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        Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy 

społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka i przedstawia potrzeby              w 

zakresie pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny   i 

systemie pieczy zastepczej, sprawozdanie z realizacji dotyczących wspierania rodziny należy 

złożyć do końca  marca.                                 

Jednocześnie dokument zawiera: 
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• Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. wraz               

z potrzebami związanymi z ich realizacją (zał. Nr 1). 

• Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

za 2019 r. (zał. Nr 2). 

• Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny za 2019 r. 

sprawozdanie z realizacji Programu “Karta Dużej Rodziny” za 2019 r. (zał. Nr 3). 

      

 

 
I. STRUKTURA WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019 

 

Źródła finansowania zadań Ośrodka 

 

Środki z Budżetu Gminy - .1 093 519,75 zł 

Środki z Budżetu Państwa – 15 415 239,39 zł 

 

Suma wydatków:  16 508 759,14 zł 

 

  

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu jest jednostką organizacyjną Gminy Rzekuń 

powołaną uchwałą Nr XI/43/90 z dnia 23 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rzekuniu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i obecnie do realizacji 

innych zadań przekazywanych organom samorządowym gminy. 

 Podstawę działalności Ośrodka stanowi ustawa o pomocy społecznej. Przedmiotem 

działalności Ośrodka w 2019 r. były zadania wynikające z: 

- ustawy o pomocy społecznej, 

- ustawy o świadczenia rodzinnych, 

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

- ustawy Prawo energetyczne. 

  

 



4 

  III. ZADANIA STATUTOWE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK W ROKU 2019 

                                                                                                 
 Ośrodek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a wszczególności podejmuje działania zmierzające do 

zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin oraz w mierę możliwości do życiowego 

ich usamodzielnienia, oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem, a także zapobiega 

powstawaniu trudnych sytuacji rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

 

1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) prowadzenie pracy socjalnej; 

3) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) roziwjanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

 

2. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym polegające na: 

1) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki                        i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób      i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzaniu corocznie oceny zasobów Gminy w zakresie pomocy społecznej; 

3) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych; 

4) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych; 

5) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych         w 

wyniku zdarzenia losowego; 

6) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu                   w 

Narodowym funduszu Zdrowia; 

7) przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowego; 

8) udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

9) opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje                 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10)  prowadzenie pracy socjalnej; 

11) organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania; 
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12)  prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13)  dożywaniu dzieci; 

14)  sprawieniu pograbu, w tym osobom bezdomnym; 

15)  kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

16)  pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu            z 

zakładu karnego; 

17)   przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych; 

18) opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach                          o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

19) sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

  

3. Ponadto Ośrodek realizuje zadania własne Gminy polegające na: 

1)  przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawaniu i wypłacaniupomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia     o 

zasięgu gminnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki; 

4) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikającycch Oorozeznanych 

potrzeb, w tym tworzeniu i realizacji programów osłonowych; 

5)  wspólpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

 

4. Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie, do których należy: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych          z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób               

z zabiurzeniami psychicznymi; 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronępoziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5A ustawy   5o pomocy 

społecznej; 
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6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezb ednego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

5. Do zadań Ośrodka należy ponadto: 

1) Wykonywanie innych zadań Gminy z zakresu pomocy społecznej, określonych                       

w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej; 

2) Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych; 

3) Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych; 

4) Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań w sprawach należności dłużników 

alimentacyjnych; 

5) Przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo 

energetyczne; 

6) Ustalanie i wypłacanie zasiłków, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 

7) Prowadzenie postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wypłata tego 

świadczenia osobom uprawnionym; 

8) Przyznawanie i wypłacanie świadczenia “Dobry Start” przysługującego w związku          z 

rozpoczęciem roku szkolnego 
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Struktura zadań realizowanych przez Ośrodek w 2018 r. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 

DODATKI MIESZKANIOWE 

 I 

DODATKI ENERGETYCZNE 

  

 

 

OPS 

 

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY,  

w tym świadczenie „Dobry Start” 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

 I 

NARKOMANII 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

ŚWIADCZENIA 500 + 
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IV. CHARAKTERYSTYKA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY 

      SPOŁECZNEJ W 2019 r. 

 

                Tabela poniższa przedstawia liczbę rodzin, w których występują określone w ustawie 

dysfunkcje oraz liczbę osób w tych rodzinach, jednakże należy podkreślić, że często u jednej 

osoby bądź w jednej rodzinie dysfunkcje występują łącznie np. ubóstwo jako główna przyczyna 

może być spowodowana bezrobociem, niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą, bądź innymi 

wymienionymi niżej powodami. 

 

1) Powody przyznania pomocy (według wymagań sprawozdawczych Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej). Stan na 31.12.2019 r. 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej (dysfunkcja) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 88 259 

Sieroctwo -- --- 

Bezdomność   6 6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
 

w tym wielodzietność 

25 164 

22 131 

Bezrobocie 52 159 

Niepełnosprawność 54 156 

Długotrwała lub ciężka choroba 88 264 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego - ogółem 

36 141 

w tym   ;       rodziny niepełne 17 60 

                    rodziny wielodzietne 11 66 

Przemoc w rodzinie 6 20 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi --- ----- 

Alkoholizm 12 20 

Narkomania ---- ----- 

Trudności w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego 

2 2 

Trudności w integracji osób, które uzyskały status 

uchodźcy 
----- ------ 

Zdarzenie losowe 2 5 
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Sytuacja kryzysowa                ---- ----- 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna ----- ------ 

Źródło:Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2019 rok 

   

2) Typy rodzin objętych pomocą w 2019 roku 

 Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem 157 500 

o liczbie osób:  1 

                        2 

                        3 

                        4 

                        5 

                                     6 i więcej 

38 38 

26 52 

25 75 

36 144 

16 80 

16 111 

W tym rodziny z dziećmi ogółem 84 382 

 o liczbie dzieci:  1 

                           2 

                           3 

                           4 

                           5 

                            6 

                                         7 i więcej 

19 63 

38 163 

20 102 

3 20 

1 7 

2 19 

1 8 

Rodziny niepełne ogółem 21 72 

o liczbie dzieci:  1 

                          2 

                          3 

                                       4 i więcej 

5 10 

10 33 

4 16 

2 13 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 30 58 

o liczbie osób:  1 

                        2 

                        3 

                                     4 i więcej 

11 11 

12 24 

5 15 

2 8 
  Źródło: Srawozdanie MRPiPS-03 za 2019 

 

 Niniejsza tabela zawiera rodziny korzystające ze wszystkich form pomocy, tj.: zarówno 

materialnej jak i usługowej oraz pracy socjalnej. 
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        Świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są: świadczenia pieniężne w formie 

zasików celowych, specjalnych zasiłków celowych, okresowych, stałych, zasiłek i pożyczka na 

ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, 

świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego 

dla uchodźców, wynagrodzenie należne opiekunowi lub kuratorowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd. Wymienione formy pomocy są najbardziej pożądane wśród beneficjentów 

pomocy. Jednakże ze względu na to, iż stanowią łatwą i elastyczną formę pomocy, najbardziej od 

niej uzależniają i często są traktowane, jako źródło dochodu, a nie przejściowe wsparcie. Mogą 

powodować wśród beneficjentów przyjęcie biernej postawy w rozwiązywaniu problemów 

życiowych. 

 

Świadczeniami niepieniężnymi są: 

➢ praca socjalna, 

➢ bilet kredytowy, 

➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

➢ składki na ubezpieczenie społeczne, 

➢ pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

➢ sprawienie pogrzebu, 

➢ poradnictwo specjalistyczne, 

➢ interwencja kryzysowa, schronienie, 

➢ posiłek, 

➢ niezbędne ubranie, 

➢ usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

➢ specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesjcu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

➢ mieszkanie chronione, 

➢ pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

➢ pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

➢ pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych. 

 

      

   W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 236 decyzji administracyjnych, w tym 221 

decyzji przyznających, 15decyzji odmownych i 8 decyzji umorzających w ramach realizacji 

świadczeń społecznych. 

Została udzielona pomoc  na kwotę 55 573,98 zł w  ramach zadań własnych gminy. 
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Zakres udzielonej pomocy 

 

Rodzaj świadczeń Liczba osób Kwota świadczeń 

Zasiłek celowy na pokrycie 

niezbędnych potrzeb 

powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 

  2 osoby   2 938 zł 

Zasiłek celowy i w naturze 85 osoby 54 219 zł 

(w tym: zasiłki celowe 

specjalne dla 8 osób na kwotę 

4 973 zł) 

Zasiłek okresowy 32 osoby 55 063 zł 

(świadczenie to realizowano z 

otrzymanej dotacji celowej z 

budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań 

własnych oraz środków 

własnych gminy) 

Posiłek 95 dzieci 

 

 

36 162 

  wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania 

“Pomoc Gminy w zakresie 

dożyweiania na lata 2014-

2020”                             

Dożywianie bez wydania 

decyzji administracyjnych i 

przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego 

24 dzieci w ramach 

wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania 

“Pomoc Gminy w zakresie 

dożyweiania na lata 2014-

2020” 

8 931 zł 

Sprawienie pogrzebu 1 osoba 4 000 zł 

Schronienie 2 osoby 3 213 zł 
Żródło: Sprawozdanie MRPiPS-03-R za 2019 rok 

 

  Ośrodek w ramach zadań własnych gminy udzieł również pomocy w fomie: 

1. zasiłku stałego dla 14 osób na kwotę 69 298,05 zł 

2. opłacono składki na: 

- ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 5 861,39 zł 

 

W Dziale Aktywizacji i integracji przygotowano i weryfikowano dane ze zrealizowanych do 

następujących meldunków i sprawozdań: 
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1.  Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc pa ństwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020 – świadczenia na zakup żywności i posiłków. 

2. Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc pa ństwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020  – udzielanie pomocy bez wydawania decyzji administracyjnych. 

3. Sprawozdanie MRPiPS-03-R półroczne I roczne. 

4. Informacja dot. Składek zdrowotnych i składek emerytalno-rentowych. 

5. Meldunek kwartalny MK1, MK2 – za I i III kwartał. 

 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

    OŚRODKA 

    

 

1. DZIAŁ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI 

 

 Dział Aktywizacji i Integracji jest największym działem merytorycznym Ośrodka Pomocy 

Społecznej, grupującym pracowników socjalnych i asystentów wykonujących swą pracę w 

środowisku zamieszkania osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc ta 

obejmuje wsparcie o charakterze materialnym np. zasiłki oraz pomoc o charakterze 

niematerialnym – w formie pracy socjalnej. 

           Pracownik socjalny, działając na wniosek mieszkańca Gminy Rzekuń oczekującego 

pomocy, przeprowadza w miejscu zamieszkania tej osoby wywiad środowiskowy. Wywiad 

pozwala okreslić sytuację życiową danej osoby, rodziny, nakreslić jej problemy i wspólnie  z nią 

okreslić plan działań pozwalający na rozwiązanie tych problemów. Wywiad przeprowadzany jest 

na każdorazowy wniosek klienta. Pracownik socjalny odwiedza rodzinę często wielokrotnie, 

wspierając i motywując swych klientów do aktywności w zakresie rozwiązywania, najczęściej 

wielu, różnorodnych problemów. Pracownik socjalny częśto podejmuje działania z urzędu, o 

charakterze interwencyjnym, kiedy krzywdzone jest np. dziecko, osoba starsza lub 

niepełnosprawna. Działania takie często są podejmowane na wniosek policji, sąsiadów itp. 

 Na podstawie rozpoznania, przez pracownika socjalnego, potrzeb swoich klientów w 

zakresie materialnym, usług socjalnych, wsparcia psychologicznego i pedagogicznego 

konstruowany jest plan pomocy dla indywidualnych klientów i grup wymagających wsparcia o 

różnym charakterze. 

 Pracownik socjalny w zakresie wielu różnorodnych zadań pomocowych korzysta z 

konsultacji i wsparcia innych, włączającje do kręgu wsparcia rodziny – mowa tu   o kuratorach 

sądowych, pedagogach szkolnych, psychologach. 

Pracownik socjalny mając kontakt z różnymi grupmi osób i ich problemami, dokonuje także oceny 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na różne formy pomocy, służące poprawie jakości  
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życia i funkcjonowania w środowisku zamieszkania. Pełnią także funkcję informacyjną dotyczącą 

m.in. Infrastruktury pomocowej, ułatwiają kontakt z innymi instytucjami, udzialeją pomocy w 

załatwieniu różnych spraw urzędowych, pełnią również ważną rolę rzecznika spraw wielu osób, 

które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalającej na samodzielne załatwienie 

róznych osobistych problemów 

 Kontakty z pracownikiem socjalnym obejmują nierzadko konieczność poruszania bardzo 

osobistych tematów dotyczących życia klientów pomocy społecznej, w związku z czym jest on 

zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej. 

 Jednym z zadań obowiązkowych gminy realizowanych przez Dział jest prowadzenie pracy 

socjalnej rozumianej jako zawodowa działalność skierowana na pomoc osobom                   i 

rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania            w 

społeczeństwie. W zakresie tych działań wchodzi pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw 

urzędowych, doradztwo, w tym prawne i psychologiczne, pomoc w utrzymaniu kontaktu    z 

otoczeniem oraz zacieśnieniu więzi rodzinnych, integracja osób niepełnoprawnych ze 

środowiskiem, pomocw adaptacji i usamodzielnieniu osób opuszczających rodziny zastępcze, 

placówki wychowawcze, placówki resocjalizacyjne i zakłady karne, a także pomoc osobom 

bezdomnym. 

 Praca socjalna wymaga wspólpracy pracownika socjalnego z wieloma podmiotami,                  

a w szczególności z organizacjami społecznymi, służbą zdrowia, szkołami, instytucjami 

charytatywnymi w celu przeprowadzenia wspólnych oraz uzupełniających działań. 

      

Dane dotyczące ilości spraw prowadzonych przez Dział Aktywizacji i integracji: 

 

1. Liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych       

z rodzinami i osobami w miejscu zamieszkania, w celu udzielenia pomocy społecznej       w 

różnej formie to 281, w tym: 101 wywiadów przekazano do ośrodka pomocy społecznej w 

innych miejscowościach, a także sporządzono 12 wywiadów w celu wydania decyzji 

zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych, 

a) łącznie przeprowadzono pełnych wywiadów środowiskowych - 236, 

b) wywiadów kontrolnych przeprowadzonych w celu weryfikacji aktualnej sytuacji rodziny - 

     85, 

2. Liczba wywiadów przeprowadzonych z rodziną osób ubiegających się o pomoc społeczną 

zobowiązaną do udzielenia pomocy tej rodzinie w związku z art. 103 ustawy    o pomocy 

społecznej – 65, 

3. Liczba wywiadów na dodatki mieszkaniowe – 2, 

4. Liczba kontraktów socjalnych – 0, 

5. Ilość rodzin, w których prowadzono pracę socjalną – 44, 

6. Ilość działających grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty - 24,                w 

związku z czym odbyły się  37 spotkań Grup. 
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 Dział Aktywizacji i integracji prowadzi obsługę korespondencji pracowników socjalnych 

z różnymi instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w ramach prowadzonych 

postępowań administracyjnych oraz pracy socjalnej. 

           Do obowiązków Ośrodka należała także obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Do zadań pracowników w 2019 roku należało: 

1. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w zakresie realizacji procedury “Niebieskiej Karty”, 

2. wsparcie metodyczne grup roboczych w zakresie procedury “Niebieskiej Karty”, w tym: 

1) koordynowanie działań grup roboczych powołanych w związku z realizowaną procedurą 

Niebieskiej Karty, 

2) udział w grupach roboczych w celuudzielania wsparcia merytorycznego                         i 

konsultacyjnego w zakresie realizowanych planów pomocy rodzin z problemem przemocy – 

pracownicy uczestniczyli w 37 spotkaniach Grup roboczych. 

3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą techniczno-organizacyjną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Szczegółowy opis realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2019 rok 

zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

W ramach obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie podjęto następujące działania: 

1. Przyjęto, rejestrowano i prowadzono ewidencję Niebieskiej Karty - 58 “Niebieskiej Karty – 

formularz A” 

2. Przygotowano projekty:                                                                  

 1. zaproszeń dla poszczególnych członków Grup Roboczych, na pierwsze spotkanie 

  Grupy, a w razie potrzeby na kolejne spotkanie Grupy, 

 2. wezwań na spotkanie Grupy roboczej oraz wysyłanie ich do osób, wobec których 

  istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,                                                                                                                            

 3. pism innych, dotyczących prac Grup Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. Przekazano do organów ścigania 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

4. Współpracowano z instytucjami realizującymi Niebieskie Karty w sprawach dotyczących 

gromadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem tej procedury. 

5. Prowadzono kalendarz posiedzeń Zespołu oraz organizowano spotkania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym: 

1) przygotowano projekty zaproszeń dla członków Zespołu, 

2) przygotowano dokumentację na spotkanie Zespołu, 

3) protokołowano na spotkaniach Zespołu. 

     

  

  Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
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Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym świadczone są              

w  miejscu zamieszkania sobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy osób trzecich. Usługi przyznawane są również osobom, które wymagają 

wsparcia innych osób, a rodzina wspólnie zamieszkująca nie jest w stanie jej zapewnić. Usługi 

obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej 

przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. 

W 2019 roku OPS zlecał w ramach umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem: 

- jedną usługę w domu podopieczego 

- liczba zrealizowanych godzin - 630 

- koszt zrealizowanych w 2019 roku usług – 11 907 zł 

Osoby korzystające z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej wnoszą 

częściowąodpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą nr XIV/118/2016 Rady Gminy 

Rzekuń z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania    i 

odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniemspecjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

   

Kierowanie do domów pomocy społecznej 
 

 Domy Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego; jest instytucjonalną 

formą całodobowej opieki. Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, dla których organizowana 

pomoc w formie usług opiekuńczych w miesjcu ich zamieszkania jest niewystarczająca. Pobyt w 

domu pomocy społecznej jest świadczeniem niepieniężnym pomocy społecznej. 

Liczba osób skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej – 6. 

Na utrzymanie 6 mieszkańców w DPS z budżetu Gminy w 2019 roku wydatkowano kwotę                  

-  204 283,97 zł. 

  

 

 Kierowanie do środowiskowych domów samopomocy 

 

 Środowiskowe Domy Samopomocy finansowane sa ze środków Wojewody. ŚDS jest 

ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działa on od 

poniedziałku do piątku. 

Głównym zadaniem placówki jest realizacja programu wspierająco-rehabilitacyjnego mającego 

służyć wszechstronne,u rozwojowi osób z zaburzeniami psychicznymi na miarę ich możliwości 

indywidualnych oraz przygotowaniu ich do codziennego życia tak, aby byli zaradni , umieli 

sterować własnym zachowaniem i by mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Z terenugminy 

Rzekuń w zajęciacjh organizowanych w środowiskowych domach samopomocy mających swoją 

siedzibę na terenie miasta Ostrołeki uczestniczy 6 osób: 
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Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR 

ul. Farna 1, 07-410 Ostrołęka 

 

 

                2 

Środowiskowy Dom Samopomocy PCPR 

ul. Gen. W. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka 

 

                 4 

         

   

      Kluby Seniora 

 W 2019 roku zostaly utworzone 4 ośrodki wsparcia pod nazwą kluby seniora                          w 

miejscowościach; Rzekuń, Laskowiec, Borawe. Kluby działają w strukturze Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Kluby mają za zadanie zapewnić wsparcie seniorom poprzez umozliwienie 

korzystania     z oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym oferty opiekuńczej, aktywizującej, 

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej, w zależności od potrzeb w środowisku 

lokalnym. Klubowicze uczestniczyli w różnych zajęciach, organizowane były wycieczki 

krajoznawcze.  W klubach uczestnictwo jest dobrowolne. 

Do Klubu Seniora w Rzekuniu należy 27 osób, w Borawem 18 i w Laskowcu 24 osoby. 

  

   

Asysta rodzinna 
 

1. W ramach pracy asystenta rodziny i jego obowiązków zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017-2019: 

1) opracowano i realizowano 15 planów pracy. Plany były realizowane we współpracy       z 

członkami rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 

2) udzielono wszystkim rodzinom pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej.                  W 

zależności od diagnozy praca polegała na: 

a)zdobywaniu umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czyli praca nad właściwym 

prowadzeniem domu w obszarach: 

* budżetu – nauka planowania wydatków, sporządzanie listy najpotrzebniejszych rzeczy, jak 

również szczegółowe omówienie sytuacji finansowej rodziny (posiadane zobowiązania tj. kredyty, 

pożyczki, zajęcia komornicze, zaległe opłaty mieszkaniowe), praca nad planowaniem zakupów w 

tańszych sklepach (doskonalenie nauki porównywania cen w różnych sklepach), organizowanie 

pomocy w naturze (odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, żywność itp.) i wspłópraca z innymi 

osobami                   i insytytucjami. 

* żywienia – nauka planowania zakupów żywnościowych, nauka gotowania, nauka 

przygotowywania pełnowartościowych posiłków dla całej rodziny, namawianie do wspólnego 

spożywania posiłków, wprowadzanie do menu więcej owoców i warzyw, odchodzenie od 

spożywania nadmiernej ilości szkodliwych produktów tj. chipsów, napojów gazowanych. 
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* praca nad stosowaniem i utrzymaniem czystości w poszczególnych pomieszczeniach           w 

mieszkaniu, planowanie zakupu środków czystości i środków do higieny osobistej, palnowanie 

prac remontowych, segregacja zużyrej odzieży oraz zbędnych przedmiotów         w mieszkaniu, 

praca nad uświadomieniem członkom rodziny dot, zachowania higieny osobistej (mycia zębów, 

dbania o czystość skóry, paznokci i włosów, zmiany bielizny         i odzieży, radzenie sobie z 

chorobami skóry itp.), motywowanie do dbania o własne zdrowie, regularnych wizyt u lekarza, 

lekarzy specjalistów oraz badań specjalistycznych. 

b) rozwiązywaniu problemów socjalnych: 

* pomoc w załatwianiu sprawch urzędowych, kierowanie do poradnictwa specjalistycznego – 

prawnik. 

c) rozwiązywaniu problemów psychologicznych: 

* informowanie o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w postaci psychologa, 

motywowanie do podjęcia odpowiedniej terapii, wspólpraca                     z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Poradni Pschologiczno-Pedagogicznej w Rzekuniu, Ośrodkiem 

Terapii Uzależnień, zachęcanie do utrzymania abstynencji, zachęcanie do skorzystania z 

konsultacji lekarza psychiatry. 

 d) wspieraniu aktywności społecznej rodzin: 

* zachęcanie do udziału w uroczystościach ważnych dla dzieci, rozmowy dotyczące relacji 

sąsiedzkich, ćwiczenia dot. Korzystania ze wsparcia lokalnego.   

            e) rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi: 

 rozeznanie się w relacjach w rodzinie, udzielanie informacji dot. skorzystania       z 

pomocy specjalistów m.in. Psychologa (praca nad realacjami, 

kompetencjamiwychowawczymiw tym: ćwiczenia dot. Stosowania granicdzieciom, 

znaczenie konsekwencji w wychowaniu, stosowanie systemu nagród I kar, praca 

nad sposobami spędzaniaczasu wolnego z dziećmi(gry planszowe, edukacyjne, 

puzzle, czytanie książek, organizowanie wspólnych zabaw, wyjść na spacer – plac 

zabaw). 

             f) zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju na wszystkich przestrzeniach: 

 edukacyjnej – współpraca ze szkołą, przedszkolem (wychowacą, pedagogiem), 

zachęcanie do brania udziału w zebraniach szkolnych, motywowanie do uzyskania 

diagnozy dziecka, które ma trudności z nauką lub sprawia trudności wychowawcze 

 zdrowotnej – motywowanie do leczenia dzieci i ich konsultowania ze 

specjalistami,pomoc w uzyskaniu wsparcia lekarza specjalisty, 

 emocjonalnej – praca nad budowaniem prawidłowych relacji w rodzinie, edukacja 

w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich, nauka wyrażania                   i 

rozpoznawania emocji w adekwatny sposób, nauka nad pogłębianiem wiedzy       i 

potrzebach dzieci na danym etapie rozwojowym, nauka nad komunikowanie się z 

dzieckiem. 

 g) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

                udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy. 



18 

          3) dokonano oceny okresowej sytuacji rodziny - 15 ocen okresowych. 

  4) monitorowano sytuację rodziny po zakończeniu pracy z rodziną – 6 rodzin; 

* asystent rodziny po zakończeniu planu pracy jeszcze przez 3 miesiące (lub do czasu zmiany 

postanowienia przez Sąd, który zobowiązał rodzinę do wspólpracy                  z asystentem, 

monitoruje, czy wypracowane w planie pracy efekty utrzxymują się. 

5) Prowadzono współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami podejmującymi 

    działania na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

    opiekuńczo-wychowawczych – na bieżąco: 

- wspólpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi, wychowawcami ze szkól, przedszkoli, 

pracownikami świetlic środowiskowych, służbą zdrowia. 

6) Prowadzo współpracę z grupą roboczą – w zależności od potrzeb. 

2. Wspólpracowano z pracownikami socjalnymi w tworzeniu i realizowaniu indywidualnych 

planów pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypłnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

           Celem głównym jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców,     

stymulowanie rozwoju dzieci oraz społeczna aktywizacja rodzin z dziećmi. 

 

Podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców: 

– nabycie umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego z dzieckiem; 

– nabycie umiejętności łączenia wychowania i zabawy; 

– nabycie umiejętności stawiania i respektowania granic; 

– nabycie wiedzy właściwego stosowania systemu nagród i kar; 

– nabycia wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się oraz dbania o higienę osobistą   i 

otoczenia. 

 

Stymulowanie rozwoju dzieci: 

– usprawnianie funkcji manualnych i ruchowych; 

– doskonalenie koncentracji uwagi; 

– pobudzenie wyobraźni; 

– nabycie umniejętności współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy; 

– wzbogacanie słownictwa; 

– nauka zwrotów grzecznościowych. 

 

Społeczna aktywizacja rodzin z dziećmi: 

– poszerzenie samoświadomości; 

– nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych; 

– poszerzeniewiedzy o uczuciach i sposobach ich wyrażania; 

– poznanie i zrozumienie wzajemnych potrzeb w związku partnerskim; 

– nabycie umiejętności aktywnego słuchania, 

– nabycie umiejętności nazwiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji z innymi 

osobami; 

– nabycie wiedzy na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji; 

– nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych; 
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– nabycie wiedzy na temat zachowań agresywnych i przemocowych oraz dostępnych form 

pomocy i wsparcia. 

 

3. Uczestniczono w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w następujących 

szkoleniach, konferencjach, warsztatach I semianriach: 

- Pracownik socjalny I asystent rodziny a rola kierownika OPS w rozdziale zadań pomiędzy 

   nimi. 

- Skuteczna realizacja procedury “Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem pomocy dla 

   uzależnionych i ich rodzin/procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

               

 

Ralizacja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 

 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1373 ze zm) do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadachokreślonych w ustawie (czyli 

bezpłatnie,  tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo do osoby inne niż ubezpieczone posiadające 

obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

spełniają kryterium dochodowe, okreslone w przepisach o pomocy społecznej. 

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków 

publicznychnastępuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po 

udzieleniu świadczenia. 

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnegow tym 

wywiadu środowiskowego. Wywiad ma celu ustalenie czy osobazainteresowana spełnia kryterium 

dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie zachodzą dysproporcje 

między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby. 

W 2019 r, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu wydał 12 decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje wydawane były 

zarówno na wiosek świadczeniobiorców jak i świadczeniodawców. 

    

  

     

 Finansowanie opieki nad dzieckiem 

 

 Finansowanie pobytu dzeci z terenu Gminy w rodzinnej i instytucjinalnej pieczy 

zastępczej. 

 

Udzielone świadczenia dla rodzinnej pieczy zastępczej: 

 Liczba dzieci Liczba 

świadczeń 

Wydatki w zł 
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Rodziny poza Gminą Rzekuń 1 12 14 390,80 zł 

Rodziny na terenie Gminy Rzekuń 3 23 7 458,20 zł 

 

 

    

 Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

W ramach wspólpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi, 

pracownicy socjalni pozyskali, zorganizowali lub wytypowali rodziny korzystające z pomocy 

społecznej do uzyskania wsparcia niepieniężnego, m.in.: 

• w okresie wakacji 20 dzieci uczestniczyło w koloniach letnich zorganizowanych przez 

Polski Czerowny Krzyż; 

• wytypowali 1 osobę, która skorzystała z drewna pozyskanego z wycinki drzew; 

• 43 dzieci otrzymało paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia (Urząd Gminy w Rzekuniu 

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Rzekuniu otrzymały paczki świąteczne z Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci). 

Od stycznia 2019 roku wspólpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (wydawanie 

skierowań osób kwalifikujących się do pomocy). W skład artykułów spożywczych w ramach 

Podprogramu 2019 wchodzi: ryż biały, makaron jajeczny, mleko UHT, ser podpuszczkowy 

dojrzewający, herbatniki, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, gulasz 

wieprzowy z warzywami, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka 

wieprzowa, , pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy, W 2019 roku z ww. Pomocy 

skorzystało 25 osób. 

 

 

2. DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

Świadczenia Rodzinne 
  

Obsługa świadcze rodzinnych jest zadaniem zlecenom z zakresu administracji rządowej. Ciężar 

finansowy spoczywa za realizację tych świadczeń spoczywa na budżecie państwa, natomiast 

koszty obsługi są w części finansowane przez gminę. Gminy są organami właściwymi do 

załatwiania spraw indywidualnych i wypłaty świadczeń rodzinnych. Wójt Gminy Rzekuń 

działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku 

upoważnił Kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a 

także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjbych. Reasumując, Wójt zlecił 

realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych pracownikom Ośrodka. 

System świadczeń rodzinnych to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych 

wspierających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci 
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uczszczające do szkoły,     w tym z niepełnosprawnością. Świadczenia rodzinne stanowią odrębny 

system od świadczeń              z pomocy społecznej, na który składają się: zasiłek rodzinny i dodatki 

do tego zasiłku, świadczenie opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku 

opiekuńczego (od 2013 roku)          i świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia się dziecka. 

W 2019 roku z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 1580 rodzin, którym przyznano 38861 

świadczeń na łączną kwotę 15 240 255,10 zł. 

Dział świadczeń rodzinnych od stycznia do grudnia 2019 roku: 

– ilość wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych: 738 

– ilość rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych (średniomiesięcznie): 300 

– ilośc złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych: 1559 

– ilość rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych (średniomiesięcznie): 1270 

– ilość rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na piersze dziecko 

(średniomiesięcznie): 730 

– ilość dzieci objętych programem Rodzina 500 PLUS:2232 

– ilość decyzji wydanych w sprawach o świadczenia rodzinne oraz w sprawach o 

świadczenia wychowawcze: 1986 

– ilośc złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń “Dobry Start”: 1077 

          

 

 

 

Świadczenia rodzinne oraz wychowawcze realizowane przez dział: 

1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków – wypłacono na kwotę: 1 503 593,19 zł 

2. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i 

świadczeniepielęgnacyjne): 

-ilość świadczeń: 2 363; wypłacono: 1 165 615 zł 

3. Jednorazowa zapomoga (becikowe): 

- ilość świadczeń: 87; wypłacono: 87 000 zl 

4. Zasiłki dla oopiekuna: 

- ilość świadczeń 17; wypłacono: 10 280 zł 

5. Świadczenia rodzicielskie: 

- ilość świadczeń: 320; wypłacono: 291 287,60 zł 

6. Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 PLUS): 

- ilość świadczeń: 22 100; wypłacono: 11 007 149,16 zł 

7. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 

- ilość świadczeń: 519; wypłacono: 211 711,67 zł 

8. Świadczenia “Dobry Start”: 

- ilość świadczeń 1595; wypłacono: 478 500 zł 
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9. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę: 135 980,94 zł zł 

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania 

świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów: 966 309,00 zł. 

Wysokość dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania świadczenia 

wychowawcze: 94 555,17 zł.                                                                                                                          

 

 

Realizacja zadań z zakresupomocy osobom uprawmnionym do alimentów 

 

Inną formą wsparcia realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu są świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. Ww. pomoc przyznanwana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 

2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, ze zm.). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonanwczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezkuteczna. Bezkuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy 

oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano 

pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

 

Świadczenia Alimentacyjne od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 

1) ilośc świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 519 

 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych: 

– wszczęcia postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych; 

– wydawanie decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych; 

– przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych; 

– informacje przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego; 

– aktualizacja informacji gospodarczych przekazywanych do biura informacji gospodarczej       

o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego; 

– kierowanie spraw do: 

Starosty Ostrołeckiego (wnioski o zatrzymanie prawa jazdy) 

Prokuratury Rejonowej (wnioski o ściganie na zasadzie art. 209 kk). 

 

 

 Od 1 stycznia 2017 roku przysługuje jednorazowe świadczenie “Za życiem” w wysokości 

4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano chorobę zagrażającą 
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życiu, która powstala w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie przysługuje bez 

względuna osiągane dochody. 

Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł na wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

“Za życiem” finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń 

- ilość świadczeń 2; wypłacono: 8 000 zł 

 

 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 

Program  “Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w 

życie 1 kwietnia 2016 r. i przyczynił się do znacznej poprawy materialnej rodzin. Zgodnie ze 

zmianami wprowadzonymi w Programie “Rodzinia 500+’, od 1 lipca 2019 roku świadczenie 

wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód 

osiągany przez rodzinę.  Wniosek złożony do 30 września 2019 r. oznacza przyznanie  wypłat do 

31 maja 2021 r. By zachować ciągłość wypłat należy pamięć o złożeniu ponownego wniosku po 

31 stycznia 2021 r. W gminie Rzekuń pomoc otrzymało rodzin.1270. 

 

 

 

 

   

 Świadczenia Dobry Start 
 

 Ośrodke Pomocy Społecznej realizuje Program “Dobry Start”. Jest to program, który 

inwestuje w edukację polskich dzieci.  To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują ww. świadczenie bez względu na dochód. 

Przysługuje ono raz w roku na dzieco uczące w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia. Dzieci z 

niepełnosprawnością , uczące się w szkole  otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 

roku życia. Wnioski o dobry start należy składać od 1 lipca do 30 listopada.  Wnioski jak w 

przypadku Programu 500+ mozna składać online. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczące się z zerówce, uczęszczające do 

przedszkola, jak również studentów. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu wypłacił: 1595 świadczeń na kwotę 478 

500 zł . 

 

 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
 

 Jednym z dzialań wspierających rodziny wielodzietne z terenu Gminy Rzekuń jest 

realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

3+ zarówno i instytucjach publicznych, jak I w firmach prywatnych. Posiadacze karty mają 
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mozliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni 

na terenie całego kraju. 

     Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno                

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 

rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o karcie dużej rodziny: 

- liczba przyznanych  nowych  kart dla osób, które już były posiadaczami karty – 27 

- Liczba przyznanych kart dla nowych członków rodzin wielodzietnych – 1 

- Liczba kart wydanych, którym upłynął termin ważności – 52 

- Liczba kart przyznanych – 364. 

W 2019 roku zapłacono za wykonanie usługi związanej z Kartą Dużej Rodziny 26 554,50 zł                         

 Dodatki energetyczne 

 

W 2018 roku zgodnie z Uchwałą nr XLVI/302/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014 

roku  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach upoważnienia do załatwiania indywidu-

alnych spraw z zakresu administracji publicznej, realizował zadanie związane z wypłatą dodatków 

energetycznych. Dodatek energetyczny, to świadczenie, które wprowadzone został zmianą ustawy 

z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r, poz.1059 z późn.zm.). Dodatek ener-

getyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy, to według 

ustawy, osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jest stroną umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i za-

mieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny przyznaje się na okres na jaki przyznany jest dodatek mieszkaniowy. 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej ale wypłacają  

go gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. 

W 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. 

            

   Dodatki mieszkaniowe 

               Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego 

       członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia   

       wnioskuo przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej 

       emeryturyw gospodarstwie jednoosobowym to jest 1802,15 zł I 125% tej kwoty w 

       gospodarstwie wieloosobowym, to jest 1287,25 zł (od 1.03.2018r.). Jeżeli dochód na   

       jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od okreslonego wyżej a kwota tej 

       nadwyżki nie    przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego to wówczas dodatek 

       obniża się o tę kwotę. Oprócz tytułu prawnego I kryterium dochodowego ważna jest 

       również powierzchnia zajmowanego lokalu. Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na 

       liczbę czlonków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

       1. 35 m2 – dla 1 osoby, 
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       2. 40 m2 – dla 2 osób, 

       3. 45 m2 – dla 3 osób, 

       4. 55 m2 – dla 4 osób, 

       5. 65 m2 – dla 5 osób, 

       6. 70 m2 – dla 6 osób, a w razie większej ilości osób zamieszkujących w lokalu 

           mieszkalnym dla każdej kolejenje osoby zwiększa się normatywna powierzchnia tego 

           lokalu o 5m. 

           Jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza pwierzchni 

       normatywnej 

       o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi I kuchni w 

       powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%, wowczas dodatek mieszkaniowy może 

       być przyznany. 

           Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym 

       zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub oso niepełnosprawna, 

       której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju. 

       1. Liczba złozonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2019 roku -  3 

      2. Ilość rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego w 2019 roku -  2 

      3. Łącznie w 2019 roku wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych (świadczeń) na kwotę:              

         3 741,30 zł 

  Decyzje (przyznające: 3; odmowne 0; wstrzymujące 0). 

 

      Wynagrodzenie należne opiekunowi lub kuratorowi za sprawowanie opieki prawnej 

 Wynagrodzenie należne opiekunowi lub kuratorowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane 

jest przez sąd i pomimo iż wypłata tego świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia 

sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących        

o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym 

regulującym postepowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 

Dz. u. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) 

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą 

dokuemtnacją tj. Odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. 

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wynagrodzenie to obliczane w srtosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 

przeciętnegowynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający  dzień przyznania 

wynagrodzenia.                                                                                                     

Na realizację zadania środki pochodzą z: 

* budżetu wojewody Mazowieckiego – wypłata świadczeń dla opiekuna prawnego osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnionej 

* budżetu Gminy – wypłata świadczeń dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. 
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Wyszczególnienie Liczba 

opiekunów 

prawnych 

/kuratorów 

Liczba osób  

pozostających 

pod opieką 

opiekuna 

prawnego 

/kuratora 

Liczba 

wypłacpnych 

świadczeń 

Kwota 

Wypłata 

wynagrodzenia dla 

opiekuna prawnego 

 

4 

4 44 16 646,00 zł 

Wypłata 

wynagrodzenia dla 

kuratora 

4 4 

                   

29   6 550,25 zł 

          

   

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii 

    

 W 2019 ROKU Ośrodke Pomocy społecznej kontynuował realizację zadań związanych                       

z poradnictwem z zakresu narkomanii oraz profilaktyki I problemów alkoholowych. Działania 

obejmowały w szczególności motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia 

odwykowego, udzielanie wsparcia I informacji osobom zagrożonym uzaleznieniem od substancji 

psychoaktywnych, pomocy członkom rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

bądź zagrozonych takim uzależnieniem, udzielanie informacji na temat mozliwości podjęcia 

leczenia odwykowego oraz pomoc     w znalezieniu odpowiedniej placówki. 

 

 

     VI. ZASOBY KADROWE OPS 

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanowisk na dzień 

31.12.2019 r., stan zatrudnienia 17 osób, co stanowiło 15,75 etatów. 

 

lp. Stanowisko osoby 

1. Kierownik                                       1 

2. Główny księgowy 1 

3. Specjalista pracy socjalnej 4 
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4. Pracownik socjalny  1 

5. Asystent rodziny  2 

6. Informatyk  1 

7. Inspektor ds. Świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  2 

8. Pomoc administracyjna  3 

9. sprzątaczka  1 

 10 Konsultant ds. osób starszych i osób starszych 

niepełnosprawnych 

 1 

RAZEM    17   

 

      Liczba osób podnoszących kwalifikacje w trakcie roku 2019, w formach szkolnych (studia 

      licencjackie, inżynierskie I jednolite magisterskie, uzupełniające studia magisterskie) – 0 

      Liczba osób podnoszących kwalifikacje na kursach specjalizacyjnych - 0 

        

wykształcenie pracowników Ośrodka: 

- wyższe - 14 

- średnie - 2 

 - podstawowe - 0 

 

Szkolenia pracowników            

  W 2019 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu uczestniczyli m. in.            w 

szkoleniach z zakresu: 

1. Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian od    1 

stycznia 2019r. 

2. Szkolenie dla użytkowników oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń 

wychowawczych na poziomie Gminy z zakresu elektronicznejkomunikacji pomiędzy Gminą       a 

Wojewodą. 

3. Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zasady zmiany 

wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenie Dobry start, czyli 300 zł na 

dziecko 

4. Dobry start I świadczenia rodzinne program rodzina 500+ I fundusz alimentacyjny 
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5. Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zasady zmiany 

wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenie Dobry start, czyli 300 zł na 

dziecko świadczenie 500+ na pierwsze dziecko obowiązujące od 1.07.2019 r.. 

6. Pracownik socjalny I asystent rodziny a rola kierownika OPS w rozdziale zadań pomiędzy 

nimi. 

7. Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie                o 

świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 

programie Dobry start, w szczególności wchodzące w życie od 1.07.2019 r., w tym likwidacja 

kryterium dochodowego w 500+ I związane z tym przepisy przejściowe I proceduralne. 

8. Nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego obowiązujące od 1.07.2019 r. 

9. Efektywne wykorzystanie oprogramowania firmy sygnity w pomocy społecznej (POMOST 

Std, Wywiad Plus, MOUS). 

10. Nowe 500+ od 1.07.2019 r. najnowsze zmiany I bieżąca realizacja. 

11. Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

12. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w kontekście zmiany ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 po zmianach. 

14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacje – aktualne problemy. 

15. Nowy wymiar – przemocy, uzależnień, pornografii, hazardu. 

16. Praca z osobami chorymi psychicznie, relacja socjalna z osobą chorą na schizofrenię. 

17. Superwizja grupowa 

18. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce – ochrona danych osobowych oraz wybrane 

aspekty pracy Zespołu Interdyscyplinarnego I Grup roboczych. 

19. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2019 r., kierowanie do domu pomocy społecznej, 

ustalanie odpłatności za pobyt w DPS, odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

20. Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej Karty z uwzględnieniem pomocy dla 

uzależnionych I ich rodzin/ procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

VII. PLAN POTRZEB OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK 
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1. Realiazacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej uzależniona jest od przyznanych 

środków finansowych. W planie budżetu na 2020 rok zabezpieczono przede wszystkim 

środki na realizację programów “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 

gminnego programu osłonowego “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Gmina 

zobowiązana jest do zabezpieczenia 40% kosztów tego zadania. W przypadku zasików 

celowych zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu odzieży i obuwiaa, leków        i 

leczenia, drobnych remontów i napraw oraz na realizację gminnych programów 

oslonowych z zakresu pomocy społecznej, dlatego realizacja tych zadań w 2020 r. nastapi 

w ramach zagwarantowanych w budżecie środków. 

 2.   Stosownie  do  rozeznanych  potrzeb  udziela  się  świadczeń,  w  formie  zasiłków 

        okresowych,  które  są  finansowane  z  budżetu  państwa  w  wysokości  50%  różnicy 

        między dochodem osoby czy rodziny a kryterium dochodowym oraz zasiłków stałych, 

        które  w  całości  finansowane  są  z  budżetu  państwa.  Środki  te  zostały  zawarte 

        w  budżecie  na  2020 r.,  jednak  w  przypadku  zmian  związanych  ze  wzrostem  lub 

        zmniejszeniem potrzeb mogą one być weryfikowane w trakcie roku.   

 3.    Wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny zawarty 

        jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 4.    Z  roku  na  rok  zwiększa  się  liczba  osób -  mieszkańców  gminy Rzekuń, które ze 

     względu na wiek, stan zdrowia wymagają pomocy całodobowej w formie umieszczenia 

       w domach pomocy społecznej. Wzrost liczby osób na „nowych zasadach” wymagają- 

       cych  tej  formy  pomocy,  wzrastające  koszty  utrzymania mieszkańców w domach        

       pomocy społecznej  wymagają  większych  środków  samorządowych niezbędnych do      

     realizacji zadania.  Ponadto wydłużający się okres oczekiwania na umieszczenie w domach 

     pomocy  społecznej  znajdujących  się  na terenie miasta   Ostrołęki i powiatu ostrołęc- 

     kiego, wiąże się z  koniecznością  kierowania  osób  do domów pomocy społecznej poza 

     powiatem. 

5.  W związku z obsługą przez OPS Programu 500+ występuje potrzeba przynajmniej 

    okresowego zatrudnienia większej ilości pracowników dla zapewnienia  sprawnego 

    przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji, jak również poprawy warunków 

    lokalowych. 

6. Środki na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze pozyskujemy w całości 
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    z budżetu państwa. Stanowią one największy składnik budżetu OPS, ułatwiają życie 

    mieszkańcom nie tylko korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Obsługa tych 

    zadań, w  sytuacji  ciągłej  zmiany  przepisów,  przysparza  wiele  trudności.  Dlatego 

    niezbędna jest odpowiednia i dobrze wykwalifikowana kadra. Spełnienie tego wymogu 

    umożliwia udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. 

7. Realizacja zleconych zadań realizowanych przez Dział Realizacji Świadczeń wymaga     

    zaangażowania  pracowników  oraz stanu  sprzętu  gwarantującego  bezproblemową ob- 

    sługę techniczną. Stale nowelizowane przepisy ustaw, rozszerzanie katalogu świadczeń 

    powoduje  permanentną potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

    zakupu  oprogramowania itd.  Wobec  tempa  zachodzących zmian  legislacyjnych oraz 

    wzrostu  liczby  osób  korzystających  ze  świadczeń  rodzinnych,  alimentacyjnych, 

    wychowawczych, zasiłków dla opiekuna nie można wykluczyć konieczności powięk- 

    szenia obecnego stanu zatrudnienia, co pociągnie za sobą konieczność zakupu nowego 

    sprzętu, powiększenia zasobów lokalowych itd. 

  8.    W związku z obsługą przez OPS  Klubów  Seniora w  Rzekuniu,  Laskowcu, Borawem 

        występuje potrzeba przynajmniej okresowego zatrudnienia większej ilości pracowników 

        dla zapewnienia  sprawnej obsługi administracyjnej i finansowej ww. Klubów. 

  9.  Stałą koniecznością jest podnoszenie poziomu wiedzy pracowników poprzez lekturę dok- 

       tryny i orzecznictwa, co związane jest z koniecznością zakupu stosownej literatury prze- 

       dmiotu,  a  szczególnie  komentarzy  tematycznych,  zbiorów  orzecznictwa itd. Główne 

       potrzeby szkoleniowe to tematyka związana z: postępowaniem administracyjnym, ustawą 

       o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, zagadnień związanych z nie- 

       należnie  pobranymi  świadczeniami  i  windykacją,  ustawą  o  pomocy  osobom upraw- 

       nionym  do  alimentów,  ustawą  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu dzieci, ustawą        

       o ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków dla opiekunów, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym           

     w administracji, 

     Kodeksu  postępowania  cywilnego  I  Kodeksu  cywilnego,  ustawą  o  pomocy państwa               

     w wychowywaniu dzieci i ustawy o oświacie. 

 10.  W związku  z  obsługą  finansową  przez  OPS  Dziennego  Domu  Senior + występuje 

       potrzeba  przynajmniej  okresowego  zatrudnienia  większej  ilości pracowników dla za- 

       pewnienia  sprawnej obsługi finansowej 
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 11.  W ocenie Ośrodka powinien nastąpić wzrost środków finansowych przeznaczanych na 

        pomoc seniorom.  Zauważalny  jest  wzrost liczby osób starszych, samotnych w Polsce.    

       W związku z organizowaniem I świadczeniem usług opiekuńczych w formie “Teleopieki” 

       oraz realizacją projektu unijnego  “Kompleksowy  system  wsparcia  osób bstarszych za 

       mieszkujących Gminę Rzekuń” Ośrodek widzi potrzebę okresowego zatrudnienia osoby 

       do prowadzenia ww. Projektu. 

      


