
Pomoc środowiskowa 

Mieszkańcy Gminy Galewice znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się o 

pomoc do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( ustawa z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930). 

Zadania pomocy społecznej 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń ; 

 pracy socjalnej; 

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach 

samorządu terytorialnego, do realizacji tych zadań powołany jest gminny ośrodek pomocy 

społecznej, który jest jednostką organizacyjną gminy. Celem podejmowanych przez ośrodek 

działań jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Galewice przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, zasoby i 

uprawnienia. 

Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej ukierunkowane jest na zapobieganie, łagodzenie 

skutków i przezwyciężanie najbardziej dotkliwych zjawisk społecznych jak: ubóstwo, 

bezrobocie, choroba, przemoc, nieprzychylność losu, oddziaływania żywiołów i 

niekontrolowanych patologii rozwoju cywilizacyjnego. 

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, 

wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o 

potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. 

Wywiad przeprowadza się z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu, w dniach 

roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł zwanym 

„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”; 



 osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł 

zwanym „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”. 

Przyczyny udzielania pomocy 

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

 ubóstwa; 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłek stały 

Świadczenie  przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobie niezdolnej 

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej bądź na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł. miesięcznie; 

   w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 

rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie; 

 kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie. 

Zasiłek okresowy 



Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej w szczególności 

ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania 

lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

 rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym 

że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;  

  w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy miedzy: 

 kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

 kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; 

 kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie. 

Okres na jaki zostanie przyznane to świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na 

podstawie okoliczności sprawy. 

Świadczenie to może być również przyznane (art. 41  ustawy o pomocy społecznej) w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe,  pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty.   

Zasiłek celowy 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w 

szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a 

także kosztów pogrzebu. 

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości 

wydatków na świadczenia zdrowotne. 

Zasiłek celowy w celu realizacji kontraktu socjalnego 

Świadczenie to może być przyznane również w celu realizacji postanowień kontraktu 

socjalnego. Zasiłek może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy 



od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się 

osobą zatrudnioną. 

 

Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych  

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w 

wyniku zdarzenia losowego, w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek może być 

przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

Specjalny zasiłek celowy 

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może 

być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe ustawowe dla osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny. 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu 

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo 

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu 

części lub całości kwoty zasiłku (art.41 ustawy o pomocy społecznej). 

Świadczenia niepieniężne 

 praca socjalna, 

 bilet kredytowy, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, 

 pomoc 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 miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia, 

 mieszkania chronione, 

 pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w 

formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych. 

Pomoc w formie schronienia, posiłku lub ubrania 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego 

pozbawiona. 

 Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w 

noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych oraz innych miejscach. 

Pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje 

osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Dzieciom i młodzieży w 

okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. 

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, 

odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. 

Pomoc w formie sprawienia pogrzebu 

Pomoc społeczne obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez 

gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, 

pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy klientom ośrodka w 

załatwianiu spraw urzędowych, kompletowaniu dokumentów o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, o rentę, emeryturę. 

Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja osobom samotnym, które z powodu wieku, 

choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

 Pomoc taka może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób a 

rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 

pomocy zapewnić. 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę 

i gminę osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o umieszczenie w domu 

pomocy społecznej ( art. 50 ustawy o pomocy społecznej).  



 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem.  

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

 

 Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce 

świadczenia.  

 

 Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

 

Domy pomocy społecznej 

 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w 

domu pomocy społecznej.  

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak 

najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba że okoliczności sprawy wskazują 

inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w 

domu pomocy społecznej 

 Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

 W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy 

nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu 

wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są 

obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 

poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 

potrzeb osób w nim przebywających ( zwanych mieszkańcami domu). 

 

Organizacja domu pomocy społecznej zakres i poziom usług świadczonych przez dom 

uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz stopień ich sprawności fizycznej i psychicznej. 

 



Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatność wydaje 

organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. 

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy 

społecznej. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania. 

 

 Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:  

 mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z 

dochodów dziecka,  

 małżonek, zstępni przed wstępnymi,  

 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym 

osoby i gmina  nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi 

pełną odpłatność.  

 Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:  

 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego 

dochodu,  

 małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 

2 ustawy o pomocy społecznej, 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca 

po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,  

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie;  

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

 

W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy 

społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu 

pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych wydatków 

na ten cel wydatków. 

 

Dożywianie 

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest zapewnienie 

posiłku osobom, które są go pozbawione. 



Pomocą w ramach Programu mogą być objęte: 

 dzieci do 7 roku życia, 

 uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

 osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wymienionej w art. 7 

ustawy  o pomocy społecznej, a w szczególności osoby samotne, w wieku 

poprodukcyjnym, chore lub niepełnosprawne.  

 

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa 

osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce 

zamieszkania na terenie gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły 

lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga wówczas wydania 

decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. 

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach, 

 posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, 

 świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 

  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Aby skorzystać z tej formy pomocy należy spełniać kryterium dochodowe określone w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej: 

 dla osoby w rodzinie – 514  zł (150% – 771 zł) przypadającą na każdego członka 

rodziny, 

 dla osoby samotnej gospodarującej –  634 zł (150% – 951 zł). 

 

 


