,20 

 

 posiłki  dla osób dorosłych 

 

18 25.616,64 

 posiłek dla bezdomnych 

(Kraków) 

 

              1             1.260,00 

 talony 

 
              6             4.550,00 

 

Zasiłki stałe 

 

83 

 

381.867,10 

 

Zasiłki okresowe, w tym z powodu: 

 

153 327.729,39 

 

 bezrobocia 

 

113 274.457,39 

 

 długotrwałej choroby 

 

15 12.980 

 

 niepełnosprawności 21 37.226 

 innego  4 3.066 

 

Zasiłki celowe ogółem,  

w tym : 

 

120 66.242,73 

 

 w formie pieniężnej 

 

120 65.067,73 

 

 w formie niepieniężnej  (zakup 

opału) 

 

1 1.175,00 

    

Opłata za pobyt w schronisku 

 

4 

 

 

18.500,95 

 



 

15 

 

 

Zabezpieczenie miejsca w ogrzewalni 

 

- 150,00 

                

Stypendia  i zasiłki szkolne  

 

107 138.109,17 

 

Ochrona zdrowia ( wydanie decyzji 

administracyjnych o świadczenie opieki 

zdrowotnej) 

 

8 1.200,00 

 

Ogółem 

 

511 2.550.293,96 

    Źródło: MOPS Lubartów 

 

2.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Wsparcie w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest jej pozbawiona.                         

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

W 2021 r. usługami opiekuńczymi objęto 65 osób. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę  

431.013,58 zł.   

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia                            

lub niepełnosprawności.  

W 2021 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 15 osób, w tym, 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 12 osób.  

Na ww. formę usług wydatkowano 334.543,08 zł, w tym, na specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 296.324,00 zł. 

Koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa się 

jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia           

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2021 roku koszt                        

1 godziny usług opiekuńczych wynosił – 0,82% minimalnego wynagrodzenia (tj. 22,96 zł.) 

specjalistycznych usług opiekuńczych – 0,89% minimalnego wynagrodzenia (24,92 zł.), 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi – 0,95 % 

minimalnego wynagrodzenia  za pracę (26,60 zł.).  

Łącznie pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ub.r. 

objęto 72 osoby  na kwotę 765.556,66 zł.  Należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie na tę formę 

wsparcia wzrasta. 

W 2021 r. usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne  oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizował Polski Czerwony Krzyż w Lublinie Oddział                     

w Lubartowie. 
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2.2. Domy pomocy społecznej 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.  

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia                           

w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego 

typu, po uzyskaniu zgody tej osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub na podstawie 

postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody strony. 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności: 
 mieszkaniec domu w wysokości do 70% posiadanego dochodu; 

 małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku, gdy dochód na osobę jest wyższy                   

niż 300% kryterium dochodowego pod warunkiem, że kwota dochodu pozostająca                     

po wniesieniu opłaty nie jest niższa niż 300% tego kryterium; 

 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami 

wnoszonymi przez osobę skierowaną i zobowiązanych członków jej rodziny. 

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 

utrzymania mieszkańca,  który na poziomie powiatu ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym do dnia 31 marca każdego roku.  
 

W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 25  mieszkańców Lubartowa. Osoby            

te przebywały w: 

 Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie dla osób 

starszych, przewlekle somatycznie chorych (kobiet) –  8 osób, 

 Domu Pomocy Społecznej im. M. Rataja w Kocku  dla osób dorosłych w podeszłym 

wieku  i przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn) – 11 osób, 

 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim dla niepełnosprawnych 

intelektualnie (kobiet i mężczyzn) –  2 osoby, 

 Domu Pomocy Społecznej w Bończy dla mężczyzn przewlekle, psychicznie chorych –               

1  osoba; 

 Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach –  1 osoba; 

 Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku – 1 osoba; 

 Domu Pomocy Społecznej w Kalince – 1 osoba; 

MOPS dofinansował koszty pobytu w domach pomocy społecznej 18 pensjonariuszom                 

na łączną kwotę 481.264,77 zł, a za pozostałe 7 osób odpłatność ponosiła rodzina. 

 

2.3. Składki zdrowotne 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 2021 r. MOPS przekazał  

do Narodowego Funduszu Zdrowia składki za 71 osób na kwotę 31.136,70 zł. Były to osoby 

otrzymujące zasiłek stały  z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu. 
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2.4. Sprawienie pogrzebu 

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy                                 

o charakterze obowiązkowym i odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego w sposób 

ustalony przez gminę w Uchwale Nr XXXVI/227/09 Rady Miasta Lubartów z dnia                                                      

16 października 2009 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.  

W 2021 zrealizowano 1 świadczenie na kwotę 3.293 zł.  

 

2.5. Schronienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zdań własnych gminy                         

o charakterze obowiązkowym  należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Gmina Miasto Lubartów w celu 

zabezpieczenia miejsc  schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta, zawarła umowę               

ze Stowarzyszeniem „Monar”  - Schroniskiem dla osób bezdomnych MARKOT w Chełmie. 

W 2021 r. w schronisku przebywały 4 osoby z terenu miasta Lubartowa, za ich pobyt MOPS 

pokrył wydatki na kwotę 18.500,95 zł. Na zabezpieczenie miejsc w ogrzewalni wydatkowano 

kwotę 150 zł. 

 

2.6. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 

W 2021 roku Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 

r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Jego celem było wspieranie samorządów gminnych w realizacji 

zadania własnego o charakterze obowiązkowym tj. dożywiania dzieci oraz zapewnienia 

posiłku osobom go pozbawionym. Program przewidywał także przyznanie świadczenia 

pieniężnego (zasiłków celowych)  z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. 

Beneficjentami Programu były osoby lub rodziny, których dochód nie przekroczył kwoty 

150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z 12 marca               

2004 r. o pomocy społecznej, tj. 1.051,50 zł na osobę samotną i 792,00 zł na osobę                       

w rodzinie. 

Łącznie tą formą pomocy objęto 504 mieszkańców Lubartowa, przeznaczając na ten cel 

kwotę 356.083,84 zł, z której środki własne gminy stanowiły 73.083,84 zł, Dotacja z budżetu 

państwa wyniosła –  283.000,00 zł.  

Dodatkowe koszty poniesione w ramach Programu to:  przyznano pomoc w formie talonów       

w łącznej wysokości 4.550,00 zł dla 6 osób;  pokryto koszty posiłku w schronisku                         

dla bezdomnych w Krakowie w wysokości 1.260,60 dla 1 osoby bezdomnej - dawnego 

lubartowianina (refundacja). Łączny koszt Programu w 2021 r. wyniósł 357.037,44 zł. 

 

2.7. Zasiłki stałe 

Zasiłek stały przysługiwał w 2021 roku: 

 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy                                 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701 zł; 

 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę                    

w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł. 
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Kwota zasiłku stałego nie mogła być wyższa od 645 zł  miesięcznie. Najniższa wysokość 

zasiłku to kwota 30 zł.  

W 2021 r. zasiłki stałe otrzymało 76 osób  samotnych na łączną kwotę 363.960,00 zł. Średnia 

miesięczna wysokość zasiłku wyniosła 497,22 zł. Natomiast, 7 osób pozostających                       

w rodzinie otrzymało zasiłki stałe na kwotę 17.907,10 zł, a ich średnia wysokość wyniosła 

271,32 zł.  

W ub.r. na wypłatę zasiłków stałych MOPS wykorzystał dotację z budżetu państwa 

stanowiącą 100% ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel tj. 381.867,10 zł.  

 

2.8. Zasiłki okresowe 

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności, ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń               

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód  jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej;  

 rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 

Wysokość zasiłku okresowego ustala się: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, 

że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł; 

 w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny, a dochodem tej rodziny. 

 

W 2021 r. wydatki na zasiłki okresowe wyniosły  327.729,39 zł. z tego: 326.982,39 zł  

pochodziło  z budżetu państwa, a 810,00 zł - z budżetu gminy. Średnia wysokość zasiłku 

wyniosła 352,40 zł. Pomocą w ww. formie objęto 153 os., w szczególności z powodu: 

bezrobocia (113 os.), niepełnosprawności (21 os.) i długotrwałej choroby (15 os.), innych 

powodów (4 os.). 

 

 

2.9. Zasiłki celowe 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy,                        

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

ogrzewania mieszkania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów. Zasiłek celowy może być 

również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, 

klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny. 

 
Wydatki na zasiłki celowe w 2021 r. wyniosły 66.242,73 zł (w formie pieniężnej                           

i niepieniężnej), w tym specjalne zasiłki celowe – 10.194,00 zł, w formie rzeczowej –                

1.175 ,00 zł.  Pomocą w tej  formie objęto 120 osób, z których 29 - otrzymało specjalny 

zasiłek celowy, 1 - zasiłek w formie zakupu opału. 
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3. Działalność na rzecz świadczeniobiorców pomocy społecznej 

 

3.1. Praca socjalna 

 

Praca socjalna to działalność pracowników socjalnych ukierunkowana na pomoc rodzinom/ 

osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji, kryzysów życiowych, których nie są w stanie 

samodzielnie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Działalność 

zawodowa pracowników socjalnych, podobnie jak w roku 2020 r. była prowadzona                       

w szczególnych okolicznościach i warunkach, które związane były z nadal trwającym stanem 

epidemii. Celem prowadzonej pracy socjalnej w 2021 było przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  poprzez zabezpieczenie potrzeb lubartowianom wymagającym szczególnego 

wsparcia, ich usamodzielnienie i integracja ze środowiskiem. Podejmowane działania 

dostosowano do indywidualnych potrzeb i sytuacji klientów tut. Ośrodka.  

Podejmując pracę socjalną, w oparciu o wywiad środowiskowy pracownicy socjalni 

przeprowadzili diagnozę 478 środowisk jedno  i wieloosobowych. Powyższe działania miały 

na celu rozpoznanie sytuacji: życiowej, osobistej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej, 

mieszkaniowej osób i rodzin, wobec których prowadzono postepowania administracyjne oraz 

różnego rodzaju interwencje socjalne.  Wgląd w sytuację klientów pomocy społecznej 

pozwalał również zapewnić profesjonalną pomoc, aby pokonać życiowe trudności                        

w funkcjonowaniu rodziny.  

W 2021 r. przeprowadzono 1.608 wywiadów środowiskowych (144 rodzinnych i 1.464 

aktualizacji), w tym 14 u osób, które ubiegały się o przyznanie prawa do świadczeń 

zdrowotnych; 74 dla potrzeb innych jednostek i Działu Świadczeń Socjalnych w tut. Ośrodku; 

57 u osób obowiązanych lub zobowiązanych do świadczenia pomocy na rzecz 

świadczeniobiorców pomocy społecznej. Pracownicy socjalni przeprowadzali również 

wywiady u osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego 

w skład zasobu gminy, dokonując weryfikacji ich sytuacji socjalno-bytowej. Z uwagi                     

na okoliczności wystąpienia zagrożenia, aż 49 wizyt w środowisku w związku                                 

z przeprowadzeniem wywiadu wymagało asysty drugiego pracownika, lub funkcjonariuszy 

policji. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii  i realne zagrożenie zarażeniem COVID             

w związku z kolejnymi falami zarażeń, na mocy art. 15 o specustawy zdalnie przeprowadzono 

28 wywiadów, u osób ubiegających się  o świadczenia z pomocy społecznej.  

Działania podejmowane  przez pracowników socjalnych skierowano do osób będących                  

w ubóstwie, bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, 

dotkniętych długotrwałą chorobą, przejawiających deficyty w kwestiach opiekuńczo-

wychowawczych oraz doświadczających przemocy.  

Pracownicy socjalni wykonywali swoje obowiązki w 11-stu rejonach. Ich praca  

ukierunkowana była  na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do samodzielnego 

funkcjonowania i pełnienia właściwych ról społecznych.  

Podejmowano starania, aby zmienić przyzwyczajenia, schematy zachowań, tryb życia 

klientów Ośrodka. Motywowano ich do podejmowania aktywności do poprawy swojej 

sytuacji rodzinnej, zawodowej, materialnej czy zdrowotnej. Pracownicy socjalni 

współpracowali w tym zakresie z  innymi podmiotami, podejmując interdyscyplinarne 

działania ukierunkowane na wskazane wyżej cele.  
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W 2021 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie                  

w swojej działalności skupieni byli na rozwiazywaniu problemów, wskazanych w art.                     

7 ustawy o pomocy społecznej. Dotyczyły one: 

 Ubóstwa. Pracownicy socjalni rozpoznali 207 środowisk zagrożonych ubóstwem,  

gdzie wykazywane dochody lub ich brak określały status osób ubiegających się  

o świadczenia z pomocy społecznej. Udzielano pomocy finansowej w formie 

ustawowych, mobilizowano do podjęcia aktywności w zakresie pozyskania własnych 

źródeł dochodu poprzez podjęcie pracy, złożenie wniosków o przysługujące 

świadczenia socjalne; do racjonalnego, ekonomicznego dysponowania własnymi 

zasobami;  

 Długotrwałej lub ciężkiej choroby. Z tego powodu pracę podjęto na rzecz  

207 środowisk rozpoznając potrzeby osób dotkniętych długotrwałą lub ciężką 

chorobą, m.in. w zakresie ponoszonych kosztów leczenia, udzielając pomocy                 

na dofinansowanie kosztów leczenia.  Pracownicy socjalni prowadzili rozmowy 

wspierające i informacyjne na temat konieczności przestrzegania zaleceń lekarskich, 

stosowania zalecanej diety, systematycznej kontroli lekarskiej i przeprowadzenia 

diagnostyki. Wskazywali na możliwość podjęcia opieki hospicyjnej, podejmowali 

kontakty z personelem szpitalnym, lekarzami i pielęgniarkami przychodni rodzinnych. 

Negocjowano pobyty klientów w oddziałach szpitalnych, wzywano interwencje służb 

medycznych, a w przypadkach osób wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji 

udzielano informacji na temat funkcjonujących w okolicach zakładach opiekuńczo-

leczniczych, zasad umieszczenia, pobytu i odpłatności. W 8 przypadkach w związku           

z udzieleniem osobie nieubezpieczonej pomocy medycznej w trybie nagłym, 

przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia prawa do bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych na okres do 90 dni. W przypadku osób dotkniętych chorobą alkoholową, 

które samodzielnie i dobrowolnie nie podjęły leczenia odwykowego, skierowano          

13 wniosków do MKRPA w Lubartowie. 

 Niepełnosprawności. 190 środowisk, w których występowała niepełnosprawność  

z tytułu wieku, niezdolności do pracy, czy stopnia zostało objętych wsparciem 

pracowników socjalnych. Działania ukierunkowane były m.in. na pozyskanie  

i weryfikację orzeczeń o niepełnosprawności, pozyskanie zasiłków i dodatków 

pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku stałego, okresowego, 

celowego. Pracownicy informowali o przysługujących osobom niepełnosprawnym 

uprawnieniach i świadczeniach, w tym zapewnienie pomocy w formie usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu ich zamieszkania. Z tej formy pomocy 

skorzystały 72 osoby. Pracownicy socjalni wspomagali również osoby wymagające 

całodobowej opieki lub członków ich rodziny w kompletowaniu dokumentacji                   

do domu pomocy społecznej i ZOL. Kwalifikowano 28 osób niepełnosprawnych                    

do udziału w programach rządowych tj. „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej”, „Opieka 75+”. 

 Bezrobocia. Pracą socjalną objęto 184 rodziny z problemem bezrobocia. Prowadzono 

w tym zakresie rozpoznanie przyczyn zaistniałego bezrobocia i tworzono wspólnie              

z rodzinami plany działań w celu powrotu ww. na otwarty rynek pracy.  Zawierano 

Kontrakty socjalne A i B, służące aktywizacji zawodowej i społecznej łącznie                
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z 43 osobami, w tym do 37 osób szczególnie działania ukierunkowano na aktywizację 

zawodową. Było to możliwe poprzez przekazywanie informacji o aktualnych ofertach 

pracy, w porozumieniu z PUP w Lubartowie oraz od innych potencjalnych 

pracodawców. 17 klientów brało udział w projekcie unijnym „Nie chcę być bierny”, 

podejmując szkolenia i staże zawodowe. 

 Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa  domowego. Pracę z problemem podejmowano na rzecz 82 rodzin,               

w których praca socjalna ukierunkowana była na poprawę umiejętności opiekuńczych                       

i kompetencji wychowawczych rodziców. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej 

w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny – były to świadczenia w formie 

zasiłków pieniężnych, pokrywano koszty posiłków w przedszkolach i szkołach (dla 99 

dzieci), przekazywano paczki żywnościowe i przemysłowe w ramach akcji PCK 

dedykowane rodzinom z dziećmi, udzielano pomocy żywnościowej w ramach 

programu FEAD; 19 dzieciom przekazano karty kolonijne na bezpłatny wypoczynek 

letni. Pomagano w załatwianiu spraw urzędowych; wskazywano miejsca, formy, 

możliwości ubiegania się o różne świadczenia  i pomoc instytucjonalną  specjalizującą 

się we wspieraniu rodzin z dziećmi. W ramach prowadzonej pracy socjalnej 

wskazywano na konieczność rzetelnego  wypełniania swoich obowiązków rodzinnych; 

zwracano uwagę na konieczność utrzymania dobrych warunków sanitarno-

higienicznych w domu i dbanie o higienę osobistą dzieci, o zapewnienie                       

im odpowiednich warunków do rozwoju, nauki, pobytu, zabawy i odpoczynku. 

Udzielano specjalistycznej pomocy w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego 

przy MOPS w Lubartowie - specjalisty pracy z rodziną  i psychologa. Udzielano 

bezpłatnych porad prawnych w ramach trwałości projektu „Świetlica Nowych Szans” 

w siedzibie Ośrodka; 

 

 Przemocy w rodzinie. Łącznie z powodu przemocy w rodzinie, wsparciem objęto          

82 rodziny. Pracownicy socjalni uczestniczyli w działaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizując 

indywidualne plany opracowane dla potrzeb 82 procedur Niebieskie Karty. Wśród 

powołanych do pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy, członkiem każdej 

grupy roboczej był zawsze pracownik socjalny. W ramach wywiadu środowiskowego 

dokonywali diagnozy rodzin objętych procedurą. Rozpoznano sytuację 41 środowisk, 

gdzie pracę w oparciu o procedurę NK rozpoczęto w 2021 r. Monitorowano 

środowiska, pozostając w kontakcie z innymi członkami grupy roboczej. Wspierano 

rodziny informacyjnie, kierując do specjalistów i różnych instytucji w zależności              

od potrzeb. Udzielano również wsparcia finansowego w ramach przysługujących 

świadczeń z pomocy społecznej.  

 Alkoholizmu lub narkomanii. Pracę socjalną podejmowano na rzecz 33 gospodarstw 

domowych dotkniętych tymi problemami (29 z problemem alkoholowym,                           

4 z problemem narkomanii). Pracownicy socjalni mobilizowali osoby nadużywające 

alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Udzielano informacji na temat 

działalności placówek leczenia odwykowego działających na terenie województwa 

lubelskiego oraz poza nim. Prowadzono również poradnictwo, którego adresatami byli 

członkowie rodzin osób dotkniętych problemem współuzależnienia. Stosując przepisy 
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ustawy o pomocy społecznej zabezpieczano niezbędne potrzeby życiowe osób, gdzie 

przesłanką do udzielenia pomocy był alkoholizm beneficjentów. Głównie udzielano 

pomocy w formie posiłków, zakupu opału, pokrywania wydatków związanych                    

z utrzymaniem mieszkania. Pomoc przyznawana była w formie talonów 

żywnościowych, w celu wykorzystania środków, zgodnie  z ich przeznaczeniem.  

 Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Praca socjalna 

ukierunkowana na zabezpieczenie potrzeb rodzin, gdzie zachodziła potrzeba ochrony 

macierzyństwa prowadzona była w 24 środowiskach. Polegała głównie                          

na edukowaniu w zakresie higienicznego trybu życia kobiet będących w ciąży                

oraz właściwej opieki i pielęgnacji dzieci. Pracownicy prowadzili nadzór i kontrolę 

środowisk, w których narodziły się, lub urodzić się miały dzieci, koncentrując swoją 

uwagę się na warunkach ich rozwoju  i prawidłowym wypełnianiu obowiązków 

rodzicielskich przez ich opiekunów. Rodziny z dziećmi trzymały pomoc finansową na 

zakup odzieży dziecięcej, artykułów higienicznych i środków do pielęgnacji dzieci 

oraz  na zabezpieczenie innych potrzeb; korzystały z bezpłatnego poradnictwa 

pedagogicznego, psychologicznego i prawnego; były systematycznie monitorowane    

w zakresie właściwego pełnienia ról rodzicielskich, opieki i pielęgnacji dzieci, 

konieczności systematycznego kontrolowania rozwoju dzieci w poradniach 

specjalistycznych; otrzymały rzeczową pomoc w ramach akcji PCK w związku                    

z sytuacją epidemiczną – paczki z artykułami przemysłowymi, środkami 

chemicznymi, higienicznymi i żywnością; uzyskały wsparcie w załatwianiu spraw 

urzędowych, w zakresie wykorzystywania własnych uprawnień do otrzymania 

świadczeń społecznych, alimentacyjnych oraz innych, w ramach realizowanych 

projektów socjalnych i obowiązujących programów osłonowych.  

 

 Bezdomności. Zdiagnozowano sytuację życiową 11 bezdomnych. Na podstawie 

posiadanych informacji wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Lubartowie, 

dokonywano oględzin pustostanów i miejsc, w których mogli przebywać bezdomni. 

Podejmowane interwencje w celu objęcia potrzebujących pomocą w formie posiłków, 

schronienia w placówkach dla bezdomnych, zapewnienia odzieży, pomocy doradczej, 

dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, skierowania do odbioru żywności w ramach 

FEAD. Pracownicy socjalni nawiązywali również kontakty z bliskimi tych osób, 

inicjując odnowienie relacji rodzinnych i zapewnienie możliwej pomocy. Edukowano 

bezdomnych nadużywających alkohol w zakresie konsekwencji jego nadużywania, 

zachęcano do podjęcia leczenia. Pracownicy organizując pomoc osobom bezdomnym 

podejmowali kontakty i współpracę z przedstawicielami innych służb tj. ochrony 

zdrowia, policji, schroniska i noclegowni, które realizowały usługi na podstawie 

zawartych z tut. Ośrodkiem umów. Wspomagano także wysiłki tych osób w procesie 

leczenia, ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pozyskania miejsca zamieszkania,                 

czy pracy zarobkowej.  

 Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.                  

Po odbyciu kary pozbawienia wolności, do miejsca zamieszkania powróciło 8 osób, 

wobec których podjęto działania pomocowe. Dotyczyły one przekazania informacji  

na temat możliwości uzyskania pomocy w ramach Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wskazywano na działalność 
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stowarzyszeń i organizacji wspomagających te osoby w powrocie do życia 

społecznego, w warunkach wolnościowych. Osoby, które spełniały przesłanki 

wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej, zostały objęte pomocą w formie 

świadczeń pieniężnych i żywności dystrybuowanej przez PCK w ramach programu 

FEAD. Osoby powracające z aresztów, czy zakładów karnych motywowane były                           

do współpracy z PUP w Lubartowie, utrzymywania abstynencji, nawiązania                      

lub poprawy relacji rodzinnych, korzystania z oferty działających na terenie miasta 

fundacji, które poprzez prowadzoną działalności stwarzają szansę na zmianę sytuacji 

osób pozostających bez pracy. Wskazywano na możliwość udziału w kursach 

zawodowych, szkoleniach i stażach. Pracownicy socjalni podejmowali kontakty                      

z kuratorami sądowymi, aby wspierać ich działania nad poprawą funkcjonowania osób 

dozorowanych.  

 Sytuacji kryzysowej. W 2021 r. podejmowano 6-krotnie działania w ramach 

interwencji kryzysowych. Dotyczyły one sytuacji: w przypadkach 3 rodzin 

zastosowano procedurę odebrania dzieci z uwagi na stan nietrzeźwości rodzica 

opiekującego się małoletnim dzieckiem – zgodnie z art. 12a ustawy przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie podjęto natychmiastową konieczność przekazania dziecka/dzieci 

pod opiekę rodziny spokrewnionej, zamieszkującej oddzielnie; w dwóch przypadkach 

w wyniku zdarzenia losowego -  śmierci rodzica i współmałżonka, pozostali  

członkowie rodziny znaleźli się  w bardzo trudnej sytuacji; w jednej rodzinie                         

z powodu nagłej hospitalizacji spowodowanej wirusem Covid-19 podjęto działania 

wspierające pozostałych członków rodziny.  

 

 Sieroctwa. Szczególnym wsparciem objęto rodzinę pięciorga rodzeństwa 

osieroconego w wyniku nagłej śmierci mamy. Kompleksowo zapewniono wsparcie 

finansowe, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie psychologiczne                      

i pomoc prawną. Rodzeństwu zapewniono opiekę rodziny spokrewnionej. 

Wszyscy pracownicy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej wskazali ubóstwo, 

długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność oraz bezrobocie jako główne 

przesłanki z powodu, których udzielano pomocy. W 2021 r. w odniesieniu do roku 

poprzedniego pracę podjęto na rzecz 67 nowych środowisk, których problemy wcześniej                 

nie zostały rozpoznane, a osoby/rodziny nie korzystały z pomocy społecznej.                          

Wskazano, że 209 środowisk, to osoby/rodziny długotrwale korzystające z pomocy tut. 

Ośrodka, w pewnym stopniu uzależnione od świadczeń, nie  wykazujące często motywacji       

do zmiany swojej sytuacji. 

Pracownicy socjalni podejmowali współpracę z różnymi podmiotami działającymi w obszarze 

pomocy społecznej, m.in. Urzędem Miasta Lubartów, PGK w Lubartowie, PGE i innymi 

dostawcami energii, PCK, Lubartowskim Hospicjum, Prokuraturą Rejonową w Lubartowie, 

KPP w Lubartowie, PUP w Lubartowie, Sądem Rejonowym w Lubartowie, MKRPA                     

w Lubartowie, MOSIR w Lubartowie, PCPR w Lubartowie, PZON w Lubartowie, 

Stowarzyszeniami: ,,Nadzieja”, SIL, ,,Odnowa”, ,,ALWERNIA”, ,,Postis”; ZUS, KRUS, 

domami pomocy społecznej, ŚDS, ORO, placówkami oświatowymi (przedszkolami, szkołami 

różnego szczebla), ochrony zdrowia, schroniskami dla bezdomnych rachmistrzami spisu 

powszechnego, co umożliwiło dokonanie obowiązku spisu przez podopiecznych Ośrodka, 

Biurem Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacjami:  Polsat i TVN. 
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W wyniku pracy socjalnej odnotowano duże efekty, tj.: 

 52 osoby skierowano do udziału w stażu lub szkoleniach, których celem było 

podniesienie czy pozyskanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających 

zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy; 

 59 osób podjęło pracę zarobkową, pozyskując umowę o pracę lub podejmując inną 

działalność dochodową; 

 56 osób usamodzielniło się i zaprzestało korzystania z pomocy społecznej. 

W ramach działań podejmowanych przez pracowników socjalnych realizowano kontrakty 

socjalne zawierane z klientami ops w celu określenia sposobu współdziałania                                 

w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 

Ukierunkowane one były na wzmocnienie pracy socjalnej w formie aktywizacji społecznej               

i zawodowej wybranej grupy. Z grupą wymagającą wsparcia w celu rozwiązania trudnej 

sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub innej zawierano Kontrakt socjalny część A, zaś z grupą 

bezrobotnych, biernych zawodowo, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej zawierano Kontrakt socjalny część B. 

W 2021 roku zawarto 43 kontrakty socjalne, w tym 6 – część A i 37 – część B. 

 

3.2. Projekty socjalne  

W 2021 r. realizowano 6 projektów socjalnych, w ramach których wsparciem objęto 163 

osoby – klientów ops i pensjonariuszy DDPS. 

Realizowano projekty socjale: 

 Bliżej siebie – bliżej rodziny – projekt socjalny w formie wycieczki edukacyjnej                  

do Kazimierza Dolnego i „Magicznych Ogrodów” dla 55 osób -  rodziców z dziećmi, 

objętych wsparciem Ośrodka; 

 W RODZINIE razem i aktywnie – projekt socjalny realizowany wspólnie przez 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny w formie spotkania integracyjnego/ 

wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego „Arka” w Sernikach dla 30 osób – 

rodziców z dziećmi objętych asystenturą i pracą socjalną Ośrodka; 

 Być atrakcyjnym rodzicem - rodzicielska świadomość, w którym 10 osób 

dorosłych   brało udział w szkoleniu z psychologiem pn.: „Być dobrym rodzicem”                            

oraz w warsztatach z kosmetyczką. Spotkanie ukierunkowano  na zwiększenie 

kompetencji w zakresie umiejętności rodzicielskich oraz ugruntowania poczucia 

własnej wartości i pewności siebie; 

 Być atrakcyjnym rodzicem – jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje,                   

w którym z 11 uczestnikami przeprowadzono tematyczne warsztaty z udziałem 

psychologa i dietetyka. Spotkanie ukierunkowano na poprawę komunikacji 

wewnątrzrodzinnej, a w ramach  warsztatów z dietetykiem z centrum dietetycznego 

„Projekt Zdrowie” omawiano ważne kwestie przygotowywania zbilansowanych 

posiłków, ich odpowiedniej ilości stosownie do wieku, stanu zdrowia, 

zapotrzebowania kalorycznego; 

 Wycieczka do Motylarni do Lublina – wycieczka integracyjno-edukacyjna 32 osób- 

pensjonariuszy DDPS i dzieci ze „Świetlicy Nowych Szans” – integracja pokoleń, 

aktywizacja społeczna seniorów; 
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 Świąteczna Gwiazdka – zaopatrzenie 23 rodzin w okolicznościowe paczki 

świąteczne z artykułami spożywczymi i środkami higieny osobistej. 

 

Podejmowano również współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami                         

i stowarzyszeniami na rzecz mieszkańców Lubartowa i realizowano nw. projekty:  

 akcja charytatywna PCK – 7 rodzinom z małymi dziećmi, objętych pomocą 

społeczną przekazano paczki z artykułami przemysłowymi, środkami 

higienicznymi i żywnością;  

 wypoczynek letni – 19 dzieciom z rodzin objętych pomocą Ośrodka zapewniono 

bezpłatny wyjazd kolonijny w Trzcianki przy współpracy z PCPR; 3 dzieci 

otrzymało karty kolonijne przekazane przez Fundację Muszkieterów z siedzibą                   

w Swadzimiu; 

 kurs pływania dla dzieci – w ramach współpracy z klubem Swim Team 

Lubartów skierowano kilkoro dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka                       

na bezpłatne zajęcia nauki pływania; 

 „Szlachetna Paczka” – 6 lubartowskich rodzin z dziećmi otrzymały m.in. 

wyposażenie mieszkania, sprzęt AGD, opał, odzież, żywność, środki chemiczne, 

higieniczne w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”; 

 trwałość projektu unijnego „Świetlica nowych szans”, w ramach którego              

39 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym objęto pomocą              

w formie uczestnictwa  w zajęciach świetlicy; 

 Wielkanoc 2021. Projekt zrealizowany z prywatnej inicjatywy Pani Marii Koziej, 

która podjęła się organizacji spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla osób 

samotnych i wykluczonych. 69 podopiecznych Ośrodka wytypowanych przez 

pracowników Ośrodka otrzymało żywnościowe paczki okolicznościowe. 

 Wigilia 2021. Przedsięwzięcie skierowane było do osób samotnych, 

potrzebujących i ubogich z terenu naszego miasta. Inicjatorką pomysłu była Pani 

Maria Koziej. Pracownicy tut. Ośrodka rozpropagowywali informacje                           

o możliwości otrzymania wsparcia rzeczowego w okresie świątecznym. Pomoc             

w formie paczek otrzymało 77 rodzin; 

 „Dzień Seniora”.  Z inicjatywy  Rady Seniorów w Lubartowie, z Urzędem Miasta 

Lubartów współorganizowano miejski „Dzień Seniora”, przygotowując 

scenografię i poczęstunek przez pracowników DDPS i MOPS.  

 

3.3. Pozostała działalność w sytuacji pandemii 

Inne  działania w czasie pandemii, w które zaangażowani byli pracownicy Ośrodka to: 

 dla osób objętych kwarantanną oraz potrzebujących pomocy w związku z pandemią 

dyżurowano przy specjalnie uruchomionym telefonie codziennie w godz. 7.30–19.00; 

 regularnie podejmowano kontakty z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

pozyskując dane niezbędne do ustalenia liczby mieszkańców objętych kwarantanną; 

  dystrybuowano dla lubartowskich seniorów, w tym rodzin korzystających z pomocy 

ops bezpłatne środki higieniczne, maseczki i środki dezynfekujące w ramach akcji 

organizacji i instytucji dostarczających wskazane rzeczy na teren miasta; 
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 na bieżąco dla wszystkich potrzebujących wydawano w siedzibie ops maseczki 

ochronne; 

 seniorom i osobom wymagającym wsparcia pomagano w uzyskaniu dostępu                         

do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 - w rejestracji, dotarciu do punktu 

szczepień, wypełnieniu formularza medycznego; 

 szczególnie skoncentrowano działania ops na zabezpieczeniu potrzeb osób starszych, 

niesamodzielnych, samotnych, niepełnosprawnych, zapewniając usługi opiekuńcze, 

pomoc w formie świadczeń, dostarczając osobom posiłki przygotowywane codziennie 

w DDPS; 

 pracownicy ops utrzymywali stały kontakt z opiekunkami świadczącymi usługi 

opiekuńcze, co umożliwiło na bieżąco oceniać sytuację osób wymagających wsparcia 

i w razie konieczności natychmiast reagować; 

  współpracując z PCK – Odziałem Rejonowym w Lubartowie kilkakrotnie                         

dla lubartowskich seniorów przygotowano i dostarczono paczki z artykułami 

sanitarnymi oraz trwałą żywnością; 

 monitorowano szczególnie sytuację rodzin z dziećmi borykających się z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi – podejmowano interwencje przy współudziale 

asystentów rodziny z pracownikami socjalnymi; 

 w sytuacjach kryzysowych w rodzinach objętych wsparciem ops pracownicy socjalni 

wraz ze specjalistą pracy z rodziną podejmowali działania interwencyjne                            

w środowisku; 

 współpracując z ZUS udzielono wsparcia zainteresowanym beneficjentom w ramach 

pomocy tutejszego Ośrodka w zakresie zakładania profilu PUE oraz składania 

wniosków „Dobry Start”. 

 

 

3.4. Aktywność projektowo-konkursowa  

 

W 2021 r. ops realizował projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: 

 

 Projekt „Nie chcę być bierny” w ramach partnerstwa z Lubelską Fundacją Rozwoju 

na podstawie umowy zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie 

społeczne, Działanie 11.1Aktywne włączenie na lata 2019-2021. W ramach 

aktywizacji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych oraz pozostających bez 

pracy klientów MOPS w Lubartowie, zaplanowano wsparcie dla grupy 50 osób. 

Projekt zakładał powrót ww. osób na rynek pracy i ich usamodzielnienie, co oznacza 

wyjście z systemu pomocy społecznej. W 2021 r. zrealizowano wsparcie społeczno-

zawodowe dla 17 osób, klientów MOPS w Lubartowie, pozostających bez pracy. 

Osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych, a następnie odbywały staże 

zawodowe. Wartość projektu w 2021 r. wyniosła 40.465,03 zł; 

 

 W ramach trwałości projektu „Świetlica nowych szans” - realizowanego w okresie 

1.10.2018 r. do 30.11.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie 

społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w 2021 r. wsparciem objęto 

39 uczniów lubartowskich szkół podstawowych. Realizowano: wsparcie opiekuńczo-

wychowawcze, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem, indywidualne 

konsultacje psychologiczne, zajęcia tematyczne, program profilaktyczny „Problemy 
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wychowawcze”. Dwa razy w tygodniu w siedzibie ops udzielane były bezpłatne 

porady prawne dla mieszkańców miasta (w tym dla rodziców uczestników zajęć w 

świetlicy).Wartość zadań realizowanych w 2021 r. wyniosła 51.777,45 zł. 

 

W 2021 r realizowano programy w ramach ogłaszanych konkursów przez MRiPS oraz 

programy 

osłonowe tj.: 

 

 ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, w ramach którego miasto otrzymało 

dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. 

Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez 

umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki 

wytchnieniowej. W tym czasie opiekun mógł odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, 

załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma 

zapewnionej opieki. W 2021 r. zrealizowano usługi opieki wytchnieniowej dla 4 osób 

w wymiarze 843 godzin. Koszt realizacji Programu w 2021 wyniósł 28.375,38 zł – 

100% w ramach dotacji rządowej; 

 

 ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, w ramach którego 

wsparciem objęto 6 osób niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Realizacja usług asystenta to wsparcie 

potrzebujących niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. Cel tego wsparcia to umożliwienie prowadzenia 

przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. W ramach 

100% dotacji z Funduszu Solidarnościowego wykorzystano kwotę 28.382,30 zł              

na realizację 940,5 godziny usług dla 6 osób w 2021 r; 

 

 ,,Program Opieka 75+” , w ramach którego w 2021 r. udzielono wsparcia wsparcia 

18 klientom ops w wieku 75 lat i więcej, korzystający z usług opiekuńczych. 

Zrealizowano 3.060 godzin usług opiekuńczych dla wskazanej grupy 

świadczeniobiorców. Cel Programu to zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy 

adekwatnej do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Dzięki 

50% dotacji rządowej w wys. 35.128,80 zł w 2021 r. zabezpieczono potrzeby 18 osób 

w wieku senioralnym, wymagających wsparcia w formie usług; 

 

 Program „Posiłek w szkole i w domu” , którego celem było wspieranie samorządów 

gminnych w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym tj. dożywiania 

dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym. Program przewidywał 

również przyznanie świadczenia pieniężnego (zasiłków celowych) z przeznaczeniem 

na zakup artykułów żywnościowych. Beneficjentami Programu były osoby lub 

rodziny, których dochód nie przekroczył kwoty 150% kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Łącznie tą formą pomocy objęto 504 mieszkańców Lubartowa, przeznaczając na ten 

cel kwotę 356.083,84 zł, z której środki własne gminy stanowiły 76.83,84 zł; 

 

 Europejski Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - w 2021 r. 

kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(PO PŻ), w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD). Polegał on na dostarczeniu osobom najuboższym w Polsce pomocy 

żywnościowej. Ops przy dystrybucji tej żywności współpracował z Polskim 

Czerwonym Krzyżem – Oddziałem Rejonowym w Lubartowie, wydając skierowania 

do jej otrzymania klientom Ośrodka. W 2021 r. wsparcie w ww. formie zapewniono 

594 osobom; 
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 Rządowy „Program asystent rodziny na rok 2021” - w 2021 r. z 20 rodzinami             

z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze systematycznie 

pracowali dwaj asystenci rodziny. We wszystkich rodzinach występowały problemy 

opiekuńczo-wychowawcze; w kilku problem uzależnienia od alkoholu, długotrwała 

choroba, bezrobocie, ubóstwo, problem prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

mieszkaniowy (złe warunki bytowe). Na realizację zadań Programu wydatkowano 

84.898,24 zł, w tym 3.000,00 zł - z budżetu państwa w formie jednorazowego dodatku 

/ nagrody do wynagrodzenia. 

 

 

 

3.5. Poradnictwo specjalistyczne w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego 

 

Poradnictwo specjalistyczne to czynności podejmowane przez specjalistów zmierzające                

do udzielenia  pomocy osobom przeżywającym problemy, znajdujących się w trudnej 

sytuacji, której samodzielnie nie są w stanie zaradzić. Pomoc w tym zakresie świadczy                 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie Zespół Poradnictwa 

Specjalistycznego, który tworzą psycholog i specjalista pracy z rodziną. 

W 2021 roku praca Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego odbywała się w formie  

bezpośredniego kontaktu, osobistej rozmowy w siedzibie Ośrodka. Jedynie w sytuacjach 

zagrożenia epidemicznego i konieczności nawiązania kontaktu ze środowiskiem 

wymagającym wsparcia, sposób kontaktów ograniczano do zdalnego z uwagi na obowiązek 

przestrzegania obostrzeń sanitarnych.  

Szczegółowe informacje w temacie udzielania wsparcia w tym zakresie zawarto                              

w sprawozdaniu ze wspierania rodziny, które zostało przedłożone 23 marca 2022 r. i przyjęte 

przez Radę Miasta Lubartów w dniu 11 kwietnia 2022 r. 

   

3.6. Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej 

       Potrzebującym FEAD 

 

W 2021 r. kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ), w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD). Polega on na dostarczeniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej                

w formie paczek lub posiłków. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie przy dystrybucji tej żywności  

współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem – Oddziałem Rejonowym w Lubartowie, 

wydając skierowania do otrzymania żywności klientom Ośrodka.  W 2021 r. wsparcie w ww. 

formie zapewniono 594 osobom.  

 

4.  Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie funkcjonuje   w strukturze organizacyjnej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Jest placówką o zasięgu lokalnym, 

opieką swoją obejmuje osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz bezrobotne, niezaradne 

życiowo, bezdomne. Celem jego działalności jest podtrzymywanie sprawności 

psychofizycznej ww. osób  dla umożliwienia im jak najdłuższego funkcjonowania                        

w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.  
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie w 2021 r. udzielał wsparcia łącznie                      

48 osobom. 6 pensjonariuszy systematycznie korzystało z porad psychologa dyżurującego                  

w DDPS raz w miesiącu. W ramach prowadzonej terapii zajęciowej  prowadzono zajęcia 

usprawniające manualnie, ruchowo oraz intelektualnie dla 15 osób. Pensjonariusze 

uczestniczyli w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m.in. w wystawach 

tematycznych organizowanych przez lubartowską bibliotekę publiczną i Muzeum Ziemi 

Lubartowskiej. Przy współpracy z Radą Seniorów zorganizowano lokalny Dzień Seniora,            

w którym pensjonariusze DDPS brali czynny udział. W ramach integracji pokoleń 

zorganizowano wycieczkę do Motylarni w Lublinie. Dodatkowo organizowano grille                       

z dziećmi i młodzieżą, spotkania okolicznościowe i integracyjne z okazji Dnia Babci                      

i Dziadka, Tłustego Czwartku, Dnia Matki i Ojca, Wielkanocy, Dnia Seniora, Spotkania 

Opłatkowego. 

Dla 46 osób zostały przygotowane posiłki w formie: 

 obiadów (dieta ogólna) – zup – 4.039;  II dań –5.055; 

 obiadów (dieta lekkostrawna) – zup – 1187;  II dań – 1.665. 

Świadczono usługi higieniczne i kąpielowe. Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 

łącznie 13 osób.  

 

 

IV. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych             

ze środków publicznych 

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, odbywa się                  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres  

90 dni, mogą korzystać osoby: 

  nieubezpieczone, 

  posiadające obywatelstwo polskie, 

  posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, 

  które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej,                          

co do których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą 

sytuacją majątkową. 

W 2021 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano                        

22 decyzje administracyjne, w tym: 19 – przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych;              

1 – zmieniającą; 2 –odmowne; 1 –wygaszającą.   

 

 

V. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki 

szkolne. Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lubartów, stanowiącym Załącznik               

do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2011 r., formami  

stypendium szkolnego są:  

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,                              

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 
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planu nauczania, a także realizowanych poza szkołą tj. dodatkowe lekcje języków obcych, 

zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne; 

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, obejmująca zakup: podręczników i lektur 

szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, książek i innych pomocy dydaktycznych                 

oraz naukowych, komputera i części do komputera, edukacyjnuch programów 

komputerowych, pokrycia lub dofinansowania kosztów opłaty za korzystanie z Internetu, 

zeszytów i przyborów szkolnych, stroju sportowego, biletów, a także dojazdu  do kina, 

teatru, na wystawę czy wycieczkę szkolną;  

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania tj. zakupu biletów miesięcznych pokrywających wyjazdy                    

do szkoły z miejsca zamieszkania oraz inne opłaty, w tym zakwaterowanie w bursie, 

opłata za posiłki; inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę  

 
W 2021 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 107 uczniów (57 rodzin) z terenu miasta 

Lubartowa. Wydano 197 decyzji administracyjnych (w tym: przyznających, zmieniających, 

umorzonych, wygaszających, odmownych - 3). 
Najczęstszą formą stypendium, o którą ubiegali się uczniowie lub rodzice niepełnoletnich 

uczniów była pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, polegająca na refundacji 

poniesionych kosztów w okresie nauki, w oparciu o przedłożone dokumenty wystawione              

na wnioskodawcę. Wsparciem w tej formie objęto wszystkich ubiegające się o świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

Oprócz stypendium szkolnego, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

jest zasiłek szkolny, który przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo                                          

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po uprzednim złożeniu wniosku                 

w tutejszym Ośrodku. W 2021 r. wskazaną formą pomocy objęto 7 dzieci.  

W 2021 r. na realizację zadania w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym                

dla uczniów, wydatkowano kwotę 138.109,17 zł, w tym, z dotacji celowej budżetu państwa – 

110.487,33 zł, gminy – 27.621,83 zł. 

 

VI. Realizacja zadań Działu Świadczeń Socjalnych  

 

Dział Świadczeń Socjalnych  realizuje  zadania  w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków 

dla opiekunów, świadczeń na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                      

„Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków energetycznych i wydawania 

zaświadczeń wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dodatków mieszkaniowych jako 

zadania własne. 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno-rentowe 

z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz koszty obsługi świadczeń w 2021 r. 

wydatkowano kwotę 5.579.845,38 zł. Wsparciem objęto 809 rodzin w ramach świadczeń 

rodzinnych, 3 osoby w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”             

oraz   87 rodzin w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
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1. Świadczenia rodzinne  

Świadczeniami rodzinnymi są:  

1)  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek  opiekuńczy,  

3)  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

4)  świadczenie rodzicielskie. 

 

W 2021 r. wydano 892 decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłacono 16.669 

świadczeń (wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) dla 867 rodzin.            

Na ten cel wydatkowano kwotę 4.669.579,80 zł. 

 

1.1. Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza: 

 674,00 zł, 

 764,00 zł w przypadku gdy, członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem                

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

 18 roku życia; 

 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 

 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się        

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej                         

niż do ukończenia 24 roku życia. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

 124,00 zł na dziecko wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

1.2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

 urodzenia dziecka (1.000 zł), 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), 

 samotnego wychowywania dziecka (193 zł lub 273 zł w przypadku dziecka 

legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności), 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to rodzina 

wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego 95 zł), 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do ukończenia przez dziecko                

5 roku życia oraz 110 zł powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia), 

 rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł), 
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 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (69 zł z tytułu 

dojazdów  z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

lub 113 zł  z tytułu zamieszkania poza miejsce zamieszkania). 

W  2021 r. na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano  kwotę 1.220.105,24 zł                  

dla 360 rodzin. 

 

1.3. Świadczenia opiekuńcze 

 

1.3.1.  Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających             

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością                                

do samodzielnej egzystencji.  

Przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku; 

 osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z orzeczeniem w st. znacznym                            

i w st. umiarkowanym (jeśli niepełnosprawność powstała do 21 roku życia); 

 osobie, która ukończyła 75 rok życia. 

W 2021 r. przyznano 4.018 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 373 osób.               

Na ten cel wydatkowano kwotę 898.783,52 zł. 

 

1.3.2. Świadczenie pielęgnacyjne 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

 matce albo ojcu, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia  9 czerwca 

2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem               

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji                            

oraz konieczności stałego współudziału  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji.  

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie                           

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas 

określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego                    

dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
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Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie 

oraz członków swojej rodziny i o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania 

opieki nad osobą niepełnosprawną.  

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 r. wynosiła 1.971,00 zł. 

Przyznano 908 świadczeń dla 89 osób  w łącznej kwocie 1.777.410,80 zł. 

 

1.3.3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy               

z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)                    

ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują bądź rezygnują               

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem               

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki          

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego rozstrzyga się po przeprowadzeniu rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764,00 zł. 

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie 

oraz członków swojej rodziny. Za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania okresu 

ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), odpowiednio 20-letniego przez kobietę                   

i 25-letniego przez mężczyznę. 

W 2021 r. przyznano 29 świadczeń w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego  dla  5 osób                               

i wydatkowano  na ten cel 16.906,00 zł. 

 

1.4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka,                  

a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny                   

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. 

Na powyższy cel w 2021 r. wydatkowano 91.000,00 zł w celu realizacji 91 świadczeń              

dla 90  rodzin. 
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1.5. Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują 

zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania                    

tego świadczenia są między innymi: 

 osoby bezrobotne, 

 studenci, 

 rolnicy,  

 wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,                             

jeśli  nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000 zł miesięcznie i nie jest uzależniona                        

od kryterium dochodowego. Przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka,                    

a w przypadku urodzenia wieloraczków  okres ten jest wydłużony do 71 tygodni. 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: co najmniej jeden z rodziców dziecka 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

W 2021 r. na wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 66  osób wydatkowano 330.586,60 zł. 

 

Rodzaj świadczeń rodzinnych oraz ich zakres i wydatkowanie w 2021 r. przedstawia                   

tabela  nr 8. 

 

    Tabela nr 8.  Świadczenia rodzinne 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób (os.) 

/rodzin (rodz.) 

uprawnionych/liczba 

świadczeń (św.) 

Wypłacona 

kwota 

Wysokość świadczenia 

Świadczenia 

rodzinne 

809 rodz. / 

 16.026 św. 

4.669.579,80 x 

w tym: 

zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkami 

 360  rodz. /  

 10.423  św. 

1.220.105,24  95 zł na dziecko do 5 roku życia; 

 124 zł – powyżej 5 roku życia             

do ukończenia 18 roku życia; 

 135 zł – powyżej 18 roku życia            

do ukończenia 24 roku życia  

Świadczenia opiekuńcze: 

zasiłek 

pielęgnacyjny 

 373 os./  4.178 św. 898.783,52  215,84 zł dla niepełnosprawnego 

dziecka; os. niepełnosprawnej 

powyżej 16-go roku życia                

z orzeczeniem o:  znacznym st. 

niepełnospr.;  umiarkowanym st. 

niepełnospr., jeżeli niepełnospr.  

powstała w wieku do ukończenia 

21 roku życia; os. która ukończyła 

75 rok życia 
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świadczenie 

pielęgnacyjne 

89 os. / 908  św. 1.777.410,80  1.971 zł  

specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

 5 os. / 29 św. 16.906,00     620 zł 

oraz: 

jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

90 os. / 91 św. 91.000,00  1.000 zł - jeżeli dochód rodziny                   

w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 1.922 zł 

Świadczenie 

rodzicielskie 

66 os. / 394 św.  330.586,60  1.000 zł –  przysługuje osobom, 

które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego 

lub uposażenia macierzyńskiego 

Składki                         

na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe 

59 os.  / 643 św. 

 

334.787,64   27,52 % od przyznanego 

świadczenia 

Źródło: MOPS Lubartów 

 

 

2.  Świadczenia realizowane na podstawie  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” 

Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                  

„Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się 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, wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł. 

Świadczenie  to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później                             

niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka,                       

albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

W 2021 r. opieką z ww. tytułu objęto 3 rodziny na  kwotę 12.000,00 zł. 

 

3. Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej                      

do ukończenia przez nią 25 roku życia, zaś  w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Przysługują, jeżeli dochód rodziny                            

w przeliczeniu   na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł  i przyznawane są                  

na okres od 1 października  do 30 września następnego roku. 

W 2021 roku wydano 144 decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego dla 141 świadczeniobiorców. Wypłacono 1.654  świadczenia na kwotę  

741.785.58 zł. Obrazuje to tabela nr 9. 
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Tabela nr 9. Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

uprawnionych 
Liczba świadczeń Wypłacona kwota 

Fundusz 

alimentacyjny 
141 1.654 741.785,58 

Źródło: MOPS Lubartów 

 

 

3.1. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na 

skuteczność prowadzonej egzekucji, a w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym 

oraz oświadczeniu majątkowym. Wywiad z dłużnikiem przeprowadza pracownik Działu 

Świadczeń Socjalnych w siedzibie Ośrodka. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać 

się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy zobowiązuje 

dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny. Informuje o tym właściwy urząd pracy                  

o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 

W 2021 r. figurowało 305 dłużników alimentacyjnych posiadających zadłużenie wobec 

organu właściwego tj. burmistrza miasta. W stosunku do 97 dłużników podejmowano 

działania, gdyż wierzycielki korzystały ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Od 01.07.2015 r. istnieje obowiązek przekazywania informacji do biur informacji 

gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których 

mowa w art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku 

powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Obecnie raz w miesiącu informacje 

przekazywane są do sześciu biur informacji gospodarczej. 

Postępowanie wobec dłużników ma na celu odzyskanie wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Od 18.09.2015 r. należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego 

podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. Organ właściwy 

wierzyciela przyłącza się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika 

sądowego wobec dłużnika alimentacyjnego lub składa wniosek o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego. 

Stan należności dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 

 zaliczka alimentacyjna – 1.320.099,69 zł. 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

 należność główna – 11.157.103,06 zł; 

 odsetki – 5.040.849,24 zł. 

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należności 

wyegzekwowane od dłużników w  2021 r. z tytułu: 

 funduszu alimentacyjnego to: 

 dochody budżetu państwa (60%)  –  przekazano 129.987,77 zł;  

 odsetki na dochody budżetu państwa – przekazano 206.090,89 zł; 

 dochody budżetu gminy (40%) – przekazano 86.658,51 zł; 
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 zaliczki alimentacyjnej to: 
 dochody budżetu państwa (50%)  – przekazano 20.386,90 zł; 

 dochody budżetu gminy (50%)  – przekazano 20.386,89 zł. 

 

 

VII. Dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny 

 

1. Dodatki mieszkaniowe 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 

prawo do lokalu, 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 

wydatki związane z jego zajmowaniem, 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący           

im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu. 

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 do otrzymania dodatku uprawnione były 

gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód  na osobę nie przekraczał 175 % 

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury                     

w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Od dnia 1 marca 2021 roku najniższa emerytura wynosi 1.250,88 zł. 

Od 01.07.2021 r. do otrzymania dodatku mieszkaniowego uprawnione są gospodarstwa 

domowe, w których średni  miesięczny dochód przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego  w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  nie 

przekroczył w gospodarstwie: jednoosobowym 40%, wieloosobowym 30% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego wynosi: 5.167,47 zł. 

Dodatek mieszkaniowy  przyznaje się  na  okres  6  miesięcy,  licząc  od  pierwszego  dnia  

miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

W 2021 r. wypłacono  dodatki mieszkaniowe na kwotę 252.309,29 zł. dla 130 gospodarstw 

domowych.  

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła przepisy przyznawania dodatków mieszkaniowych 

powiększonych o dopłatę do czynszu. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego 

czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Stanowi to różnicę między 

wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a  wysokością dodatku 
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mieszkaniowego. Dopłata przyznawana jest okres 6 miesięcy i można ją otrzymać tylko raz 

pod warunkiem złożenia wniosku do 31 marca ub.r. W 2021 r. z dopłaty do czynszu                        

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 korzystała 1 rodzina i otrzymała świadczenie                    

w wysokości 3.900,58 zł. 

 

2. Dodatek energetyczny 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej  tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą 

energetycznym  i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości 

dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., 

wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: 

 prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł na miesiąc; 

 składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł na miesiąc; 

 składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł na miesiąc. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r.                    

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 

30 kwietnia 2022 r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: 

 prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc; 

 składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc; 

 składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc. 

W 2021 r. wypłacono dodatki energetyczne dla 35 gospodarstw domowych. Na ten cel 

wydatkowano wraz z kosztami obsługi kwotę 4.938,92 zł.   

 

VIII. Wydawanie zaświadczeń wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

          –  Prawo   ochrony środowiska 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska osoby,                         

które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu ”Czyste Powietrze” są obowiązane               

do załączenia  do ww. wniosku zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny 

dochód na jednego członka gospodarstwa domowego. 

Procedurę wydawania zaświadczeń regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W 2021 r. przeprowadzono 34 postępowania w ww. zakresie i  wydano 34 zaświadczenia. 

IX. Działania na rzecz rodziny. Zespół ds. Asysty Rodzinnej 
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Głównym celem pracy asystentów rodziny w 2021 r. było podniesienie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 

radzenia sobie z problemami dnia codziennego. 

Asystenci rodziny pracowali z 20 rodzinami, w których funkcjonowało 71 osób, w tym: 31 

osób dorosłych i 40 dzieci. Dzieci w wieku do 6 lat było 20, od 7 do 14 roku życia – 17,             

od 15 roku życia – 3.  

Szczególnie w 2021 r. zwrócono uwagę na konieczność aktywizacji społecznej                              

oraz profilaktykę zagrożeń dysfunkcjami rodziców z rodzin  objętych asystenturą. W związku 

z tym asystenci rodziny opracowali i zrealizowali we współpracy z pracownikami socjalnymi 

MOPS w Lubartowie dwa projekty profilaktyczne: „Być atrakcyjnym rodzicem - rodzicielska 

świadomość,  „Być atrakcyjnym rodzicem – jak wyznaczać granice i budować zdrowe 

relacje”. 

Koszty wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób zatrudnionych na stanowisku asystentów 

rodziny w ub.r., pokrywane były z dwóch źródeł: 

 środków własnych Gminy Miasto Lubartów w wys.81.898,24 zł; 

 w formie dotacji otrzymanej w ramach ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej „Programu asystent rodziny na rok 2022” w wys. 3.000,00 zł. 

Łącznie na wynagrodzenie asystentów rodziny wydatkowano kwotę 84.898,24 zł. 

 

X. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

Realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie powierzono 

Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie, 

który składa się z grupy specjalistów z różnych dziedzin, podejmujący współpracę                             

i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Miasta Lubartów. Zespół 

reprezentowany jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                  

w Lubartowie, funkcjonariuszy KPP w Lubartowie, Prokuratury Rejonowej w Lubartowie, 

Sądu Rejonowego w Lubartowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubartowie, ochrony zdrowia – SP ZOZ Lubartów, oświaty                                    

oraz organizacji pozarządowej. Siedziba Zespołu znajduje się w tut. Ośrodku, który zapewnia 

obsługę organizacyjno-techniczną.  

Specjalistycznym wsparciem w 2021 r. objętych były 82 rodziny, w których zachodziło 

podejrzenie występowania przemocy. W  zakresie prac Zespołu podejmowano działania                   

w ramach  procedur  Niebieskie Karty. W 2021 r. wszczęto procedury w 41 rodzinach                

(22 przez KPP w Lubartowie oraz 19 - MOPS w Lubartowie); w 41 kontynuowano pracę                         

z lat ubiegłych. Odbyło się 496 spotkań grup roboczych oraz 5 posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W prowadzonych procedurach Niebieskie Karty wskazano, że 113 osób 

doświadcza przemocy (tj. 63 kobiety, 9 mężczyzn i 41 dzieci). W prowadzonych 82 

procedurach NK wskazano 89 osób, co do których zachodziło  podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie.     

 

Działania pracowników tut. Ośrodka w zakresie problemu przemocy obejmowały przede 

wszystkim: 
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 nawiązywanie kontaktów z osobami doznającymi przemocy, diagnozowanie                    

ich sytuacji życiowej, rozpoznawanie potrzeb oraz udzielanie wsparcia socjalnego, 

rodzinnego, psychologicznego i prawnego; 

 podczas indywidualnej pracy udzielanie konsultacji członkom rodzin w instytucji  

oraz w środowisku zamieszkania; 

 organizowanie spotkań grup roboczych i posiedzeń ZI; 

 współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na płaszczyźnie 

rozwiązywania problemów przemocy; 

 udzielanie merytorycznego wsparcia innym realizatorom zadań w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

XI. Realizacja zadań Działu ds. Rodziny i Świadczeń Społecznych. 

 

1. Świadczenie wychowawcze (500+) 

Świadczenie wychowawcze  jest zadaniem zleconym realizowanym na podstawie ustawy                 

z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r.                   

poz. 2407 z późn. zm.).   

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                     

z wychowywaniem dziecka, w tym  z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zostało złożonych 2.603 wniosków o świadczenie 

wychowawcze.  

Wydano 2.328 informacji przyznających świadczenie. W ww. okresie świadczenie 

wychowawcze  wypłacono 2.412 rodzinom na 3.750 dzieci.  

Wypłacono 41.055 świadczeń na kwotę 20.586.435,32 zł.  

  

2. Świadczenie „Dobry Start”(300+) 

Świadczenie „dobry start” jest zadaniem zleconym realizowanym na podstawie uchwały                

nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu 

„Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1061 z późn. zm.).  

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wypłacono 69 świadczeń na kwotę 20.700,00 zł.  

na wnioski złożone do 30.11.2020r. i rozpatrzone do 31.12.2020r. 
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Świadczenie dobry start zgodnie z § 8 i § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                    

15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start” było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie             

do 30.06.2021r. Od 01.07.2021 r. powyższe świadczenie realizowane jest przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Karta Dużej Rodziny (Ogólnopolska)  

Program „Karta Dużej Rodziny” jest zadaniem zleconym realizowanym na podstawie  ustawy                   

z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.).  

Program skierowany jest do rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają      

lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Rodzice otrzymują karty bezterminowo, natomiast dzieci do 18  roku życia,                             

lub do ukończenia nauki jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. W przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 

karty wydaje się bez ograniczeń wiekowych - na okres ważności orzeczenia. Do otrzymania 

karty są też uprawnieni rodzice zastępczy   i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. 

Karta oferuje system zniżek, dodatkowych uprawnień oraz korzystniejszego od ogólnie 

obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej jak również transportowej 

na terenie całego kraju. 

W roku 2021 przyjęto 54 wnioski w tym: 23 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny;                          

21 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny składającej się tylko z rodziców; 4 wnioski                  

dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem; 2 wnioski dla nowego 

członka rodziny; 1 wniosek o przyznanie dodatkowej formy KDR (forma elektroniczna),               

2 wnioski  zostały przekazane do innego organu zgodnie z kompetencją, 1 wniosek 

pozostawiono bez rozpatrzenia.  

Ponadto w roku 2021 liczba osób, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny wynosi 162                   

w tym: liczba rodziców/małżonków wynosi 84, natomiast liczba dzieci wynosi 78. 

 

4. Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”  

Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej wydawana jest w ramach 

Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” realizowanego                 

na podstawie Uchwały Nr XXXIV/186/13 Rady Miasta Lubartów w sprawie przyjęcia 

Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” na terenie Miasta 

Lubartów zmienionej Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 r. Uprawnionymi 

do korzystania z programu są zamieszkujących na terenie miasta Lubartów:                 
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 członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej  

3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje,  

 osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności 

pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

Ogólna liczba rodzin korzystających z Programu Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny                  

3+  i Rodziny Zastępczej na podstawie złożonych wniosków i obowiązujących kart w 2021r. 

wynosi 183 rodzin, którym wydano 865 karty w tym: 

 - 336 kart dla rodziców, 

 - 529 kart dla dzieci.  

Spośród 183 rodzin, 2 rodziny to rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, którym łącznie 

wydano  kart ( 4 kart dla rodziców, 2 kart dla dzieci niepełnosprawnych). 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 19 wniosków o wydanie 

Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+.  

Na podstawie złożonych wniosków wydano 88 karty, w tym: 

- 34  kart dla rodziców 

- 54 kart dla dzieci.  

W ramach programu Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej w roku 

2021 współpracowało 7 partnerów.  

 

XII. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej  

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej należy uwzględnić następujące kwestie:  

 

 ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność i bezrobocie to główne powody 

ubiegania się o pomoc społeczną. Wskazuje to na konieczność zabezpieczenia potrzeb 

dla wskazanej grupy w ramach świadczeń lokalnej pomocy społecznej                                    

z ukierunkowanym, celowym wsparciem i jednocześnie istnieje konieczność 

zabezpieczenia środków finansowych w ramach zadań własnych i zleconych. 

Obligatoryjnym zadaniem Ośrodka jest konieczność zabezpieczenia niepełnosprawnych 

klientów pozostających bez dochodów  w świadczenia   w formie zasiłków stałych; 

 najliczniejszą grupą korzystających z pomocy społecznej stanowią osoby   w wieku 

produkcyjnym, co wynika z problemu bezrobocia mieszkańców miasta, utrzymującego 

się corocznie na dużym poziomie. Wiąże się to koniecznością  realizowania wsparcia               

i współpracy lokalnych instytucji w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych                   

i biernych zawodowo klientów pomocy społecznej. Dodatkowo dla grupy bezrobotnych 

rodzin i osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 

obligatoryjnym zadaniem jest zabezpieczenie świadczeń w formie zasiłków 

okresowych; 

 wśród świadczeń pomocy społecznej zauważalne jest stale duże zapotrzebowanie                  

w zakresie konieczności zapewnienia opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 
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długotrwale chorymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania. Wiąże się to                          

z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta, 

wymagających pomocy ze strony innych w codziennym funkcjonowaniu w miejscu 

zamieszkania; 

 niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie lub dofinansowanie 

kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, z uwagi na wiek, 

przewlekłe choroby i niepełnosprawność, uniemożliwiające pozostanie w miejscu 

zamieszkania i już niewystarczającą pomoc ze strony rodziny lub  w formie usług 

opiekuńczych; 

 zasadne jest kontunuowanie udziału w programach zewnętrznych, finansowanych                  

z Funduszu Solidarnościowego, dedykowanych osobom starszym, niepełnosprawnym, 

wymagającym szczególnego wsparcia celowego, w formie  dodatkowej opieki 

wytchnieniowej czy wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz 

zabezpieczenia usług osobom w wieki 75+;   

 konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy na współfinansowanie 

kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych  z uwagi na obligatoryjny charakter realizacja zadań w zakresie pieczy 

zastępczej w gminie; 

 niezbędne jest  zaplanowanie  środków na realizację zadań w zakresie realizacji 

świadczeń rodzinnych z uwagi na szeroki  zakres korzystania z tych świadczeń przez 

rodziny z dziećmi, funkcjonujące poniżej minimum socjalnego; 

 ważne jest, aby zabezpieczyć środki na zasiłki celowe, uwzględniając konieczność 

zabezpieczenia mieszkańców miasta w opał, opierając się na analizie aktualnych cenach 

nośników energii.  

 

 Realizacja ustawowych zadań w obszarze pomocy społecznej jest uzupełniana  

działaniami prowadzonymi w ramach różnych projektów i programów takich jak: 

 Program rządowy „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023”; 

 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020-2022; 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy          

w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022; 

 Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD; 

 Program „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2022; 

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022; 

 Program „Opieka 75+” na rok 2022; 

 Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.  

 

 Od stycznia 2022 r. Ośrodek realizuje zadania związane z przyznawaniem dodatków 

osłonowych mieszkańcom miasta Lubartowa, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 

r. o dodatkach osłonowych. 

 

 Od marca 2022 r. w wyniku konfliktu  zbrojnego na terytorium Ukrainy i napływu 

uchodźców na terytorium Polski, dodatkowym zadaniem Ośrodka jest realizacja zadań 

w ramach  pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                       
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na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy udzielane jest wsparcie 

finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych Ukraińców 

przebywających w Lubartowie. Wypłacane są także świadczenia dla mieszkańców 

Lubartowa, zabezpieczających w swoich domach pobyt i wyżywienie dla uchodźców             

z Ukrainy. 

 

 Realizacja ww. zadań wiąże się z systematyczną i stale zmieniającą się 

sprawozdawczością, obligującą do dużych nakładów pracy w przygotowaniu danych               

i informacji. 

 

 

 

 


