
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
tel. (84) 65 72 133, (84) 65 72 177
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730-1530

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn.
zm.)  oraz  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  14  lipca  2015r.  w  sprawie  zweryfikowanych  kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

Pomoc  społeczna jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa,  mającą  na  celu  umożliwienie

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (Art. 2)

Zadania pomocy społecznej
1. Pomoc społeczna  wspiera  osoby i  rodziny w wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  zapobieganie  sytuacjom,  o  których  mowa  w  art.  2  ust.  1,  przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.

3. Rodzaj,  forma  i  rozmiar  świadczenia  powinny  być  odpowiednie  do  okoliczności  uzasadniających
udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób  i  rodzin  korzystających  z  pomocy  powinny zostać  uwzględnione,  jeżeli  odpowiadają
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. (Art. 3) 

Prawo  do  świadczeń  z  pomocy  społecznej,  jeżeli  umowy  międzynarodowe  nie  stanowią  inaczej,
przysługuje:

1. osobom  posiadającym  obywatelstwo  polskie  mającym  miejsce  zamieszkania  i  przebywającym  na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c
lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014r.,
poz.  463  i  1004),  lub  w związku  z  uzyskaniem w Rzeczypospolitej  Polskiej  statusu  uchodźcy lub  ochrony
uzupełniającej, 
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej  zgodny na pobyt ze względów humanitarnych  lub
zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego  ubrania oraz zasiłku celowego;

3. mającym miejsce zamieszkania  i  przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej  obywatelom
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
oraz członkom ich rodzin w rozumieniu w art.  2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na
terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pobycie  oraz  wyjeździe  z  tego  terytorium  obywateli  państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2014r., poz. 1525), posiadającym prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

       7 a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;



9) bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  prowadzenie  gospodarstwa  domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony);

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizm lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. (Art. 7) 

Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej  z  zastrzeżeniem  art.  40,  41,  53a,  i  91,
przysługuje:

1) osobie samotnie  gospodarującej,  której  dochód nie  przekracza kwoty  634 zł  zwanej  dalej  „kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie  w rodzinie,  w której  dochód na  osobę  nie  przekracza  kwoty  514 zł zwanej  dalej  „kryterium
dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej
dalej „kryterium dochodowym rodziny”

• przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub
innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. (Art. 8)

          
Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

(Art. 15) 

Zadania gminy realizowane przez GOPS:
1) opracowanie  i  realizacja  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) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie  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) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsca w mieszkaniach chronionych;



13) uchylony;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i  ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;

       16 a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i  utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. (Art. 17)   

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne :

a) zasiłek stały,

b) zasiłek okresowy,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e) (uchylony),

f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i  pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt
1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,

b) bilet kredytowany,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d) składki na ubezpieczenia społeczne,

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu;

g) poradnictwo specjalistyczne,

h) interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

j) posiłek,

k) niezbędne ubrania,

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

n) mieszkanie chronione,

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

p) (uchylony),

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc
w  uzyskaniu  zatrudnienia,  pomoc  na  zagospodarowanie  –  w  formie  rzeczowej  dla  osób
usamodzielnianych,

       r)    (uchylony).

 


