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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu jest jednostką 

organizacyjną Gminy Tarnowiec. GOPS realizuje zadania własne jak również 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki 

społecznej państwa i udziela pomocy, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie 

własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.

Pomocy udziela się 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, 

trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między 

innymi:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych,

2) sporządzanie zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania,

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) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;

8) dożywianie dzieci,



9) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu;

11) praca socjalna

Do zadań własnych gminy należy między innymi :

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 

w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy.

W ramach zadań własnych i zleconych w roku 2021 wydatkowano środki, 

których wielkość w rozbiciu na poszczególne świadczenia oraz liczba osób, 

którym udzielono pomocy przedstawia się w sposób następujący:

- zasiłek stały otrzymało 38 osób na łączną kwotę - 223.267 zł.

- zasiłek okresowy otrzymało 57 osób na łączną kwotę - 199.554 zł.

- pomoc w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

otrzymało 332 osób na łączną kwotę - 236.485 zł.

- z czego 46.285 zł. przeznaczono na dożywianie 92 dzieci

i młodzieży w szkołach i 190.200 zł. dla 105 innych osób, którym

w ramach programu udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup 

żywności,

- zasiłki celowe i pomoc rzeczową otrzymało 53 osób na kwotę - 

26.000 zł.

- pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymało 15 osób, a łączny koszt 

tych świadczeń wyniósł - 126.500 zł.

- opłata za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej wyniosła - 358.041 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono dla 36 

osób na łączną kwotę - 19.766 zł..



Ogółem w 2021 r. ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadań 

zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj i liczbę skorzystało 258 osób 

z 178 rodzin na łączną kwotę 1 .169.847 zł.

Wszystkie rodzaje świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są przyznawane 

na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w terenie przez 

pracowników socjalnych z osobą lub rodziną, która ubiega się o świadczenie. 

Wywiady sporządzane były również dla potrzeb innych instytucji między 

innymi: policji, sądu, ZUS, PCPR i innych ośrodków pomocy społecznej.

OPS współpracował w ubiegłym roku z:

- PCK w Jaśle w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;

- PKPS w Jaśle i Krośnie - w zakresie pomocy żywnościowej

- Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle w zakresie kierowania osób na szkolenia 

zawodowe organizowane przez ten urząd w ramach projektów unijnych oraz 

upowszechniania informacji o szkoleniach oraz prac społecznie użytecznych, 

- z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Jaśle

- Sądem Rejonowym w Jaśle

- Prokuraturą.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o Gminny Program 

Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

W roku 2021 prowadzono procedury „Niebieskiej Karty” w 24 rodzinach. 

Działania prowadzone były we współpracy z policją, sądem, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prokuraturą.



Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu realizuje ponadto zadania wynikające 

z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o systemie oświaty w zakresie 

realizacji stypendiów szkolnych , ustawę w zakresie pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci „ 500+”

W roku 2021 wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 4 .607.239,65 zł., 

fundusz alimentacyjny- 171.426,83 zł.

Stypendia szkolne w roku 2021 wypłacono na kwotę 50.938,35 zł. dla 59 

uczniów

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych na łączną kwotę - 

9.189.869,40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu 

ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Zatrudniony w ramach realizacji tej ustawy asystent rodziny pracował

w ubiegłym roku z 12 rodzinami mającymi trudności w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania. Asystent rodziny udzielał wsparcia rodzinom w zakresie 

wzmacniania roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo- 

wychowawczych, motywowania członków rodzin do podejmowania działań na 

rzecz ograniczania dysfunkcji,, systematyczne monitorowanie rodzin 

zagrożonych kryzysem, ściśle współpracując z pracownikami socjalnymi. 

Asystent rodziny w ramach swojej pracy współpracował z Sądem Rodzinnym 

oraz szkołami i kuratorami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2021 program „Opieka 

wytchnieniowa”- edycja 2021, którego celem było wsparcie członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi 

dziećmi i niepełnosprawnymi osobami dorosłymi.



Moduł I programu, który był realizowany polegał na świadczeniu usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 6 rodzin.

Całkowity koszt programu wyniósł 35.640 złotych., całość stanowiła dotacja 

w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie gminy prowadzonych jest wiele działań skierowanych do 

mieszkańców w celu zaspokojenia ich potrzeb, a w szczególności niwelowania 

nierówności społecznych. Ważnym elementem jest przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom takich jak przemoc, uzależnienia czy problemy 

opiekuńczo-wychowawcze.
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