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INFORMACJE WSTĘPNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował zadania wynikające w szczególności z:

• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
na mocy której realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oborniki na lata 2018 – 2020,
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na mocy której realizowany był Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Oborniki na
lata 2016 – 2020,
• Uchwały Nr II/17/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. przyjętej przez Radę Miejską w Obornikach w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
• Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
• Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia lub przysposobienia dzieci,
• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
• Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu "Dobry start”,
• Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
• Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych,
• Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach usytuowany jest na II piętrze 
budynku należącym do Urzędu Miejskiego w Obornikach. Składa się z 11 
pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz korytarza i zajmuje 296,51 m2.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Struktura zatrudnienia w 2020 r.

Łącznie: 34 etaty
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6

1
1

3

3

Dyrektor (1 osoba)

Księgowość (4 osoby)

Pracownicy socjalni (11 osób)

Pracownicy kancelarii (2 osoby)

Pracownik sekcji dodatków mieszkaniowych i energetycznych
(1 osoba)

Pracownik sekcji świadczeń socjalnych (1 osoba)

Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych, opiekuńczych,
wychowawczych, funduszu alimentacyjnego (6 osób)

Opiekun Klubu "Miły dzień" (1 osoba)

Opiekun Klubu "Senior+" (1 osoba)

p.o. Kierownika Dziennego Domu Senior+ "Jagiellonka" +
Instruktor kulturalno-oświatowy + sprzątaczka (3 osoby)

Asystenci rodziny (3 osoby)



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Etaty pracowników socjalnych w 2020 r.

33 170       :          2 000 = 16,59
(liczba ludności)       (limit wg ustawy)                    (ilość etatów)

33 170 : 11 = 3 015,45
(liczba ludności) (liczba pracowników (liczba mieszkańców)

socjalnych)

865 : 11 = 78,63
(rodziny objęte (liczba pracowników (rodziny/środowiska)
pracą socjalną) socjalnych)

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508)
„Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub
proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych
pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym
wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie
gospodarujących”.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Zadania zlecone

• przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych,
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
• potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni,
• przyznanie i wypłacenie świadczeń ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej
dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej,

• przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,
• wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanych postanowieniem sądu.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Zadania własne

• udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
• opłacanie kosztów utrzymania z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego

w rodzinie zastępczej lub placówce,
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
• przyznawanie pomocy rzeczowej,
• sprawienie pogrzebu,
• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych,

z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
• ponoszenie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
• dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych,
• przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 7



SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Powody uzasadniające udzielenie pomocy
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Powody uzasadniające udzielenie pomocy
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Powody uzasadniające udzielenie pomocy
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Kryterium dochodowe uzasadniające udzielenie pomocy

2020 r.

Dochód na osobę 
samotnie gospodarującą 701,00

Dochód na każdą
osobę w rodzinie 528,00
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
FORMY POMOCY

Liczba rodzin, którym przyznano ZASIŁKI STAŁE w 2020 r.
107 rodzin (132 osoby)

91

16

dla osoby samotnej 
(903 świadczenia)

dla osoby w rodzinie 
(126 świadczeń)

przyznane z powodu:
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
FORMY POMOCY

Liczba rodzin, którym przyznano ZASIŁKI OKRESOWE w 2020 r.
159 rodzin (408 osób)

95

53

9

38
bezrobocia (382 
świadczenia)

długotrwałej choroby 
(185 świadczeń)

niepełnosprawności (22 
świadczenia)

z innego powodu (74 
świadczenia)

przyznane z powodu:
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
FORMY POMOCY

Liczba rodzin, którym przyznano ZASIŁKI CELOWE w 2020 r.
417 rodzin (1023 osoby)


Wykres1

		inne zasiłki i w naturze, w tym:

		na pokrycie wydatków zdarzenia losowego (2 świadczenia)

		specjalne zasiłki celowe (329 świadczeń)



Sprzedaż

1

417

3

157



Arkusz1

				Sprzedaż

		inne zasiłki i w naturze, w tym:		417

		na pokrycie wydatków zdarzenia losowego (2 świadczenia)		3

		specjalne zasiłki celowe (329 świadczeń)		157

		4. kwartał







SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
FORMY POMOCY

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki     
nad osobą ubezwłasnowolnioną w 2020 r.

Forma pomocy

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
postanowieniem 
sądu świadczenie

Liczba 
świadczeń

Kwota świadczeń

Wynagrodzenie należne 
opiekunowi prawnemu 
z tytułu sprawowania 

opieki przyznane        
przez sąd

4 80 40 030,00
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Wśród świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obornikach w 2020 r., wymienić można:

• zapewnienie schronienia,
• zapewnienie posiłku,
• usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług

dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• zapewnienie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej,

• kierowanie do domów pomocy społecznej,
• potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres

90 dni – zadania te należą do zadań zleconych ( w 2020 r. skorzystały 43 osoby),
• sprawienie pogrzebu (w 2020 r. dla 6 osób),
• poradnictwo specjalistyczne.

17



18

● Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w: Rożnowicach,
Gościejewie i Poznaniu przy ul. Borówki,
● Schronisko dla Bezdomnych Kobiet MARKOT w Poznaniu przy
ul. Starołęckiej.

● 32 osoby dotknięte problemem bezdomności,
● koszt pobytu z wyżywieniem poniesiony przez Gminę Oborniki wyniósł
198 680,00 zł i stanowił równowartość środków finansowych przekazanych
przez Gminę Oborniki organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na
zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży oraz rehabilitację
społeczną osób bezdomnych.

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
w 2020 r.

18



● Wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
Pomoc mogła być kierowana do osób i rodzin, których dochód nie przekroczył poziomu

150% kryterium dochodowego.
Łącznie z programu skorzystały 359 rodzin.

●Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

●Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą
zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i znajdują się w trudniejszej
sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów - 200%
kryterium dochodowego), stanowiąc systematyczne wsparcie. Od 26.11.2020 r. dochód uprawniający do wskazania
wsparcia wynosi 220% kryterium dochodowego.

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Zapewnienie posiłku lub żywności  osobom tego pozbawionym
w 2020 r.

Forma pomocy Liczba rodzin 
objętych pomocą

Liczba osób
w rodzinie

Liczba dzieci, 
na które przyznane 
zostało świadczenie 

wychowawcze „500+”

Pomoc PO PŻ 419 1 079 411
19



SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

20


Wykres1

		2016 r./ 11,56 zł		2016 r./ 11,56 zł

		2017 r./ 17,60 zł		2017 r./ 17,60 zł

		2018 r./ 22,70 zł		2018 r./ 22,70 zł

		2019 r./ 23,20 zł		2019 r./ 23,20 zł

		2020 r./ 23,20 zł		2020 r./ 23,20 zł



Liczba osób

Liczba rodzin

Usługi opiekuńcze

91

91

107

105

90

89

98

97

117

116



Arkusz1

				Liczba osób		Liczba rodzin		Seria 3

		2016 r./ 11,56 zł		91		91		2

		2017 r./ 17,60 zł		107		105		2

		2018 r./ 22,70 zł		90		89		3

		2019 r./ 23,20 zł		98		97		5

		2020 r./ 23,20 zł		117		116






Wykres1

		2016 r./ 18,50 zł		2016 r./ 18,50 zł

		2017 r./ 21,38 zł		2017 r./ 21,38 zł

		2018 r./ 47,00 zł		2018 r./ 47,00 zł

		2019 r./ 48,00 zł		2019 r./ 48,00 zł

		2020 r./ 48,00 zł		2020 r./ 48,00 zł



Liczba osób

Liczba rodzin

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
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Arkusz1

				Liczba osób		Liczba rodzin		Seria 3

		2016 r./ 18,50 zł		20		18		2

		2017 r./ 21,38 zł		21		19		2

		2018 r./ 47,00 zł		19		19		3

		2019 r./ 48,00 zł		17		17		5

		2020 r./ 48,00 zł		16		16
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Forma
pomocy

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób 
w rodzinach

Odpłatność 
Gminy 

za pobyt w 
domu pomocy 

społecznej
w 2020 r.

34 353 915 800,00 34 34

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

21


Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Liczba osób

Kierowanie do domów pomocy społecznej (DPS)

23

29

27

31

34



Arkusz1

				Liczba osób		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		23		2.4		2

		2017 r.		29		4.4		2

		2018 r.		27		1.8		3

		2019 r.		31		2.8		5

		2020 r.		34







Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne) w 2020 r.

● Poradnictwo psychologiczne, w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług 
wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” 
udzielono 32 klientom Ośrodka w postaci 109 porad,

● Poradnictwo prawne udzielono 45 klientom Ośrodka w trakcie 71 porad.

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Forma pomocy Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach

Poradnictwo specjalistyczne 
(prawne, psychologiczne) 77 243
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Praca socjalna

Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu na kryteria dochodowe określone
w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku powyższą formą pomocy zostały objętych 865
rodzin (1 714 osób w tych rodzinach). Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych
tutejszego Ośrodka obejmuje następujące obszary działalności na rzecz:

• zapewnienia lub uzyskania niezbędnych środków materialnych,
• zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych,
• rozwiązywania problemu bezrobocia,
• poprawy stanu zdrowia,
• zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym,
• uzyskania i wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych,
• zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
• poprawy funkcjonowania rodziny,
• poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie,
• poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym,
• skoordynowanej pomocy instytucjonalno – usługowej dla osób z grup szczególnego ryzyka

i zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
• inne: pomoc w wyrabianiu dokumentu tożsamości, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

poradnictwo, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych na potrzeby innych ośrodków,
wystawianiu zaświadczeń i opinii na wniosek klienta.

23
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny, czyli pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się
o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach
wspólnie podejmowanych działań, których celem jest przezwyciężenie trudnej
sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny świadczący pracę
socjalną w swoich działaniach, może posługiwać się narzędziem kontraktu
socjalnego.

Forma pracy socjalnej
Liczba kontraktów 

socjalnych
Liczba osób 

objętych kontraktami

Kontrakt socjalny 37 37

Liczba podpisanych w 2020 r. kontraktów socjalnych

24



25

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Projekt socjalny
Inną formą pracy socjalnej jest projekt socjalny. Projekt to przedsięwzięcie skierowane do osób z konkretnego

środowiska lub członków danej społeczności, prowadzące do osiągnięcia zaplanowanego celu. Ma doprowadzić on
do zmian, w pożądanym kierunku, sytuacji postrzeganej jako problemowa. Działania realizowane w projekcie
socjalnym mają zazwyczaj na celu aktywizację społeczną i rozwiązywanie problemów występujących w środowisku
lub dotykających członków danej społeczności. Projekt socjalny służy także organizacji i koordynacji działań
instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb środowiska lub członków danej społeczności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach od października 2019 roku realizuje projekt socjalny pn. „Zdrowa
rodzina", którego koordynatorem jest Pani Agnieszka Smolińska. Działaniami projektowymi zostały objęte rodziny
korzystające ze wsparcia asystenta rodziny. Są to środowiska, u których stwierdzono brak odpowiednich
kompetencji rodzicielskich. Celem głównym projektu jest zapobieganie występowania lub pogłębiania się trudności
opiekuńczo-wychowawczych poprzez wprowadzenie działań kompensacyjnych i profilaktycznych. Realizacja
założonego celu jest możliwa dzięki wprowadzeniu działań edukacyjnych, w postaci spotkań z specjalistami,
np. pielęgniarką, psychologiem, policjantem, prawnikiem oraz poprzez nabycie umiejętności praktycznych, jakie
dają np. zajęcia kulinarne, trening budżetowy. Podejście takie daje możliwość zwiększenia swojej wiedzy oraz
uzyskania niezbędnych informacji przydatnych w wychowywaniu swoich dzieci, ale również pomoże uzyskać
praktyczne umiejętności, które z pewnością będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie rodziny.

Na początku 2020 roku rozpoczął się kolejny etap projektu – zajęcia kulinarne. Z uwagi na sytuację związaną
z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV-2 realizacja projektu została zawieszona. W przypadku
poprawy sytuacji epidemicznej działania projektowe zostaną wznowione i sprowadzać się będą do: treningu
gospodarowania budżetem domowym, spotkań z prawnikiem, zajęć edukacyjnych z pielęgniarką środowiskową,
spotkań informacyjnych z policjantem.
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła regulacje
dotyczące wykonywania niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia
postępowań administracyjnych.

W tym trudnym okresie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach realizowali
zadania w systemie ciągłym i koncentrowali się na zabezpieczaniu podstawowych potrzeb
życiowych mieszkańców Gminy.

Oprócz dotychczasowych zadań ustawowych, udzielana była również pomoc w formie:

•przyznawanie i wypłacanie zasiłków osobom, które utraciły dotychczasowe źródło dochodu z
uwagi na stan epidemii,
•zamieniono dożywianie dzieci na pomoc finansową,
•przed świętami przyspieszono wypłaty świadczeń,

26



SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w czasie epidemii COVID-19

• przyznawano pomocy w trybie pilnym, osobom po leczeniu szpitalnym, wymagającym
choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług
opiekuńczych,

• przygotowywano paczki żywnościowe z zakupionych przez Ośrodek artykułów spożywczych
dla osób objętych kwarantanną; dostarczeniem paczek zajęła się Straż Miejska w Obornikach
oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kiszewa i Ocieszyna,

• wydawano osobom objętym kwarantanną skierowania do uzyskania pomocy w formie
żywności organizowanej przez Bank Żywności,

Liczba osób, którym gmina 
udzieliła pomocy 

w ramach art. 48 b ustawy o 
pomocy społecznej

W tym liczba osób, którym 
udzielono pomocy w formie 

świadczenia rzeczowego

Kwota 

świadczeń

Liczba udzielonych 
świadczeń

30 30 2 373,15 34

Forma pomocy Liczba rodzin objętych 
pomocą

Liczba osób

w rodzinie

Liczba dzieci, 
na które przyznano 

świadczenie 
wychowawcze „500+”

Pomoc PO PŻ dla osób 
objętych kwarantanną

7 15 0
27



SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w czasie epidemii COVID-19

• telefoniczne monitorowanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej (osoby starsze, niepełnosprawne,
samotne),

• Realizowanie Programu Wspieraj Seniora - Solidarnościowego Korpus Wsparcia Seniorów
(w 2020 r. wpłynęło 6 zgłoszeń dotyczących 10 osób; zrealizowano 1 zgłoszenie dotyczące 1
rodziny, w której pomocą objęto 2 osoby),

• pomoc prawna i psychologiczna zwłaszcza w sytuacjach: kryzysów osobistych związanych
z izolacją, kwarantanną, utratą członka rodziny / os. bliskiej,

• w ramach procedury Niebieskiej Karty wzmożono monitoring oraz częstotliwości kontaktu,
• udzielenie pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnych i bezdomnym,
• wsparcie informacyjne i emocjonalne (rozmowy telefoniczne, bezpośrednie, za pośrednictwem

strony internetowej OPS i UM w Obornikach),
• przekazywanie informacji (telefonicznie, strona www.) dotyczącej choroby COVID – 19 oraz

konieczności przestrzegania zasad higieny i stosowania środków ochrony osobistej,
• podejmowanie działań interwencyjnych w terenie,
• kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego,
• współpraca i pozyskiwanie informacji od instytucji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy,
• składanie raportów Wojewodzie Wielkopolskiemu dotyczących rozprzestrzeniania się na

terytorium gminy koronawirusa SARS – CoV – 2, 28



SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w czasie epidemii COVID-19
w ośrodkach wsparcia w postaci środowiskowej pomocy dziennej

• zwieszenie działalności Dziennego Domu „Senior+”– „Jagiellonka”, Klubu „Miły Dzień” oraz Klubu „Senior+” (od 16 marca

2020 r. do 31 maja 2020 r. oraz od 26 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

• wprowadzenie rozwiązań zapewniających ciągłość działania, wsparcie uczestników, zagwarantowanie posiłków, telefoniczny

kontakt i zajęcia zdalne uczestnikom Dziennego Domu „Senior+”– „Jagiellonka”, Klubu „Miły Dzień” oraz Klubu „Senior+”.

W ramach zajęć zdalnych prowadzone było:

 telefoniczne monitorowanie i wsparcie informacyjne seniorów dotyczące stanu zdrowia, przekazywanie aktualnych

informacji dotyczących funkcjonowania w dobie pandemii (zasad przemieszczania się, zachowania odstępu, ograniczanie

kontaktów społecznych itp.), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianie dokumentów, informowanie

o prawach i uprawnieniach, pośredniczenie w kontakcie z innymi instytucjami i placówkami medycznymi, opłacanie

rachunków, przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących przysługujących świadczeń. Z okazji świąt

Bożonarodzeniowych członkowie otrzymali słodkie upominki i kalendarze.

 rozwijanie zainteresowań seniorów poprzez dostarczanie literatury kierunkowej i beletrystyki, pomoc oraz dostarczanie

materiałów do robótek ręcznych: nagrywanie i dostarczanie płyt CD z muzyką, spacery z podopiecznymi.

 dostarczanie materiałów do wykonywania prac plastycznych; dostarczanie materiałów do aktywności umysłowych,

krzyżówek; codzienne dostarczanie prasy. Część materiałów poglądowych została opublikowana w mediach

społecznościowych, np. filmiki z instruktażem wykonywania prac i zadań.

• zakup środków ochrony dla seniorów tj.: maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekujących.

• zapewniane seniorom telefonicznych porad specjalistów m. in. psychologa oraz prawnika.
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w czasie epidemii COVID-19 
na rzecz pracowników

• ograniczenie wizyt w terenie,
• możliwość załatwiania spraw w formie elektronicznej i rozmowy telefonicznej,
• rotacyjny system pracy (zapobieganie zamknięciu i ciągłość funkcjonowania OPS),
• zamontowanie urządzeń na płyn dezynfekujący do rąk, instrukcji mycia rąk i informacji zachowania dystansu,
• usługę sprzątania odbywała się z wykorzystaniem środków antyseptycznych i zwielokrotniono mycie klamek, uchwytów,

blatów, przycisków windy i podłóg z preparatami dezynfekującymi,
• obsługa klienta w strefie wyznaczonej, na biurkach zamontowano ochronne pleksy,
• wyposażenie pracowników w jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne,
• pracownicy socjalni tut. Ośrodka świadczyli pracę w godzinach 7:00 – 19:00,
• wystosowano prośbę do klientów o założenie kont bankowych,
• w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”:

- przyznano 33 pracownikom etatowym OPS dodatki do wynagrodzeń (zagrożenie z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzykiem zachorowania na chorobę zakaźną COVID-19 - praca wykonywana była faktycznie
w bezpośrednim kontakcie osobistym z klientami pomocy społecznej składającymi wnioski, w trakcie wizytowania w miejscu
zamieszkania klientów, podejmowania interwencji),

- zakupiono 34 pracownikom testy i usługi związane z przeprowadzeniem testów na obecność COVID-19 i ich weryfikację
epidemiczną,

- doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej –zestaw składający się z rękawic, maseczek i płynu do
dezynfekcji oraz pleksy ochronne na biurka, dozowniki do dezynfekcji,

- zakupiono 4 oczyszczacze powietrza, 8 mat dezynfekujących oraz 1 lampę bakteriobójczą i wirusobójczą, które znalazły
zastosowanie w dezynfekcji pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka, pomieszczeń wspólnych (korytarze), jak również
pomieszczeń w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego.

Działania podejmowane w celu zapobiegania i łagodzenia skutków epidemii COVID-19, zmierzające do ochrony
pracowników tutejszego OPS i jej klientów okazały się zasadne, czego potwierdzeniem jest wynik przeprowadzonej w dniu
07.10.2020 r. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
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OŚRODKI  WSPARCIA

KLUB „MIŁY DZIEŃ” w  Obornikach, ul. Szpitalna 3
w 2020 r.

Klub „Miły dzień” realizuje prawa osób niepełnosprawnych do
swobodnego porozumiewania oraz przemieszczania się, poprzez
likwidację barier architektonicznych. Klub zaspokaja potrzeby osób
starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, aktywizuje ich,
wypełnia czas wolny, a także przeciwdziała monotonii i samotności,
zwiększa szansę na samodzielność i niezależność.

Do Klubu uczęszcza ok. 20 osób korzystających z posiłków oraz ok. 20
osób objętych stałym wsparciem dziennym, którzy rekrutują się
z grupy osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnościami
zamieszkujących głównie miasto Oborniki.

W 2020 r. Klub prowadził spotkania z radcą prawnym, psychologiem,
pielęgniarką. Odbywały się tu również różnego rodzaju zajęcia
plastyczne i manualne, ćwiczenia pamięci. Organizowane były
spotkania okolicznościowe, członkowie klubu świętowali również
swoje imieniny i urodziny. Wzięli udział w kolędowaniu.
Organizowane były także wycieczki piesze i rowerowe po okolicy oraz
wyjścia na siłownię zewnętrzną. Ponadto członkowie klubu wyjechali
na letni piknik do agroturystyki „Chata nad Wełną” w Jaraczu. Wzięli
udział w mediacjach. Korzystali z częstych wizyt dzielnicowej
i wykładów pt. „Seniorze, nie daj się oszukać. Współpraca z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, zaowocowała organizacją
warsztatów plastycznych.
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Klub funkcjonuje w ramach programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 i jest ośrodkiem wsparcia
w postaci środowiskowej pomocy dziennej, który
świadczy usługi dla osób nieaktywnych zawodowo
w wieku powyżej 60 roku życia, mieszkających na
terenie gminy Oborniki.

Klub dysponuje możliwością organizacji zajęć dla co
najmniej 15 uczestników, a liczba jego członków na
dzień 31.12.2020 r. wynosiła 179 osób (w tym 152
kobiety i 27 mężczyzn).

Głównym celem powstania Klubu „Senior+” było
wyjście naprzeciw potrzebom rosnącej grupy seniorów,
dlatego ustalając ofertę proponowanych zajęć
każdorazowo uwzględniane są preferencje członków
Klubu, a także zgłaszane przez nich propozycje.

OŚRODKI  WSPARCIA

KLUB „SENIOR+” w Obornikach, ul. Kościelna 2
w 2020 r.
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Od 02.09.2019 r. w strukturach Ośrodka Pomocy
Społecznej w Obornikach działa Dzienny Dom „Senior+” -
„Jagiellonka”.

Placówka funkcjonuje w ramach wieloletniego programu
„Senior+” na lata 2015 – 2020. Dom przeznaczony jest dla 20
uczestników i funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy w dni
robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być
osoby spełniające łącznie następujące warunki: są
mieszkańcami gminy Oborniki, są osobami nieaktywnymi
zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),
są osobami zdolnymi do samoobsługi.

Dzienny Domu Senior + „Jagiellonka” zapewnia swoim
uczestnikom jeden darmowy, ciepły posiłek, którym jest obiad
oraz zajęcia m.in. rehabilitację, poprawiające kondycję
seniorów, z psychologiem, porady radcy prawnego, terapię
zajęciową, muzykoterapię, opiekę pracownika socjalnego,
opiekę pielęgniarską, spotkania okolicznościowe i inne.

OŚRODKI  WSPARCIA
DZIENNY DOM „SENIOR+”- „JAGIELLONKA”

w Obornikach, ul. Jagiellońska 1
w 2020 r.
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OŚRODKI WSPARCIA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie

Środowiskowy Dom Samopomocy to instytucja służąca budowaniu sieci wsparcia
społecznego oraz przygotowująca do funkcjonowaniu w środowisku. Przeznaczony jest
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądź
stałej opieki stacjonarnej. Środowiskowy Dom Samopomocy służy budowaniu oparcia
społecznego i przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania
w środowisku. Jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych
i niepełnosprawnych intelektualnie.

Na mocy Porozumienia Nr 1/2019 Burmistrza Rogoźna zawartego w dniu 4 stycznia
2019 r. pomiędzy: Gminą Rogoźno, reprezentowaną przez Burmistrza Rogoźna, a Gminą
Oborniki, reprezentowaną przez Burmistrza Obornik, usługami świadczonymi przez
ŚDS objęto również mieszkańców Gminy Oborniki. Od dnia otwarcia placówki tut.
Ośrodek realizuje nowe zadanie, jakim jest organizowanie transportu do tej placówki dla
6 osób z terenu naszej gminy.

Koszt realizacji tego zdania w roku 2020 wyniósł 84 240,00 zł.
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WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oborniki na lata 2018-2020,
kontynuujący Gminny Program Wspierania Rodziny, który obejmował okres 2015-2017 r.


Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Liczba dzieci

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

42

38

43

45

62



Arkusz1

				Liczba dzieci		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		42		2.4		2

		2017 r.		38		4.4		2

		2018 r.		43		1.8		3

		2019 r.		45		2.8		5

		2020 r.		62






Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Wydatkowana kwota

Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej

106592,98

106592.98

162550.71

182700.42

217744.61

283420.54



Arkusz1

				Wydatkowana kwota		Kolumna1		Seria 3

		2016 r.		106,592.98				2

		2017 r.		162550.71				2

		2018 r.		182700.42				3

		2019 r.		217744.61				5

		2020 r.		283420.54







36

Rok Liczba asystentów Liczba rodzin

2020 3 37

Lp. Rok 2020 Liczba rodzin Liczba osób Liczba dzieci
1. Liczba osób objętych 

asystenturą w tym:
37 152 91

2. - liczba rodzin zobowiązanych 
przez sąd

25 103 63

3. - liczba rodzin, które podjęły  
współpracę dobrowolnie

12 49 28

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Asystent rodziny jest to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę,
aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe,
zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2020 r.
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Oborniki na lata 2016-2020 stanowi kontynuację
i rozwinięcie programu obowiązującego do roku 2015.

37

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty


Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Liczba Niebieskich Kart

44

42

58

43

60



Arkusz1

				Liczba Niebieskich Kart		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		44		2.4		2

		2017 r.		42		4.4		2

		2018 r.		58		1.8		3

		2019 r.		43		2.8		5

		2020 r.		60








Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Liczba rodzin

66

67

75

43

89



Arkusz1

				Liczba rodzin		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		66		2.4		2

		2017 r.		67		4.4		2

		2018 r.		75		1.8		3

		2019 r.		43		2.8		5

		2020 r.		89







SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w 2020r.
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Rodzaje świadczeń rodzinnych
Liczba świadczeń
(w tym „złotówka 

za złotówkę”)
Kwota świadczeń

1. Zasiłek rodzinny ogółem, w tym: 22 678 2 579 883,43
- na dziecko do 5 r.ż. w wysokości 95,00 zł 6 019 559 140,19
- na dziecko 5-18 r.ż. w wysokości 124,00 zł 15 338 1 847 540,53
- na dziecko 18-24 r.ż. w wysokości 135,00 zł 1 321 160 612,92

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka w wysokości 1 000,00 zł 109 (10) 101 556,72

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł

688 267 203,41

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości
193,00 zł lub 386,00 zł w przypadku
niepełnosprawności dziecka

1 166 215 580,15

- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego w wysokości 90,00 zł dla
dziecka do 5 r.ż. oraz 110,00 zł dla dziecka
powyżej 5 r.ż.

1 974 207 426,55
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SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w 2020 r.
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Rodzaje świadczeń rodzinnych

Liczba świadczeń
(w tym 

„złotówka 
za złotówkę”)

Kwota 
świadczeń

- rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości

100,00 zł

1 267 (87) 121 783,09

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem

zamieszkania:

• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła w
wysokości 113,00 zł,

• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła w
wysokości 69,00 zł,

1 761 121 270,72

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

w wysokości 95,00 zł

4 065 372 441,07

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
(tzw. becikowe finansowane  z budżetu państwa) 

w wysokości 1 000,00 zł
298 298 000,00

4. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,0 zł 1 024 932 582,00
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SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w 2020 r.
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Rodzaje świadczeń rodzinnych

Liczba świadczeń
(w tym „złotówka 

za złotówkę”)
Kwota świadczeń

5. Zasiłek pielęgnacyjny 

w wysokości 215,84 zł 9 778 2 110 205,00

6. Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 
1 830,00 zł 1 969 3 586 679,00
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy

w wysokości 620 zł 202 123 966,00

8. Zasiłek dla opiekuna

w wysokości 620 zł

178 110 060,00

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia lub
przysposobienia dwojga i więcej dzieci

(tzw. gminne becikowe), w wysokości 
1 000,00 zł na każde dziecko

8 8 000,00
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• Świadczenie „Za życiem”
Świadczenie wypłacane jednorazowo w wysokości 4 000,00 zł w przypadku potwierdzenia
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu,
a choroba ta powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2020
r. świadczenie wypłacono na 4 dzieci.

• Program „Dobry start” (300+)
Jest to rządowy program skierowany do rodzin, w których dzieci rozpoczynają naukę
w nowym roku szkolnym. Świadczenie przysługuje raz w roku od klasy pierwszej do 20
roku życia (bądź 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych) w wysokości 300 zł.
W 2020 r. w naszej gminie złożono 3 356 wniosków, wsparciem objęto 4 633 dzieci,
na rzecz których wypłacono kwotę 1 389 900,00 zł.

• Świadczenie wychowawcze (500+)
W 2020 roku wsparciem objęto 7 091 dzieci i wypłacono świadczenia na łączną kwotę
42 436 150,00 zł.

SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w 2020 r.
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Wykres1

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Kwoty wypłaconych świadczeń 500+

25333623.33

24308773.01

32622235.45

42436150



Arkusz1

				Kwoty wypłaconych świadczeń 500+		Seria 2		Seria 3

		2017 r.		25333623.33		2.4		2

		2018 r.		24308773.01		4.4		2

		2019 r.		32622235.45		1.8		3

		2020 r.		42436150		2.8		5
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SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

• Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
W 2020 roku świadczenia z Funduszu alimentacyjnego objęły 267 osób uprawnionych.

Oprócz wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek prowadzi również
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zobowiązani są zwrócić kwotę
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.
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Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Kwoty wypłaconych świadczeń

1524814.64

1370169.16

1348961

1328326

1295318



Arkusz1

				Kwoty wypłaconych świadczeń		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		1524814.64		2.4		2

		2017 r.		1370169.16		4.4		2

		2018 r.		1348961		1.8		3

		2019 r.		1328326		2.8		5

		2020 r.		1295318






Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych

385656.25

499695.85

646573.77

654358.8

627311.31



Arkusz1

				Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		385656.25		2.4		2

		2017 r.		499695.85		4.4		2

		2018 r.		646573.77		1.8		3

		2019 r.		654358.8		2.8		5

		2020 r.		627311.31
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Dodatek mieszkaniowy to świadczenie przyznawane w celu pokrycie ze środków publicznych
(gminnych) tę część wydatków na mieszkanie, która przekracza określony poziom, uznany
w naszych warunkach za dopuszczalny.

SYSTEM DODATKÓW MIESZKANIOWYCH


Wykres1

		2016 r.		2016 r.

		2017 r.		2017 r.

		2018 r.		2018 r.

		2019 r.		2019 r.

		2020 r.		2020 r.



Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków

351

22

320

18

283

11

279

21

274

12



Arkusz1

				Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków		Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków		Seria 3

		2016 r.		351		22		2

		2017 r.		320		18		2

		2018 r.		283		11		3

		2019 r.		279		21		5

		2020 r.		274		12






Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych

409629.12

378152.02

333600.37

332457.62

361583.55



Arkusz1

				Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		409629.12		2.4		2

		2017 r.		378152.02		4.4		2

		2018 r.		333600.37		1.8		3

		2019 r.		332457.62		2.8		5

		2020 r.		361583.55







Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;

3) składające się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

SYSTEM DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Zryczałtowany dodatek energetyczny umożliwia częściowe pokrycie kosztów ponoszonych
z tytułu opłat za energię elektryczną.
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Wykres1

		2016 r.		2016 r.

		2017 r.		2017 r.

		2018 r.		2018 r.

		2019 r.		2019 r.

		2020 r.		2020 r.



Liczba wniosków

Kwoty wypłaconych dodatków energetycznych

136

8783.97

147

9381.26

97

6711.38

66

4860.28

41

4000.37



Arkusz1

				Liczba wniosków		Kwoty wypłaconych dodatków energetycznych		Seria 3

		2016 r.		136		8783.97		2

		2017 r.		147		9381.26		2

		2018 r.		97		6711.38		3

		2019 r.		66		4860.28		5

		2020 r.		41		4000.37
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BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH
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Wykres1

		2016 r.

		2017 r.

		2018 r.

		2019 r.

		2020 r.



Seria 1

36675881

45202796

45342962

54225634.11

63602507.57



Arkusz1

				Seria 1		Seria 2		Seria 3

		2016 r.		36675881		2.4		2

		2017 r.		45202796		4.4		2

		2018 r.		45342962		1.8		3

		2019 r.		54225634.11		2.8		5

		2020 r.		63602507.57






Wykres1

		Zadania własne 4 591 583,06

		Zadania zlecone 59 010 924,51



Sprzedaż

4591583.06

59010924.51



Arkusz1

				Sprzedaż

		Zadania własne 4 591 583,06		4591583.06

		Zadania zlecone 59 010 924,51		59010924.51

		3. kwartał		1.4

		4. kwartał		1.2
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Dziękuje za uwagę
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