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1.   WPROWADZENIE

REKOMENDACJE DO OCENY ZASOBÓW POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 
03.05.2011r. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
oraz  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych  (Dz.  U.  Nr  81  poz.  440),  gmina,  została  zobowiązana  do 
przygotowywania  co  roku  oceny  zasobów pomocy  społecznej.  W bieżącym  roku 
powyższa  ocena  została  po  raz  pierwszy  przygotowana  w  oparciu  o  narzędzie 
opracowane przez Instytut  Rozwoju Służb Społecznych  w Warszawie   w ramach 
projektu systemowego EFS „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. Zawarte   w 
nim  informacje  dotyczą  osób  i  rodzin  korzystających  z  pomocy  społecznej  oraz 
obejmują  swym  zasięgiem  szerokie  spektrum  infrastruktury  polityki  społecznej  w 
gminie. 

Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania 
budżetu  na przyszły  rok.  W bieżącym roku obligatoryjne  jest  wypełnienie danymi 
formularza narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 oraz prognoz 
na lata kolejne. Pola, które pozostały niewypełnione zarówno w formularzu, jak i w 
wskaźnikach nie były obowiązkowe do uzupełnienia. 

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

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



Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje także permanentne 
nakładanie  się  na  siebie  różnych  problemów  społecznych  w  rodzinach 
potrzebujących wsparcia. Szczególną uwagę należy zwrócić już po raz kolejny na 
kwestie  związane  z  bezrobociem,  długotrwałą  lub  ciężką  chorobą  oraz 
niepełnosprawnością. 

Spośród 987 rodzin korzystających w 2011 r. z pomocy społecznej (łącznie z 
pracą socjalną),  w których żyło 2615 osób, 

• 655 rodzin (1830 osób) borykało się z problemem bezrobocia, 

• 132 rodziny (277 osób) z długotrwałą lub ciężką chorobą, a 

• 255 rodzin (523 osoby) z niepełnosprawnością. 

Powyższe  dane  pokazują  ścisłą  zależność  pomiędzy  ww.  przesłankami 
udzielania pomocy mieszkańcom naszej gminy. 

Przy   planowaniu   budżetu   na   następny   rok   należy   wziąć 
pod   uwagę   wszystkie zebrane  dane,  a  także  następujące 
kwestie: 

•   Na 2012 r. przypada weryfikacja kwot kryteriów dochodowych uprawniających do 
świadczeń z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria ogłasza minister właściwy 
do  spraw  zabezpieczenia  społecznego,  w  drodze  obwieszczenia,  w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 lipca w roku, w 
którym przeprowadza się weryfikację. 

•   Na 2012 r. przypada weryfikacja kwot kryteriów dochodowych, uprawniających do 
świadczeń  rodzinnych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  i  2  ustawy,  oraz  wysokości 
świadczeń rodzinnych (art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Wysokość kwot, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się 
w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej  „Monitor  Polski”,  w  drodze 
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 lipca roku, w którym 
przeprowadza się weryfikację. 

•   Nowe kryteria oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej a także świadczeń 
rodzinnych  obowiązujące  od  okresu  zasiłkowego  2012/13,  (tj.  od  października  i  
listopada 2012 r.), będą skutkować znaczącym wzrostem liczby osób uprawnionych 
do zasiłków z pomocy społecznej  oraz zasiłku rodzinnego i  dodatków do zasiłku 
rodzinnego a także wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne. 

•   W budżecie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance należy 
zabezpieczyć  środki  na  remont  toalet,  na  malowanie  Ośrodka  oraz  wymianę 
oświetlenia w pokoju Nr 2 i 4.



•     W budżecie Ośrodka należy zabezpieczyć większe środki na opłaty za pobyt w 
Domu Pomocy Społecznej oraz na zasiłki celowe na leki.

          Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną uwagę 
należy  zwrócić  na  działania  ukierunkowane  na  ochronę  i  polepszenie  warunków 
życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
na  tworzenie  warunków  umożliwiających  im  aktywne  uczestnictwo  w  życiu 
społecznym. 


