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1. WPROWADZENIE 

Aktualnym zadaniem gminy, wynikającym ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy 
społecznej, jest sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów 
przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsze 
opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na 
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby 
i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. 

Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku 
lokalnym indywidualnych potrzeb mieszkańców. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana 
jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu 
konkretnych problemów. 

Centralne położenie Zgierza w bezpośrednim sąsiedztwie dużej metropolii oraz 
skrzyżowanie głównych, krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych (autostrady 
Al i A2 i projektowana S14) stanowią o istotnych czynnikach rozwoju. Miasto spełnia również 
liczne funkcje administracyjne dla ponad 160.000 mieszkańców Powiatu Zgierskiego. Obecnie w 
Zgierzu mieszkają 53960 osoby w tym kobiet 29109 , mężczyzn 24851 (stan na dzień 31.12.2017 r). 
Jest to trzecie co do wielkości (po Łodzi i Pabianicach) miasto wchodzące w skład łódzkiego zespołu 
metropolitalnego, natomiast szóste co do liczby mieszkańców miasto województwa łódzkiego (po 
Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Bełchatowie i Tomaszowie Mazowieckim). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu funkcjonuje od 
1.06.1990 r. Powstał na skutek wyodrębnienia Ośrodka jako samodzielna, odrębna organizacyjnie 
jednostka budżetowa gminy miasto Zgierz na podstawie Uchwały Nr XIII/69/1990 Miejskiej Rady 
Narodowej z dnia 25.04.1990 r.. Zadaniem Ośrodka, zgodnie z zapisami powyższej Uchwały jest 
diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb pomocy społecznej oraz bieżąca analiza stanu pomocy 
społecznej i jej koordynacja na terenie miasta Zgierza. 

Obecnie Ośrodek Pomocy społecznej funkcjonuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje politykę społeczną państwa i miasta 
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb oraz pomoc w osiągnięciu warunków życia odpowiadających 
godności człowieka. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu jako Instytucja pomocy społecznej ma za 
zadanie wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. 
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej wsparcie udzielane jest osobom i rodzinom 
w szczególności z powodu: 

ubóstwa; 

sieroctwa; 

bezdomności; 

bezrobocia; 

* niepełnosprawności; 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

przemocy w rodzinie; 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 





bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

" braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo-wychowawcze; 

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

alkoholizmu lub narkomanii; 

« zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Niniejsza ocena zawiera dane dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie 
Miasto Zgierz na rzecz osób potrzebujących w latach 2014 - 2017 oraz prognozę na rok 2018. 

Opracowanie zawiera również dane liczbowe za lata 2013 - 2017 dotyczące sytuacji 
demograficznej, infrastruktury społecznej, infrastruktury żłobków i przedszkoli oraz szkolnej 
i sportowej. 

Raport zawiera 18 punktów dotyczących przedstawienia sytuacji demograficznej, 
infrastruktury społecznej, realizacji świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz zasobów 
kadrowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. 



2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W GMINIE 

Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Miasto Zgierz przedstawiają stan 
faktyczny na 31. XII. 2017 r. 
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Wykres 1. 

Wykres 1. przedstawia analizę liczby mieszkańców ogółem; liczbę kobiet; liczbę mężczyzn; 
liczbę bezrobotnych ogółem; liczbę bezrobotnych długotrwale ogółem; liczbę bezrobotnych ogółem 
z prawem do zasiłku. 

Należy zauważyć, że od roku 2013 nastąpił spadek liczby osób we wszystkich kategoriach 
(w przypadku bezrobotnych - zjawisko korzystne). Pomimo spadku liczby bezrobotnych, jednak 
stopa bezrobocia jest w dalszym ciągu wyższa niż średnia krajowa i wojewódzka. 



3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Infratruktura żłobków i przedszkoli 

Liczba żłobków w gminie 

Liczba dzieci oczekujących na miejsce w 
żłobku 

Liczba przedszkoli w gminie 

Liczba oczekujących dzieci na miejsce w 
przedszkolu 

• rok 2017 

• rok 2016 

• rok 2015 

Srok 2014 

• rok 2013 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Wykres 2. 

Wykres 2. przedstawia liczbę żłobków w gminie, liczbę oczekujących dzieci na miejsce 
w żłobku, liczbę przedszkoli w gminie oraz liczbę oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu. 

Faktyczna liczba żłobków wynosi: 1 miejski (jak pokazuje Wykres 2.), ale również funkcjonują 
3 żłobki niepubliczne i 2 kluby dziecięce. 



Infrastruktura szkolna i sportowa 
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Wykres 3. przedstawia: liczbę sal widowiskowych, liczbę obiektów sportowych (boisk, hal, 
pływalni itp.)/ liczbę domów kultury, liczbę bibliotek, liczbę świetlic dla dzieci i klubów dla 
młodzieży, liczbę szkół gimnazjalnych oraz liczbę szkół podstawowych. 

W wyniku dokonanej reformy edukacji, do 31.08.2017 funkcjonowały jeszcze 3 gimnazja. 

Liczba bibliotek w gminie: 1 główna i 5 filii - razem 6. 



4. KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

OSOBY 1 RODŹ NY, KTÓRYM UDZIE LONO POMOC SPOŁ ECZNĄ 

Pozycje Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Prognoza 
na 2018 rok 

Liczba osób, które 
otrzymały świadczenia 3 453 3 481 2 973 2 654 2 500 

Liczba rodzin, które 
otrzymały świadczenia 1 848 1 962 1 717 1 565 1 450 

Liczba osób łącznie 
z pracą socjalną 3 679 3 481 3 037 2 701 2 600 

Tablica 1. 

Tablica 1. prezentuje liczbę osób, którym udzielono pomoc, przyznano świadczenie w tym 
świadczenie pieniężne i niepieniężne w latach 2014-2017 i dane prognostyczne na rok 2018. 

Od 2015 roku był zauważalny trend malejący w zakresie liczby rodzin i osób otrzymujących 
pomoc społeczną. Było to spowodowane ogólną sytuacją w kraju wynikającą z korzystnych 
tendencji na rynku gospodarczym i miało to wpływ na zmniejszenie się liczby osób korzystających 
z pomocy społecznej. Istotny spadek korzystających z pomocy społecznej w roku 2016 i 2017 był 
spowodowany również wprowadzeniem świadczeń wychowawczych (500+). 



5. POWODY UDZIELENIA POMOCY (DYSFUNKCJE) 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza na 
2018 r. 

1. UBÓSTWO 

Liczba rodzin 1 474 1 399 1 234 1 084 1 000 

Liczba osób w rodzinach 2 892 2 641 2 210 1 890 1 800 
2. BEZROBOCIE 

Liczba rodzin 1 135 1 012 817 663 600 

Liczba osób w rodzinach 2374 2 085 1 601 1 281 1 050 

3. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 656 673 662 643 620 

Liczba osób w rodzinach 1 080 1 085 992 929 900 

4. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

Liczba rodzin 365 597 682 925 1 050 

Liczba osób w rodzinach 555 983 1 021 1 341 1 500 
5. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCH. I PROWADZENIA GOSP. 

DOMOWEGO 
Liczba rodzin 365 597 403 449 460 

Liczba osób w rodzinach 555 983 981 1 025 1 050 

6. ALKOHOLIZ M 

Liczba rodzin 149 172 160 160 160 

Liczba osób w rodzinach 247 281 237 227 230 

7. NARKOMANI A 

Liczba rodzin 10 10 14 28 35 

Liczba osób w rodzinach 11 10 22 43 55 
8. POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 

Liczba rodzin 138 136 117 91 80 

8a. W TYM RODZINY WIELODZIETNE 

Liczba rodzin 73 82 57 14 20 

9. BEZDOMNOŚĆ 

Liczba rodzin 83 88 88 64 50 

Liczba osób w rodzinach 112 111 111 73 60 

10. TRUDNOŚCI PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO 

Liczba rodzin 69 48 60 42 35 

Liczba osób w rodzinach 90 67 87 52 45 

11. PRZEMOC W RO DŻINIE - OF :IARY PRZEMOCY 

Liczba osób 21 18 16 15 15 

Liczba rodzin 52 54 45 41 40 

Tablica 2. 



Tablica 2. przedstawia 11 powodów udzielenia pomocy (dysfunkcji społecznych). 
Dominującymi powodami przyznania pomocy do roku 2016 były: ubóstwo i bezrobocie (te 

formy dysfunkcji zaczęły występować już w pierwszych latach transformacji ustrojowej). 
Od roku 2017 w istotny sposób wzrosła liczba osób i rodzin ze względu na dysfunkcję 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. Liczba osób i rodzin niepełnosprawnych w latach 2014-2017 
utrzymywała się na podobnym poziomie. 

Rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwa warunki tj. dochód 
osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego i musi wystąpić 
co najmniej jedna dysfunkcja, o której mowa w artykule 7 Ustawy o pomocy Społecznej. 

Liczb osób i rodzin nie należy sumować, ponieważ dana rodzina może otrzymywać 
świadczenia z kilku dysfunkcji naraz. 

6. OSOBY STARSZE KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza na 
2018 r. 

Udział procentowy liczby osób starszych 

Kobiety od 60 lat 7,5% 8,4% 10,3% 12,0% 13% 

Mężczyźni od 65 lat 2,5% 2,9% 3,8% 7,0% 8% 

Razem 10,0% 11,3% 14,1% 19,0% 21% 
Udział procentowy wydatków na rzecz osób starszych 

Kobiety od 60 lat 13,9% 16,1% 17,6% 17,5% 18% 

Mężczyźni od 65 lat 6,1% 7,4% 9,0% 10,5% 11% 

Razem 20,0% 23,5% 26,5% 27,0% 29% 

Tablica 3. 

Istotnym problemem staje się rosnąca liczba osób starszych korzystających z pomocy 
społecznej a także wzrastająca wartość udzielanej pomocy, która w roku 2016 przekroczyła już 
jedną czwartą wszystkich poniesionych wydatków (26,5%). Znaczna liczba tych osób jest 
podopiecznymi domów pomocy społecznej a koszty odpłatności za korzystanie z DPS-ów, które 
ponosi gmina są coraz wyższe. W 2016 roku wyniosły one prawie 2,5 miliona zł. (zob. Tablica 5). 



7. FORMY PRZYZNANEJ POMOCY - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza 
na 2018 rok 

1. ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 366 372 375 366 370 

Kwota świadczeń 1 520 994 1 649 131 1 877 869 1 827 228 1 900 000 

2. ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 1195 1 087 955 798 800 

Kwota świadczeń 2 621 029 2 439 213 2 210 366 1 766 630 1 800 000 

ZASIŁEK OKRESOWY Z TYTUŁU BEZROBOCIA 

Liczba osób 1 041 901 764 608 600 

ZASIŁEK OKRESOWY Z TYTUŁU DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY 

Liczba osób 56 72 61 85 90 

3. ZASIŁEK CELOWY 

Liczba osób 2760 2675 2411 2146 2 100 

Kwota świadczeń 1 231 765 1 168 319 1 304 031 1 743 092 1 700 000 

Tablica 4. 
Liczby osób otrzymujących zasiłek stały utrzymuje się na podobnym poziomie w latach 2014 -
2017. Maleje liczba osób otrzymujących zasiłek z tytułu bezrobocia, związane jest to z ogólnym 
spadkiem bezrobocia w gminie Miasto Zgierz. Maleje również liczba osób otrzymujących zasiłki 
celowe, związane jest to z realizacją Programu 500+. Stwierdza się malejącą liczbę klientów 
występujących o wsparcie w finansowe w postaci zasiłków celowych, np. na zakup odzieży dla 
dzieci, przyborów szkolnych, a także na leków dla dzieci. 



8. FORMY PRZYZNANEJ POMOCY - ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza 
na 2018 rok 

1. POSIŁEK 

Liczba osób 533 496 399 313 320 

Kwota świadczeń 199 379 193 795 147 909 118 531 120 000 

2. SCHRONIENIE 

Liczba osób 38 35 32 23 25 

Kwota świadczeń 97 095 114 586 90 412 126 082 128 000 

3. SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba osób 25 16 22 25 25 

Kwota świadczeń 47 295 28 520 40 115 51 700 51 700 

4. ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 99 106 124 122 130 

Kwota świadczeń 1 947 891 2 173 899 2 483 758 2 514 106 2 800 000 

Tablica 5. 

Od roku 2014 daje się zauważyć znaczny wzrost liczby osób oraz kwot opłacanej pomocy z budżetu 
gminy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2017 roku OPS opłacał pobyt dla 122 osób w 27 
domach pomocy społecznej. Średnio w ciągu miesiąca w DPS-ach przebywało 99 osób. 

Inną formą świadczeń niepieniężnych są usługi opiekuńcze. Realizuje je Polski Komitet 
Pomocy Społecznej w Zgierzu. Tą formą pomocy objęto 248 osób. Całkowity koszt usług wyniósł 
1 298 714,52 zł. 

Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni robocze wynosił 16,90 zł. Koszt 1 godziny usług 
świadczonych w dni świąteczne i wolne od pracy wynosił 20,00 zł. Koszt 1 godz. specjalistycznych 
usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze wynosił 15,60 zł, zaś w dni świąteczne i wolne od 
pracy 28,00 zł. 



9. ŚWIADCZENIA RODZINNE I DODATKI DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza 
na 2018 rok 

ZASIŁKI RODZINNE 

Uprawnione 
dzieci 2 751 2 573 2 892 3 024 3 100 

Kwota 
świadczeń 2 720 508 2 530 964 3 019 129 3 074 815 3 200 000 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE 

Liczba osób 143 148 150 171 190 

Kwota 
świadczeń 1 113 134 1 886 940 2 155 498 2 668 221 3 300 000 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Liczba osób 1 124 1 135 1 171 1 146 1200 

Kwota 
świadczeń 1 893 911 1 902 707 1 897 353 1 898 271 2 000 000 

JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Liczba 
dzieci 125 168 141 143 145 

Kwota 
świadczeń 125 000 168 000 141 000 143 000 145 000 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Liczba 
dzieci 405 434 402 424 435 

Kwota 
świadczeń 405 000 434 000 402 000 424 000 435 000 

Tablica 6. 

W tej tablicy zawarte są dane o liczbie dzieci uprawnionych do korzystania z zasiłków 
rodzinnych i wypłacone kwoty tych zasiłków oraz liczby świadczeń, liczby osób 
i kwoty świadczeń dla: świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowego 
dodatku z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Należy zwrócić uwagę na tendencję wzrostową liczby uprawnionych dzieci od roku 2015. 
Powodem tego wzrostu w roku 2016 i 2017 jest fakt, że sprawdzając uprawnienia osób do 
otrzymania świadczeń wychowawczych (500+) okazywało się, że wiele osób również kwalifikowało 
się do nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego. 

Przewiduje się, że w roku 2018 nieznacznie wzrośnie liczba osób korzystających z różnych 
form świadczeń rodzinnych. 



10. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza 
na 2018 rok 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Liczba rodzin 527 481 474 427 420 

Kwota 
świadczeń 2 594 320 2 475 520 2 434 864 2 212 714 2 000 000 

Tablica 7. 

Od roku 2014 następuje zauważalny spadek liczby rodzin i wypłacanych kwot z funduszu 
alimentacyjnego. 

11. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza 
na 2018 rok 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba rodzin 893 819 743 612 588 

Liczba osób w rodzinach 2 076 1 889 1 780 1 061 1 019 

Kwota świadczeń 1 277 709 1 165 605 1 044 011 864 219 900 000 

Tablica 8. 

Kwoty przyznanych dodatków mieszkaniowych swoje apogeum wypłat osiągnęły w roku 
2001 (prawie 3 miliony zł i 6700 osób) i od tego czasu systematycznie malały aż do roku 2011. 
W związku z pogarszającą się sytuacją finansową poszczególnych rodzin, w latach 2012 - 2014 
wzrastały liczby rodzin, osób w tych rodzinach i kwota przyznanych dodatków. Natomiast od roku 
2015 notuje się widoczny spadek ilościowy i finansowy w zakresie dodatków mieszkaniowych. 

Od roku 2014 zaczął obowiązywać nowy rodzaj dodatku: dodatek energetyczny. 
Przysługuje on odbiorcom wrażliwym, to jest korzystającym z dodatków 
mieszkaniowych będącymi stronami umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Przyznawane kwoty dodatku energetycznego są stosunkowo niewielkie i zależą od 
wielkości gospodarstw domowych: 1-osobowe: 11,22 zł, 2-4 osobowe: 15,58 zł, 5 i ponad: 18,70 zł. 

W roku 2014 z tej formy pomocy skorzystało 238 rodzin na kwotę 24 473 zł. 
W roku 2015 z tej formy pomocy skorzystało 275 rodzin na kwotę 32 534 zł. 
W roku 2016 z tej formy pomocy skorzystały 252 rodziny na kwotę 29 842 zł. 
W roku 2017 z tej formy pomocy skorzystało 221 rodzin na kwotę 25 358 zł. 



12. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) 

Świadczenia wychowawcze realizowane są od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie Ustawy 
z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., 
poz. 1851 z późn. zm.). 

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacono 41974 świadczenia wychowawcze na kwotę 
20 928 119,90 zł dla 4981 dzieci zamieszkałych w 3631 rodzinach. Rodziny te liczą 13156 osób 
w tym 6730 dzieci. 

Natomiast w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono 56908 świadczeń 
wychowawczych na kwotę 28 279 367,02 zł dla 5476 dzieci zamieszkałych w 3999 rodzinach. 
Rodziny te liczą 14175 osób w tym 7233 dzieci. 

Przyjęto 4069 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym: 
3000 papierowych i 1069 elektronicznych. 

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 5476 dzieci, w tym: 
- na pierwsze dziecko w rodzinie dla 2690 dzieci na kwotę 11 578 331,99 zł, 
- na drugie i kolejne dziecko w rodzinie dla 2786 dzieci na kwotę 16 701 035,03 zł. 

Realizacja świadczenia wychowawczego następowała w formie: 
- przelewów na konta osobiste (93,16 % wypłat), 
- wypłat z kas Banku Spółdzielczego (6,83 % wypłat), 
- talonów do sklepów "TESCO" (0,01 % wypłat). 

W 2017 r. prowadzono egzekucję administracyjną dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia 
wychowawczego w stosunku do 79 osób dotyczącą kwoty: 134 629,10 zł. 

13. DZIENNY DOM „Senior-WIGOR" 

Od 1.10.2015 roku rozpoczął działalność w nowej formule Dzienny Dom „Senior-WIGOR" 
w wyniku konkursu ogłoszonego przez MPiPS na realizację zadania publicznego w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR" na lata 2015-2020. Działania Dziennego Domu „Senior -
WIGOR" mają min. na celu zapewnienie seniorom integracji społecznej, wsparcia oraz pomocy 
adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. 

W dniu 2 czerwca 2017 roku na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/439/17 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. dokonano połączenia jednostek budżetowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu i Dziennego Domu „Senior-
WIGOR" w Zgierzu. W wyniku połączenia Dzienny Dom „Senior-WIGOR" w Zgierzu uległ likwidacji 
jako oddzielna jednostka budżetowa i od 2 czerwca 2017 roku działa w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" w Zgierzu dysponuje 50 miejscami w tym 25 miejsc 
dofinansowywanych jest w wyniku realizacji Programu Wieloletniego „Senior+". Dotacja w 2017 r. 
- 68 383, 35 zł). W 2017 roku objętych wsparciem Domu było 61 osób. Pobyt w Dziennym Domu 
„Senior - WIGOR" jest odpłatny (UCHWAŁA NR Xlll/176/15 RADY MIASTA ZGIERZA 
z dnia 29 października 2015 r.). 



14. UMIESZCZENIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka, 
w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki 
w wysokości: 

10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, 

30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
50 % - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2017 r. gmina pokrywała 10%, 30% i 50% kosztów za pobyt w pieczy zastępczej dla 81 
dzieci, w tym: 32 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 49 dzieci w rodzinach 
zastępczych. 

Wydatki na ten cel w poszczególnych latach wyniosły: 

ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 

212 059 zł 327 338 zł 461 060 zł 544 321 zł 

Wydatki na pieczę zastępczą wzrastają sukcesywnie od roku 2013. Fakt ten wynika 
z długotrwałego przebywania dzieci w pieczy zastępczej, co wiąże się ze wzrostem procentowego 
udziału gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a także wzrastającej liczby dzieci w niej 
umieszczonych. 



15. ZASOBY PRACOWNICZE 

Pozycje Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Prognoza 
na 2018 rok 

ZASOBY PRACOWNICZE 

Liczba wszystkich 
zatrudnionych osób 76 78 90 94 94 

w tym pracownicy 
socjalni 29 29 29 31 31 

KATEGORIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

Wykształcenie wyższe 21 20 17 20 20 

Specjalizacja 1 stopnia 
w zawodzie 23 17 16 16 16 

Specjalizacja II stopnia 
w zawodzie 4 4 4 4 4 

Specjalizacja w zakresie 
organizacji pomocy 
społecznej 

5 4 2 2 2 

Tablica 9. 

Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podlegała niewielkim 
wahaniom w latach 2014-1017. 



16. PODSUMOWANIE - KWOTY ŚWIADCZEŃ I KOSZTY ICH REALIZACJI 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA I OBSŁUGĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCE 

Z Ustaw: 
o pomocy społecznej 12 250 697,84 zł 

• 
..... • i 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 28 796 254,37 zł 

o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów oraz o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin „Za życiem" 

12 318 581,23 zł 

o dodatkach mieszkaniowych 864 219,34 zł 

prawo energetyczne 25 865,30 zł 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2 391187,14 zł 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 579 495,65 zł 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 7 264,60 zł 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 998,60 zł 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych 

3316,00 zł 

Z realizowanych programów i konkursów: 
Projekt EFS ;/W Rodzinie" 342 776,40 zł 

Projekt EFS „Twój wybór - lepsze jutro" 110 068,59 zł 

Program Wieloletni Senior+ 167 940,87 zł 

Program Asystent Rodziny i koordynacji pieczy 
zastępczej 

61151,78 zł 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1 512 313,45 zł 

Program Aktywizacja i Integracja 
Prace Społecznie Użyteczne 

173 602,88 zł 

"" ' ' ~ ~ • ' 
Łącznie 59 605 734,04 zł 

Źródła finansowania wydatków 
r 

Budżet państwa 49 629 822,44 zł 

Budżet miasta 9 495 628,47 zł 

Fundusze europejskie 452 844,99 zł 

Fundusz pracy 27 438,14 zł 

Razem 59 605 734,04 zł 

Tablica 10. 



17. UWAGI KOŃCOWE 

Prezentowane dane przedstawiają wybrane informacje odnośnie sytuacji demograficznej 
a przede wszystkim społecznej na terenie Gminy Miasta Zgierz. 

Dane przedstawione w „Ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Miasto 
Zgierz" pokazują, że najważniejszymi zadaniami, na których powinny się skupić działania gminy 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, są problemy dotyczące osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją osób ubogich, bezrobotnych, starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych i bezdomnych. Należy także wspierać rodziny niepełne 
i wielodzietne, niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego a przede wszystkim osób z długotrwałą lub ciężką chorobą. 

Istniejące aktualnie zasoby pomocy społecznej, wynikające z faktycznych potrzeb 
i problemów społecznych należy ocenić, że pozostają one na poziomie dobrym. Równocześnie 
narastające rozwarstwienie społeczeństwa i znaczna liczba świadczeniobiorców pokazuje, że 
niezbędne są dalsze nakłady i środki na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 
społecznej. 

Struktura wykształcenia pracowników socjalnych w latach 2014 - 2017 podlega niewielkim 
zmianom. Wzrasta także wskaźnik dostępności pracowników socjalnych ze specjalizacją I i II 
stopnia. W 2014 roku pracownicy socjalni zostali objęci cyklem szkoleń i superwizji w ramach 
Programu Rewitalizacji Społecznej, co znacznie zwiększyło umiejętności kadry do stosowania 
nowych narzędzi w pracy socjalnej i w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

Niewątpliwym ułatwieniem w zakresie bieżącego monitoringu wykorzystania środków 
finansowych i analizy rodzin i osób pobierających świadczenia są coraz sprawniej funkcjonujące 
systemy informatyczne. Również szczegółowa i wielowariantowa analiza pracy Ośrodka 
prezentowana w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych zadań Ośrodka na sesjach Rady 
Miasta Zgierza przyczynia się do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania jednostki 
i wyjaśnienia wielu istotnych problemów społecznych. 

Dane i działania wykazane w analizie wskazują, że pomoc społeczna w Gminie Miasto 
Zgierz to nie tylko udzielanie wsparcia materialnego, ale również szeroko rozumiana praca 
socjalna, nastawiona na wzmocnienie postaw aktywnych, stworzenie systemu wsparcia 
psychologicznego, poradnictwa prawnego, wdrożenie modelu pomocy w oparciu o kontrakt 
socjalny oraz współpraca i powiązanie działań instytucji oraz organizacji pozarządowych, 
w wypracowaniu sposobu reintegracji społecznej oraz zawodowej osób z problemami społecznymi. 

Należy też podkreślić, że MOPS w Zgierzu aktywnie wykorzystywał wsparcie finansowe 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2017 roku były realizowane zadania w 6 obszarach: pomoc społeczna, fundusz 
alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne (początek ich 
realizacji nastąpił w 2014 roku) oraz od roku 2016 - świadczenia wychowawcze (500+). 
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18. REKOMENDACJE 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Biorąc pod uwagę liczbę oczekujących dzieci na przyjęcie do żłobka 
należy podjąć w tym względzie stosowne decyzje zwiększające liczbę miejsc w tej placówce lub 
utworzenie kolejnego żłobka. Takie działania mogą mieć wpływ na zmianę w perspektywie 
niekorzystnej sytuacji demograficznej. 

Problemem na terenie gminy Miasto Zgierz jest kwestia zaległości czynszowych oraz 
terminowego opłacania czynszów mieszkaniowych (dotyczy to również opłat za korzystanie 
z energii elektrycznej). Sytuację tą w pewnym tylko stopniu łagodzą przyznawane dodatki 
mieszkaniowe oraz dopłaty do czynszów w ramach przede wszystkim zasiłków celowych. 

Kontynuowane są działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, zmierzające do 
tworzenia warunków umożliwiających wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, 
różnych form zatrudnienia, w tym zatrudnienia wspieranego (np. prace społecznie użyteczne), 
a także innych instrumentów integracji społecznej. 

Należy uwzględnić konieczność zwiększenia środków finansowych wynikających ze wzrostu 
kryteriów dochodowych dla osób otrzymujących pomoc społeczną. Wzrost kryteriów 
dochodowych już w chwili obecnej wpłynął istotnie na wysokość wypłacanych świadczeń. 
Z danych szacunkowych wynika, że w Zgierzu ponad 9% mieszkańców korzystało w 2017 roku 
z różnych form pomocy (pomoc społeczna, św. rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki 
mieszkaniowe i energetyczne). Uwzględniając świadczenia wychowawcze procent ten będzie 
wyższy. W 2018 roku można przewidywać również zwiększenie kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej należy stworzyć 
warunki do zapewnienia miejsc noclegowych oraz ogrzewalni na terenie Miasta Zgierza. 

Należy przeciwdziałać postępującej degradacji osób samotnych i starszych (zauważalny jest 
wzrost liczby tych osób w strukturze korzystających z pomocy). Wymaga to również wzrostu 
nakładów na utrzymanie osób samotnych i starszych w Domach Pomocy Społecznej. Wynika 
to z powodu zwiększających się kosztów utrzymania w DPS. Wzrost liczby osób umieszczonych 
w DPS wynika również z niekorzystnej sytuacji demograficznej - starzenie się społeczeństwa 
i wydłużającego się wieku senioralnego. Wzrasta również liczba osób starszych z długotrwałą 
lub ciężką chorobą. Stąd też jako pilną potrzebę należy uznać powstanie środowiskowego 
ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, demencją starczą i chorobą 
Alzheimera. Z drugiej strony znacznym obciążeniem dla budżetu gminy jest pokrywanie 
kosztów odpłatności za pobyt osób w DPS oraz finansowanie usług opiekuńczych. 

W 2017 roku największe środki finansowe były przeznaczone na świadczenia wychowawcze 
(stanowią 48% budżetu MOPS). Rodziny otrzymujące to świadczenia i będące jednocześnie 
beneficjentami pomocy społecznej powinny być dokładniej monitorowane w celu 
wyeliminowania marnotrawstwa tych środków oraz powinien zostać bardziej uszczelniony 
system ewidencji rzeczywistych dochodów tych rodzin. Chodzi w tym przypadku o dochody 
z pracy „na czarno". 

Należy podkreślić, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu realizuje swoje zadania 
uwzględniając opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zgierza 
na lata 2016-2020. 
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