
 
Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział budżetu gminy Krapkowice 

w zaspokajaniu potrzeb społecznych w 2010r. 
 

 
 

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej z 12 marca 2004r. dokonał w 2010r. wypłaty niżej wymienionych świadczeń: 

 
 

zasiłki stałe - 84 osób   - liczba świadczeń - 757 ogólna kwota - 260.190 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

- 11 osób   - liczba świadczeń - 698 ogólna kwota - 23.993 zł. 

zasiłek okresowy - 316 osób   - liczba świadczeń - 1.950 ogólna kwota - 536.895 zł. 

schronienie - 13 osób   - liczba świadczeń - 1.722 ogólna kwota - 21.881 zł. 

posiłek - 602 osób   - liczba świadczeń - 92.344 ogólna kwota - 249.990 zł. 

usługi opiekuńcze - 126 osób   - liczba świadczeń - 15.617 ogólna kwota - 563.498 zł. 

zasiłek celowy, zdarzenie losowe - 16 osób - liczba świadczeń - 16 ogólna kwota - 8.000 zł. 

sprawienie pogrzebu - 2 osoby - liczba świadczeń - 2 ogólna kwota - 4.178 zł. 

zasiłki celowe i w naturze - 553 rodziny    ogólna kwota - 552.469 zł. 

praca socjalna  277 rodziny       

porada prawna - 118 rodzin       

liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenia w ramach zadań zleconych 

 11 osób       

liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenia w ramach zadań własnych 

- 1015 osób       

odpłatność gminy za pobyt w domach 

pomocy społecznej 

- 40 osób    ogólna kwota - 604.090 zł. 

 
 
 

II. Pomoc przyznana osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010r. 

 

1)   

 
zasiłki celowe w wysokości do 6 tys. zł. - 66 osób ogólna kwota - 275.900 zł. 

zasiłki celowe w wysokości do 20 tys. zł. - 27 osób ogólna kwota - 455.639 zł. 

zasiłki celowe w wysokości do 100 tys. zł. - 7 osób ogólna kwota - 602.387,05 zł. 

pomoc ze środków własnych (Powiat Krapkowice, 

Województwo Opolskie, Nadleśnictwo Prószków, Nadleśnictwo 

Strzelce Opolskie, zadania własne gminy) 

 

- 

 
154 

 

świadczeń 

(zasiłki celowe) 

 

ogólna kwota - 

 
86.317,40 

 

zł. 

 

pomoc w formie rzeczowej 

 

 

- 

  

ogólna kwota - 

 
4.049,27 

 

zł. 

Inne formy pomocy finansowej (pomoc finansowa ze środków 

pozabudżetowych, od Katowice Special Economic Zone S.A. 

kolonie dla dzieci) 

 

- 

  

ogólna kwota - 

 
19.432,03 

 

zł. 

 

2)   

 
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych - 59 osób ogólna kwota - 165.000 zł. 

 

 



 

 
 

III. Zadania wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

 
Sprawozdanie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2010r. 

 
  

Liczba złożonych wniosków o świadczenia rodzinne w 2010r. - 1.028     

Liczba złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2010r. - 126     

Liczba zasiłków: - 11.432  ogólna kwota - 974.757 zł 

Liczba świadczeń opiekuńczych: - 7.072  ogólna kwota - 1.251.576 zł 

Ilość dodatków do zasiłku rodzinnego: - 5.475  ogólna kwota - 719.331 zł 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego:  - 102  ogólna kwota - 635.810 zł 

 
Dodatki do zasiłków rodzinnych 

      

Wyszczególnienie: 
 

      

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: - 61  ogólna kwota - 61.000 zł 

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego:  554  ogólna kwota - 218.921 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: - 620  ogólna kwota - 108.280 zł 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: - 854  ogólna kwota - 65.360 zł 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: - 687  ogólna kwota - 68.700 zł 

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości           

w której znajduje się szkoła: 

- 20  ogólna kwota - 1 800 zł 

Dodatek z tytułu wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której 

znajduje się szkoła: 

- 635  ogólna kwota - 31.750 zł 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

 
- 2.044  ogólna kwota - 163.520 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:  
 

- 178  ogólna kwota-  178.000 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne: 
 

- 6.608  ogólna kwota - 1.011.024 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne: - 464  ogólna kwota - 240.552 zł 

 

 

IV. Zadania wynikające z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

 

Przyznano i wypłacono 3296 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 433.014,85 zł. z tego: 

 Na wsi 56 dodatków mieszkaniowych (na kwotę 8.291,92 zł) 

 

Wydano 591 decyzji ogółem w tym 29 decyzji odmownych i 16 decyzji wstrzymujących i wznawiających postępowanie. 

Łącznie w 2010r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 423 gospodarstw domowych (rodzin) 

 

 

V. Zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości: 

 

 Udzielone porady i konsultacje indywidualne (ogółem) 

 Osoby kierowane przez Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

 Uzależnieni od alkoholu 

 Osoby współuzależnione 

 Sprawcy przemocy 

 Ofiary przemocy /niebieska karta/ 

 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1580 konsultacji 

25 osób 

858 konsultacji 

577 konsultacji 

87 konsultacji 

75 konsultacji 

 

 w środowiskowych świetlicach z zajęć skorzystało 234 dzieci dla których zorganizowano imprezy m.in.: Mikołajki, 

Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, festyny 

 

 Zorganizowano także kolonie letnie dla 16 dzieci w Radkowie (w tym 6 dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi) na 

łączną kwotę 10.720,00 zł.; 



 

VI. Dodatkowe informacje: 

 

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując niekonwencjonalne formy pomocy współuczestniczył z 

ŚDS Krapkowice w organizacji wigilii dla 150 osób i wydał 150 paczek dla uczestników tej wigilii oraz zorganizował wigilię 

dla 153 osób podopiecznych jadłodajni Ośrodka. 

 

Dodatkowo Dział Usług OPS przygotował 93 paczki dla swoich podopiecznych (chorych i niepełnosprawnych), a także 

Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dla 10 rodzin paczki przed świętami. Łączna pomoc sponsorów wyniosła 

7.560,00 zł.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach uczestniczył także w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i w 2010 

roku zatrudnił 50 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Przepracowali oni ogółem 3200 godzin, w tym 1200 godzin 

przy usuwaniu skutków powodzi. 

 

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich skierował w 2010 roku 63 osoby do wykonywania nieodpłatnych kontrolowanych 

prac na terenie Gminy i miasta Krapkowice. Z tego 35 osób odpracowało wyroki, 10 osób jest w trakcie odpracowania, a 18 

osobom Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich zamienił prace społeczne na karę pozbawienia wolności lub karę grzywny. 

 

Prace wykonywane w 2010 roku przez ww. osoby to: 

 

 pomoc przy rozładunku darów dla powodzian oraz pomoc przy wydawaniu darów 

 usuwanie skutków powodzi przy ul. Krótkiej, Ogrody Działkowe przy Placu Eihendorfa (naprawa ogrodzenia) oraz 

prace porządkowe w Domu Działkowca, 

 prace porządkowe – pasaż przy Odrze na ul. Przybrzeżnej,  

 prace porządkowe – teren stadionów przy ul. Olimpijskiej i Sportowej, teren Szpitala przy ul. Kozielskiej, ul. Ks. Duszy i 

przy Hali Sportowej na ul. Kilińskiego, 

 prace na rzecz TBS – ZGM – rozbiórka śmietnika przy ul. Rybackiej, 

 prace na terenie DPS „Anna” i ŚDS, 

 prace malarskie na rzecz podopiecznych tut. Ośrodka, 

 dostarczanie opału niepełnosprawnym podopiecznym tut. Ośrodka, 

 pomoc przy dostawach darów z UE dla PKPS i Związku Emerytów i Rencistów. 

 

 

Łączny budżet gminy Krapkowice w 2010r. na zabezpieczenie potrzeb społecznych wyniósł: 11.240,726,48 zł. 

z tego zadania własne gminy stanowiły kwotę: 5.807,322,18 zł., a zadania zlecone kwotę: 5.433,404,30 zł. 

 


