
Roczne sprawozdanie z 
realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2020 rok 

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej upoważniony został Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łysomicach 



Asystent rodziny 

We wcześniejszych latach asystenci rodziny 
pracowali w ramach umowy zlecenie. Od września 
2020 r. zatrudniono asystenta rodzin na podstawie 
umowy o pracę. Osoba ta  posiada wymagane 
kwalifikacje. 

Koszty związane z wynagrodzeniem asystenta 
rodziny  w 2020 r.  wyniosły łącznie 17.444 zł 
finansowane z budżetu gminy. 

 



Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało w 
2020 r. łącznie 7 rodzin (33 osoby, w tym 19 
dzieci). 

Rodziny te przeżywały trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto 
występowały często potrzeba ochrony 
macierzyństwa, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w 
rodzinie, niepełnosprawność. 

W 2020 r. asystent  rodziny nie zakończył pracy w 
środowiskach, ponieważ wymagana jest 
kontynuacja wsparcia.  

 



Asystent rodziny pomagał rodzinom poprzez 
udzielanie pomocy: 

- Współpracę z prawnikiem, psychologiem, 
kuratorem sądowym, 

- Pomoc w pisaniu pism urzędowych np. umorzenie 
opłaty karnej w związku z brakiem umowy 
ubezpieczenia pojazdu, odwołanie od orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, pozew o 
podwyższenie alimentów dla dzieci oraz 
ograniczenie praw rodzicielskich, 

- Pomoc w załatwianiu zajęć indywidualnych w 
szkole, 

- Pomoc w zorganizowaniu bezpłatnych korepetycji 
dla dzieci, 

- Współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową celem 
spłaty zadłużenia, 

 

 

 

 

 

 



- Współpraca z psychiatrą celem załatwienia wizyt 
domowych, 

- Interwencje w związku z próbami samobójczymi 
podopiecznej, 

- Pomoc w poszukiwaniu nowego lokalu 
mieszkalnego, 

- Mobilizacja do zarejestrowania w Urzędzie Pracy, 
do podjęcia zatrudnienia, 

- Współpraca z komornikiem sądowym celem 
zmniejszenia rat spłaty, 

- Podjęcie współpracy z Bankiem Żywności w celu  
przekazywania produktów krótkoterminowych 
rodzinie w pobliskim sklepie. 

 



Piecza zastępcza 

W 2020 r. łącznie w pieczy zastępczej 
umieszczonych było 11 dzieci w tym: 

 

1) w rodzinnej pieczy zastępczej  - 10 dzieci. 

Wysokość wydatków poniesionych przez Gminę – 
48.808,90 zł 

 

2) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
przebywało - 1 dziecko.  

Wysokość wydatków poniesionych przez Gminę –
27.048,11 zł 

 



Zgodnie z zapisami ustawy tut. Ośrodek pokrywał 
częściowe  koszty pobytu dzieci w ww. formach 
opieki zastępczej w wysokości: 

- 10% - 759,30 zł (pierwszy rok pobytu dziecka w 
pieczy) 

- 30% - 805,04 zł (drugi rok pobytu dziecka w 
pieczy) 

- 50% - 74.292,67 zł(trzeci i następne lata pobytu 
dziecka w pieczy) 

 

Łącznie poniesione przez Gminę Łysomice koszty 
pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły  
w 2020 roku 75.857,01 zł (w 2019 r. 78.079 zł, w 
2018 r. 56.803 zł, w 2017 r. 45.686 zł) 
 



Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.  
 

W budżecie GOPS na 2021 rok zostały ujęte 
środki finansowe na zabezpieczenie realizacji 
zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej w 
zakresie współfinansowania pobytu dzieci w 
pieczy zastępczej.  

Zachodzi potrzeba kontynuacji wsparcia 
asystenta rodziny u wszystkich rodzin 
zgodnie z art. 178 i 17 ust 2 ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
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