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

w zaspokajaniu potrzeb społecznych w 2011r. 
 
 

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

społecznej z 12 marca 2004r. dokonał w 2011r. wypłaty niżej wymienionych świadczeń: 
 

zasiłki stałe - 89 osób   - liczba świadczeń - 847 ogólna kwota - 297.091 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

- 8 osób   - liczba świadczeń - 800 ogólna kwota - 24.000 zł. 

zasiłek okresowy - 301 osób   - liczba świadczeń - 1.877 ogólna kwota - 525.113 zł. 

schronienie - 18 osób   - liczba świadczeń - 2.911 ogólna kwota - 44.910 zł. 

posiłek - 567 osób   - liczba świadczeń - 89.531 ogólna kwota - 260.997 zł. 

usługi opiekuńcze - 138 osób   - liczba świadczeń - 15.157 ogólna kwota - 612.611 zł. 

zasiłek celowy, zdarzenie losowe - 1 osoba - liczba świadczeń - 1 ogólna kwota - 1.400 zł. 

sprawienie pogrzebu - 3 osoby - liczba świadczeń - 3 ogólna kwota - 5.129 zł. 

zasiłki celowe i w naturze - 466 rodzin    ogólna kwota - 563.307 zł. 

praca socjalna  269 rodzin       

porada prawna - 112 rodzin       

liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenia w ramach zadań zleconych 

 8 osób       

liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenia w ramach zadań własnych 

- 897 osób       

odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy 

społecznej 

- 44 osoby    ogólna kwota - 708.404 zł. 

 

II. Zadania wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów 
 

Sprawozdanie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
za 2011r. 
 

     

Liczba złożonych wniosków o świadczenia rodzinne w 2011r. - 954    

Liczba złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2011r. - 

- 
121    

Liczba zasiłków: - 9.607 ogólna kwota - 821.858 zł 

Liczba świadczeń opiekuńczych: - 7.310 ogólna kwota - 1.360.421 zł 

Ilość dodatków do zasiłku rodzinnego: - 4.812 ogólna kwota - 615.427 zł 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego:  - 

 
98 

 
ogólna kwota - 

 
659.115 

 
zł 

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych      

Wyszczególnienie: 

 
-     

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: - 45 ogólna kwota - 45.000 zł 

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego:  429 ogólna kwota - 168.507 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: - 614 ogólna kwota - 108.700 zł 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: - 779 ogólna kwota - 59.980 zł 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: - 590 ogólna kwota - 59.000 zł 

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której 

znajduje się szkoła: 

- 18 ogólna kwota - 1.620 zł 

Dodatek z tytułu wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje 

się szkoła: 

- 478 ogólna kwota - 23.900 zł 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: - 1.859 ogólna kwota - 148.720 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:  - 180 ogólna kwota-  180.000 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne: - 6.640 ogólna kwota - 1.015.920 zł 
Świadczenia pielęgnacyjne: - 670 ogólna kwota - 344.501 zł 



 

III. Zadania wynikające z przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

 

Przyznano i wypłacono 3.002 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 402.635,76 zł. z tego: na wsi 28 dodatków 

mieszkaniowych (na kwotę 4.261,18 zł) 

 

Wydano 578 decyzji ogółem w tym 24 decyzji odmownych i 64 decyzji wstrzymujących i wznawiających postępowanie. 

 

IV. Zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości za 2012r.: 

 

 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 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.430 konsultacji 

35 osób 

750 konsultacji 

550 konsultacji 

55 konsultacji 

45 konsultacji 

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

Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, festyny, Dzień Sportu, Kino, Mc Donalds 

 Zorganizowano także kolonie letnie dla 20 na łączną kwotę 5.000,00 zł.; 

 

V. 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 137 osób podopiecznych jadłodajni Ośrodka. 

 

Dodatkowo Dział Usług OPS przygotował 116 paczki dla swoich podopiecznych (chorych i niepełnosprawnych), a także 

Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dla 25 rodzin paczki przed świętami. Łączna pomoc sponsorów wyniosła 

8.074,12 zł.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach uczestniczył także w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i w 2011 

roku zatrudnił 46 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Przepracowali oni ogółem 2000 godzin. 

 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2011r. za wykonanie prac społecznie użytecznych wyniosła: 14.887,50 zł. 

  

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich skierował w 2011 roku 28 osób do wykonywania nieodpłatnych kontrolowanych prac 

na terenie Gminy i miasta Krapkowice. Z tego 16 osób odpracowało wyroki, 6 osób jest w trakcie odpracowania, a 6 

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

 

Prace wykonywane w 2011 roku przez ww. osoby to: 

 

 prace porządkowe – pasaż przy Odrze na ul. Przybrzeżnej, nasyp kolejowy i ul. Kolejowa 

 prace porządkowe – teren stadionów przy ul. Sportowej, ul. Ks. Duszy i przy Hali Sportowej na ul. Kilińskiego, 

 prace na rzecz TBS – ZGM – prace porządkowe 

 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. 

 Prace remontowe i malarskie przy ul. Mickiewicza na rzecz PKPS 

 

Łączny budżet gminy Krapkowice w 2011r. na zabezpieczenie potrzeb społecznych wyniósł: 9.940,154,72 zł. 

z tego zadania własne gminy stanowiły kwotę: 6.104,975,60 zł., a zadania zlecone kwotę: 3.835,179,12 zł. 

 


