
UCHWAŁA NR XX/234/2016
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2015 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust.1 Statutu 
Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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Załącznik do Uchwały Nr XX/234/2016

Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu został powołany w 1990 roku Uchwałą Rady Gminy

Lubicz nr III/18/90 z dnia 16.07.1990 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek

zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.

Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Lubiczu

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu realizuje następujące ustawy:

· Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004r. (Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.)

· Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. (Dz. U. 2015 poz. 114 z późn. zm.)

· Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 07.09.2007r. (Dz. U. z 2016 poz. 169

z późn. zm.)

· Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. (Dz. U. z 2013 poz. 966 z późn. zm.) oraz

Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r. (Dz. U. 2012. 1059 z późn. zm.)

· Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z 27.08.2004r. (Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.)

· Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005r. (Dz. U. 2015 poz. 1390)

· Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku

Id: A6B442F0-75B8-4557-8186-70D09EBEC969. Uchwalony Strona 1



2

(Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598)

Pomoc społeczna

I. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej

do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa niż 604,00 zł.

Zasiłek stały w 2015r. pobierały 42 osoby, przyznano łącznie 428 świadczeń, na kwotę 203.256 zł,

w tym 29 - osobom samotnym , 13 - osobom w rodzinie.

Kwota wypłaconych zasiłków stałych w całości pochodziła z budżetu Wojewody.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób

uprawnionych tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe. Prawo do składek na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane było dla 32 osób, z tego tytułu wpłacono do ZUS – 357 świadczeń na kwotę 16.284 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE

Zasiłek okresowy może być przyznany m.in. w szczególności z tytułu długotrwałej choroby,

niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych

systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby

samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zasiłek okresowy został przyznany w 2015 roku 200 rodzinom. Łącznie udzielono 816 świadczeń

na kwotę 291.276 zł. W tym, z tytułu: bezrobocia przyznano 599 świadczeń dla 156 osób; długotrwałej choroby

przyznano 71 świadczeń dla 24 osób; niepełnosprawności - 64 świadczenia dla 18 osób; z innych powodów

przyznano 82 świadczenia dla 33 osób.

ZASIŁKI CELOWE

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych

na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów

zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych

remontów i napraw w mieszkaniu, sprawienie pogrzebu.
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Pomoc w zakresie zasiłków celowych udzielna była na konkretne, uzasadnione potrzeby, zgłaszane

przez klientów a także z urzędu. Pomoc udzielona była m.in. na opał, bieżące potrzeby, leki, leczenie, opłaty,

odzież, dojazdy do szpitali, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, zakup pieca centralnego ogrzewania, środków

czystości, sprzęt AGD. Tymi formami pomocy objętych zostało 390 osób/rodzin, udzielono 1787 świadczeń.

Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydatkowano kwotę 186.781 zł wraz z zasiłkami celowymi specjalnymi

o wartości 43.879 zł.

W roku 2015 jedna osoba (1 mężczyzna bezdomny) korzystał ze schronienia w ośrodku CARITAS –

w związku z tym poniesiono wydatek na kwotę 1.162 zł.

II. Zadania własne gminy

ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających

kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej

odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

W 2015 roku pracownicy socjalni dopatrzyli się szczególnych okoliczności do udzielenia specjalnych zasiłków

celowych dla 119 osób, udzielono 171 świadczeń na kwotę 43.879 zł. Pomoc udzielana była z powodu

długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Klienci wnioskowali m.in. na zakup żywności, odzieży i obuwia,

leków oraz opału.

DOŻYWIANIE

W ramach zadań własnych gminy – gmina wniosła wkład do Programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”, który jest programem ministerialnym. Koszt realizacji całego programu w 2015 roku

wynosił 590.956 zł, z czego środki własne gminy 179.800 zł tj. 30,43%.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,

a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług

opiekuńczych.

W ramach realizowanych usług opiekuńczych świadczono pomoc w zakresie obsługi higieny osobistej

i mieszkania, przynoszenie opału i rozpalania w piecu, zamawiania wizyt lekarskich i realizowanie

recept oraz podawania leków a także przygotowywania posiłków i dokonywania zakupów artykułów

spożywczych. Usługami opiekuńczymi objęte były głównie osoby samotne, wymagające pomocy,

ale także osoby w rodzinie, gdy rodzina nie mogła sprawować opieki. Koszt 1 roboczogodziny wynosił

13,37 zł. W 2015r. usługi opiekuńcze świadczone były w 26 środowiskach. Osoby otrzymujące pomoc

w formie usług opiekuńczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/340/09 z dnia 29 maja

2009r. ponoszą odpłatność za zrealizowane godziny usług. Osoby otrzymujące pomoc w formie usług
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opiekuńczych, zobowiązane były do wniesienia odpłatności w łącznej kwocie 13.329 zł, wpłaciły

do gminy kwotę 13.158 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie, która wymaga 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. Osoby

te kierowane są do odpowiedniego typu domu jak najbliżej poprzedniego miejsca zamieszkania osoby

kierowanej chyba, że wskazania są inne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 14 mieszkańców

naszej gminy. Łącznie z tego tytułu udzielono 84 świadczenia. W roku 2015 Ośrodek Pomocy skierował 4 osoby

do DPS. Całkowity koszt pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2015 roku wynosił

303.338 zł – finansowany z budżetu gminy.

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna to działalność zawodowa pracownika socjalnego mająca na celu pomoc osobom

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni

w ramach pracy socjalnej udzielają pomocy osobom i rodzinom także nie korzystającym z pomocy społecznej

w innych formach, a którzy sami nie są w stanie rozwiązać swoich trudnych sytuacji życiowych. W ramach pracy

socjalnej –pracownicy socjalni, osobom i rodzinom udzielają pomocy w formie poradnictwa, w przygotowywaniu

różnego rodzaju pism procesowych – m.in.: pozew o alimenty, pozew o rozwód, eksmisję, pomoc w wypełnianiu

wniosku o rentę bądź emeryturę. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej nawiązują współpracę

z placówkami oświaty (szkoły, przedszkola, internaty), policją, służbą zdrowia. Uczestniczą także

w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych – biorą udział w mediacjach, spotkaniach rodzinnych – gdzie konflikty

nabierają ostrego charakteru i stanowią zagrożenie dla osób zależnych w tych rodzinach (dotyczyło osób

starszych, dzieci) Szeroko rozumiana praca socjalna to również działania o charakterze motywacyjnym,

wspierającym i aktywizacyjnym w celu wzmocnienia działań klientów w dążeniu do usamodzielnienia się.

Pomocą w formie pracy socjalnej (tylko i wyłącznie) zostało objętych 48 rodzin tj. 134 osób.

PROGRAMY OSŁONOWE

18 grudnia 2015r. odbyła się Wigilia dla 41 osób samotnych lub osamotnionych. Uczestnicy Wigilii

otrzymali życzenia świąteczne oraz paczki świąteczne z artykułami żywnościowymi. Każda paczka Wigilijna

miała wartość 106,71 zł i zawierała artykuły żywnościowe.

Ośrodek pomocy społecznej przygotował także pomoc świąteczną dla rodzin ubogich, wielodzietnych,

niepełnych bądź dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością. Pomocą tą objętych zostało 55 rodzin,
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wartość paczki żywnościowej wynosiła 106,71 zł.

PROGRAM MONITORINGU RODZIN Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

W okresie przedświątecznym pracownicy socjalni w ramach monitoringu i zdiagnozowania rodzin

z dziećmi niepełnosprawnymi odwiedzili 70 rodzin – mieszkańców naszej gminy. Część tych rodzin nie była

zainteresowana kontaktem z pracownikiem socjalnym. Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi żyjące

w przeciętnych warunkach materialno-bytowych w ramach programu osłonowego „Paczki świąteczne dla dzieci

niepełnosprawnych – XII.2015” otrzymały życzenia świąteczne wraz z drobnym upominkiem o wartości 59,24 zł.

W skład paczki wchodził ręcznik kąpielowy z haftem „Gmina Lubicz – dobry klimat dla rodziny” oraz słodycze

takie jak mikołaje świąteczne, czekoladki, ciastka i pierniczki. Paczki świąteczne otrzymało 50 dzieci

niepełnosprawnych. Program w całości finansowany był ze środków własnych gminy.

PROJEKT KONKURSOWY ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KLUB INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ”

W okresie 01.01.2015r. -30.12.2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt

konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. Klub

Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Wartość projektu wynosiła 294.903,72 zł i w całości pochodziła z EFS.

Uczestnikami projektu było 13 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo.

Projekt KIS był kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych. Celem projektu była aktywizacja

społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Lubicz w ramach klubu integracji społecznej. Zajęcia Klubu Integracji

Społecznej odbywały się w świetlicy środowiskowej w Grębocinie.

W projekcie zrealizowano następujące zajęcia warsztatowe: warsztat interpersonalny i warsztat

przeciwdziałania przemocy, który obejmował zajęcia z zakresu komunikacji, rozwoju osobistego, budowania

pozytywnej samooceny, asertywności, wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i umiejętności

poszukiwania pomocy; doradztwo zawodowe, którego celem było kształtowanie umiejętności poruszania

się po rynku pracy; warsztaty gospodarowania budżetem domowym i gotowania, których celem było

nabycie teoretycznych i praktycznych wiedzy z zakresu oszczędnego i zdrowego przygotowywania posiłków

oraz umiejętności gospodarowania własnymi zasobami; warsztaty komputerowe , których celem było nabycie

lub zwiększenie umiejętności obsługi komputera. Realizowane było także specjalistyczne poradnictwo

indywidualne (prawne, psychologiczne, zawodowe, terapeutyczne).

W okresie maj-czerwiec 2015 r. skierowano 8 uczestników projektu na szkolenia zawodowe, dobrane

indywidualnie do uczestników i uczestniczek KIS (kurs gastronomiczny, profesjonalny pracownik porządkowy

z pielęgnacją terenów zielonych, kurs z zakresu profesjonalnego sprzątania, cukiernik, magazynier).

Gwarantowano zwrot kosztów dojazdu do miejsc realizacji szkolenia zawodowego i stypendium szkoleniowe.

Ponadto 11 osób skierowano na staże zawodowe do pracodawców od lipca do grudnia 2015 r.,
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w trakcie których uczestnicy projektu nabywali praktyczne umiejętności zawodowe, niezbędne do zaistnienia

w wybranym zawodzie. Uczestnicy staży otrzymywali stypendium stażowe w kwocie 1286,16 zł i bilet

miesięczny. Dla osób skierowanych na staże zawodowe opłacono stomatologa, fryzjera, zakupiono odzież

wizytową.

Dodatkowo w ramach projektu udostępniano prasę codzienną, zapewniano ciepłe posiłki na zajęciach i opiekę

dla dzieci. Zapewniano też dojazd na zajęcia z centrum gminy do Grębocina. W okresie realizacji projektu

zorganizowano 4 wyjazdy integracyjne m.in. do kina, na kręgle.

W wyniku działań projektu dotychczas 5 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę

cywilno-prawną oraz 2 osoby otrzymały zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej.

III. Zadania zlecone gminie

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W roku 2015 świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi. Usługi te realizowane są w oparciu o Rozporządzenie MPiPS w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z tym rozporządzeniem usługi te świadczone są dla

osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą w tej formie objętych było 19 środowisk/osób w tym

14 dzieci. Przyznano 2.576 godzin rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, rozwoju umiejętności

społecznych, zrealizowano natomiast 1 946 godzin. Na realizację specjalistycznych usług

opiekuńczych wydatkowano kwotę 96.666 zł, koszt 1 godziny rehabilitacji to 50 zł. Usługi te w całości

finansowane były z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

W wyniku klęski żywiołowej w postaci nawalnego deszczu i huraganowego wiatru z dnia 19.07.2015r.,

która dotknęła 1 gospodarstwo domowe na terenie Gminy Lubicz została udzielona pomoc w wysokości 24.000

zł – finansowana z budżetu Wojewody.

PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. został ustanowiony wieloletni program wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Celem tego programu było i jest m.in.:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz

zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym,

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,

- poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska
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Lp. Powody korzystania z pomocy Liczba rodzin

1 Bezdomność 7

2 Potrzeba ochrony macierzyństwa 70

3 Wielodzietność 35

4 Bezrobocie 337

5 Niepełnosprawność 140

niedożywiania.

W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie dożywiania dzieci

do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

osobom i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym

w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku.

Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2015 objęte zostały

652 rodziny z rzeczywistego wsparcia skorzystały 1262 osoby, w tym 135 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki

w szkole podstawowej; 475 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Na realizację programu

wydatkowano kwotę 590.956 zł. Kwotę 511.156 zł stanowiły środki budżetu państwa otrzymane

za pośrednictwem Wojewody, zaś kwotę 179.800 zł stanowiły środki własne gminy jako 30,43 % wkład własny

do programu. W ramach Programu pomocą objęte były dzieci ze wszystkich placówek oświatowych

znajdujących się na terenie gminy Lubicz oraz szkół toruńskich, do których uczęszczają nasi młodzi mieszkańcy

- uczniowie. W 2015 roku 17 dzieci i młodzieży nie chciało, odmówiło spożywania posiłków w szkołach

(z różnych przyczyn) a jedynie pobierali świadczenie jako członkowie rodzin objętych pomocą.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wójta (…) gminy właściwej

ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Decyzję tę wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy,

a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej.

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu

środowiskowego, stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 514 zł dla osoby

w rodzinie i spełnianiu innych szczegółowych warunków.

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni dla 45

osób.

IV. Dane statystyczne dotyczące rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej

Z różnych form pomocy społecznej 2015 roku korzystało 529 rodzin, w tym 1522 osoby.

Powody przyznawania pomocy, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej.
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6 Długotrwała lub ciężka choroba 136

7 Alkoholizm 28

8 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu

karnego

17

9 Zdarzenia losowego 3

10 Sytuacja kryzysowa 7

11 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i

prowadzenia gospodarstwa domowego

47

12 Narkomania 1

13 Przemoc w rodzinie 6

14 Ubóstwo 393

Wyszczególnienie
Liczba rodzin

Ogółem Liczba osób w rodzinach

RODZINY OGÓŁEM 528 1522

O liczbie dzieci

1 100 302

2 104 418

3 37 195

4 22 141

5 7 53

6 1 8

7 i więcej 1 10

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 80 265

O liczbie dzieci

1 40 95

2 21 71

3 12 57

4 i więcej 7 42

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2015

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2015

V. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ASYSTENTURA RODZINNA

W przypadku, kiedy ośrodek pomocy poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad
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środowiskowy. Po analizie wywiadu i zebranej dokumentacji w odpowiedzi na wniosek pracownika socjalnego

kierownik ośrodka przydziela rodzinie wsparcie w formie asystenta rodziny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez

rodzinę. Głównymi problemami z jakim borykały się rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny to okresowe

niezaspokajanie potrzeb dzieci przez rodziców, trudności opiekuńczo-wychowawcze, niskie kompetencje

rodzicielskie, brak umiejętności dbania o prawidłową higienę osobistą dzieci i rodziców, brak umiejętności

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienie rodziców od alkoholu, samotne

rodzicielstwo, niepełnosprawność, agresja dzieci, przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

przemoc domowa.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

· opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji

z pracownikiem socjalnym;

· udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,

wychowawczych z dziećmi;

·  wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji

zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

·  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

·  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci

i rodzin;

· prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii

o rodzinie i jej członkach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Lubiczu obowiązuje specjalna procedura wypracowana

zespołowo określająca schemat pracy z rodziną oraz wzory sporządzanej dokumentacji. W roku 2015

asystenturą rodzinną objętye były 53 rodziny - 97 dzieci. Współpracę zakończono z 11 rodzinami, w tym: z 2

rodzinami z powodu osiągnięcia założonych celów; 7 rodzin wyprowadziło się z terenu gminy, zaś 2 rodziny

zrezygnowały ze współpracy.

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudniał

5 asystentów rodziny, w tym 1 osoba pracowała na 0,5 etatu, 1 osoba pracowała przez 3 m-ce w ramach

umowy zlecenie, zaś 1 osoba zatrudniona została od 01.07.2015r. w ramach 1 etatu. Asystenci rodziny

zatrudnieni byli w ramach rządowego programu pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej na rok  2015” a także w ramach zadań własnych gminy. Wojewoda kujawsko-pomorski na ten cel

przeznaczył kwotę: 68.269 zł, zaś koszty własne gminy związane z realizacją asystentury rodzinnej to kwota

27.245 zł.
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PIECZA ZASTEPCZA

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011r. jej art. 191 ust. 9 –

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w placówce

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku

proadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki (…), w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy

zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka

w pieczy zastępczej.

W związku z realizacją w/wym. zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek

pomocy społecznej w 2015r. opłacał pobyt siedmiorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz dziewięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2015r. poniesiono

w związku z tym wydatki w wysokości 134.354 zł.

VI. Inna działalność w zakresie wspierania osób i rodzin

W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Rodziny

znajdujące się w „kryzysie” mogą otrzymać pomoc specjalistyczną w formie poradnictwa specjalistycznego

między innymi psychologicznego. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w wymiarze ½ etatu

psychologa. Z pomocy psychologicznej skorzystały w 2015 roku 63 osoby, borykające się z różnymi

„kryzysami” między innymi kryzysem małżeńskim, problemami rozwojowymi dzieci i młodzieży, problemem

przemocy w rodzinie, utratą bliskiej osoby, czy nawet poszukiwaniem tożsamości seksualnej.

VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.1.10.2015 z dnia 31.03.2015r. powołał skład Zespołu

Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele następujących instytucji:

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci, Przychodni Lekarskiej „CITOMED”, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie

Rejonowym w Toruniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Komisariatu Policji w Lubiczu, Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

Zespół Interdyscyplinarny w 2015 roku odbył 4 posiedzenia oraz 197 spotkań w ramach Grup Roboczych.

W roku 2015 wszczęto 31 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Lubicz, zaś 13 Kart

konturowanych było z roku 2014 oraz 2 z roku 2013. Łącznie prowadzonych było 46 procedur „Niebieskiej

Karty” w 46 rodzinach. W 31 rodzinach zastosowano procedurę zamknięcia „Niebieskiej Karty”.

Id: A6B442F0-75B8-4557-8186-70D09EBEC969. Uchwalony Strona 10



11

Gmina Lubicz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Lubiczu w związku z Kampanią „STOP

PRZEMOCY” po raz kolejny zorganizował „7 x Niebieski Tydzień”. Jest to inicjatywa cykliczna, która w roku 2015

odbyła się w terminie od 15 października do 17 grudnia. Skierowana była do wszystkich mieszkańców gminy

Lubicz, a jej celem było wsparcie osób uwikłanych w przemoc domową w formie bezpłatnego poradnictwa

specjalistycznego. Konsultacje ze specjalistą działającym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

z prawnikiem, z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz specjalistą pracującym z osobą podejrzewaną

o stosowanie przemocy odbywały się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. Akcja

propagowana była między innymi przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubiczu, którzy zachęcali mieszkańców gminy Lubicz do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistów.

Na potrzeby kampanii wydrukowano i rozwieszono na terenie gminy plakaty promujące akcję.

18 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz odbyła się konferencja wraz z debatą poświęconą

zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod tytułem „Wiek senioralny – wyzwania i potrzeby”. Podczas

konferencji odbyły się prelekcje m. in. na temat źródeł i skali przemocy wobec seniorów, biologicznych

i psychicznych aspektów starzenia się człowieka, aspektów prawnych dotyczących sytuacji seniorów

oraz dobrych praktyk, w tym wolontariatu i aktywizacji seniorów. Udział w konferencji wzięli, poza

przedstawicielami instytucji, również sami seniorzy, przede wszystkim z Klubów Seniora z terenu gminy Lubicz.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy przemocy w rodzinie wobec seniorów, wskazanie

potrzeby działań interdyscyplinarnych w skutecznym przeciwdziałaniu i minimalizowaniu skutków przemocy

w rodzinie oraz zapoznanie z ofertą i integracja przedstawicieli służb realizujących zadania z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Lubicz. Wnioski z debaty miały pomóc

w rekomendowaniu działań służących skutecznemu przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Realizacja kampanii „STOP PRZEMOCY 7 x Niebieski tydzień” w 2015r. kosztowała 5.766 zł i w całości

finansowany był z budżetu gminy.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

ŚWIADZECZENIA RODZINNE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych

oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,

- świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”.

Prawo do zasiłków i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie uczącej się.
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Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Zasiłek rodzinny

przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W roku 2015 udzielone zostały świadczenia wg następującej struktury:

1. zasiłek rodzinny- 13.195 świadczeń, na kwotę: 1.339.766 zł;

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego- 5.984 świadczeń, na kwotę: 652.950 zł;

3. świadczenia z tytułu urodzenia dziecka- 62 świadczeń, na kwotę: 62.000 zł;

4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 268 świadczeń, na kwotę:

106.813 zł;

5. samotnego wychowywania dziecka- 592 świadczeń, na kwotę: 102.845 zł;

6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 508 świadczeń, na kwotę: 39.440 zł;

7. rozpoczęcia roku szkolnego- 863 świadczeń, na kwotę: 86.300 zł;

8. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-1570 świadczeń, na kwotę: 82.662 zł;

9. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 2121 świadczeń, na kwotę: 172.890 zł;

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 159 świadczeń, na kwotę: 159.00 zł;

11. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego- 3425 świadczeń, na kwotę: 524.025 zł;

12. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych- 692 świadczeń, na kwotę: 812.761 zł;

13. zasiłek dla opiekuna – 164 świadczeń, na kwotę 84.812 zł;

14. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 59 świadczeń, na kwotę: 29.935 zł oraz opłacenie

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 60 świadczeń, na kwotę 7.584 zł oraz składek

na ubezpieczenie zdrowotne: 25 świadczeń, na kwotę: 1.170 zł;

15. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 455 świadczeń, na kwotę: 141.825 zł

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne- 143 świadczeń, na kwotę: 15.012 zł za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne;

16. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

- 109 świadczenia na kwotę 15.462 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne: 62 świadczenia,

na kwotę 2.902 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę: 4.563.586 zł. Wydatki te finansowane były budżetu

państwa za pośrednictwem Wojewody. Do kwoty tej należy jednak dodać poniesione wydatki finansowane

z budżetu gminy a zaksięgowane w rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, przeznaczone

na koszty związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W 2015 roku

gmina dołożyła do kosztów realizacji tego zadania kwotę 79.366 zł, bowiem należne ustawowo 3%

od wypłaconych świadczeń rodzinnych na koszty realizacji ustaw są niewystarczające. Gmina dofinansowała

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bakowe i opłaty pocztowe a także materiały biurowe.
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W trakcie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych niektóre wypłacone świadczenia zostały uznane

za nienależnie pobrane przez mieszkańców naszej gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie

podejmuje działania w celu ich odzyskania tzn. by klienci nieuprawnieni dokonali zwrotu pobranych świadczeń.

W 2015 roku kwota świadczeń nienależnie pobranych wyniosła 46.076 zł, zaś świadczeń odzyskanych wyniosła

15.372 zł (zwroty pochodziły także z lat wcześniejszych) z czego do budżetu państwa została przekazana kwota

14.767 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu

wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych

wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasady i tryb postępowania w sprawach

o przyznanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia

a jeśli się uczy w szkole lub szkole wyższej to do ukończenia 25 roku życia albo w przypadku posiadania

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty

725,00 zł, świadczenie alimentacyjne wypłaca się w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże

nie wyższej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną.

W roku 2015 postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone było w stosunku do 34

dłużników własnych (GOPS w Lubiczu przyznał wierzycielkom świadczenie z funduszu) oraz wobec 76

dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy (świadczenie przyznane zostało wierzycielowi przez inny

organ realizujący zadania funduszu alimentacyjnego wobec wierzycieli – inny niż organ właściwy dla gminy

Lubicz - GOPS w Lubiczu). Ogólna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 1717. Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej wysyłał 67 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych nie zamieszkujących

na terenie gminy Lubicz do innych gmin. W 2015 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę: 663.150

zł. Wydatki te finansowane były przez budżet państwa, otrzymane od Wojewody. Koszt obsługi funduszu

alimentacyjnego to kwota: 19.895 zł w całości finansowana z budżetu państwa.

DODATKI MIESZKANIOWE1 I ENERGETYCZNE

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości,

finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwości organów, w tych sprawach.

Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości w ramach zadań własnych gminy i przez gminę są finansowane.

O dodatki mieszkaniowe mogą się ubiegać osoby lub rodziny, które spełniają kryterium dochodowe i posiadają

tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Za dochód uważa się wszelkie dochody po odliczeniu kosztów uzyskania,

składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i chorobowe. Najniższa emerytura wynosiła od III. 2015 roku

880,45 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód za 3 miesiące poprzedzające
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Lp. Stanowisko Liczba zatrudnionych osób

1 Kierownik 1

2 Koordynator świadczeń rodzinnych 1

3
Realizator świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego
2

4 Specjalista pracy socjalnej 3

5 Pracownik socjalny
10 –(w tym 1 przebywający na długotrwałym

zwolnieniu, 1 na urlopie bezpłatnym

6
Administrator-realizator pomocy społecznej

1 - zwolniony z dniem 30.11.2015r.

7 Główny księgowy 1

8 Administrator-księgowy 1

9 Opiekunka środowiskowa 5

10 Kierowca 1

11 Specjalista pracy z rodziną – psycholog
2 – w tym 1 etat opłacony z EFS w okresie

trwania projektu II.2015r. – V. 2015r.

12 Asystent rodziny
3,7 – etatu współfinansowane przez

Wojewodę w ramach programu

złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury

w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.540,79 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym –

1.100,56 zł.

W 2015 roku ogółem przyznano 916 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 254.114 zł. Dodatki

wypłacone zostały dla użytkowników mieszkań z zasobów komunalnych- 54 dodatki na kwotę: 12.670 zł;

mieszkań spółdzielczych- 478 dodatków na kwotę: 134.508 zł; wspólnot mieszkaniowych- 1 dodatek na kwotę:

321,00 zł; prywatnych lokali- 270 dodatków na kwotę: 84.511 zł; mieszkań z TBS- 97 dodatków na kwotę:

18.194 zł; innym – 16 dodatków na kwotę 3.910 zł.

Od 01.01.2014r. GOPS jest realizatorem pomocy w formie dodatku energetycznego. Przyznawany jest

on osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego i posiadającym umowę na dostawę energii elektrycznej.

W roku 2015 dodatek energetyczny wynosił dla gospodarstwa domowego – 1 osobowego 11,09 zł miesięcznie;

dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,40 zł miesięcznie; zaś dla gospodarstw domowych min. 5 osobowych 18,48

zł miesięcznie. Dodatki energetyczne przyznane zostały dla 11 rodzin na łączną kwotę 1.597 zł. Liczba osób

w poszczególnych gospodarstwach domowych: 1 osobowe – 1 osoba; 2-4 osobowe – 26 osób; 5 osobowe

i więcej – 3 osoby. Dodatek energetyczny finansowany jest z budżetu państwa, środki na obsługę dodatku

energetycznego wynoszą 2% wypłaconych świadczeń i stanowiło to kwotę 32,00 zł.

STRUKTURA ZATRUNIENIA I WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
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13 Doradca zawodowy
1 – etat opłacony z EFS w okresie trwania

projektu II.2015r. – V. 2015r.

Lp. Rodzaj realizowanego zadania Rozdział Ogółem
Źródło finansowania

Własne Gmina Wojewoda

1 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 99.100 99.100 -

2 Domy pomocy społecznej 85202 303.338 303.338 -

3 Rodziny zastępcze 85204 35.254 35.254 -

4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205 5.766 5.766 -

5 Wspieranie rodziny (wynagrodzenia asystentów

wraz z pochodnymi)

85206 95.514 27.245 68.269

6 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczeń społecznych, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

- składki emerytalno-rentowe za osoby

otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,

specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla

opiekuna

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- inne opłaty (prowizje, koszty postępowania

sądowego)

85212 4.574.318

4.265.795

164.872

132.920

10.731

10.731

-

-

-

10.731

4.563.587

4.265.795

164.872

132.920

-

7 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki

stałe

85213 35.368 - 35.368

8 Pomoc w naturze

w tym:

- zasiłki okresowe

- zasiłki celowe

85214 478.057

291.276

186.781

186.782

-

186.781

291.276

291.276

-

9 Dodatki mieszkaniowe 85215 256.253 254.624 1.629

Źródło: opracowanie własne

Na dzień 31 grudnia 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zatrudniał 26 osób.

Ogółem koszty realizacji wszystkich zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły w 2015r. -

8.430.047 zł, w tym ze środków własnych gminy: 2.156.071 zł, zaś ze środków Wojewody: 6.273.976 zł.

Struktura zrealizowanych w 2015 roku świadczeń, pomocy na rzecz klientów Ośrodka Pomocy

Społecznej:
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w tym:

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki energetyczne

254.114

1.629

254.624

-

-

1.629

10 Zasiłki stałe 85216 203.256 - 203.256

11 Utrzymanie ośrodka

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

w tym:

- odprawa emerytalno-rentowa – 6 m-cy

- odprawa w zw. z rozwiązaniem umowy o

pracę – 3 m-ce

- zakup materiałów (mat. biurowe, energia, pom.

dyd., paliwo)

- zakup usług (czynsz, prow. bankowe, poczta,

radca praw., telefony)

- pozostałe wydatki (bhp, licencje na

oprogramowania, ryczałty, delegacje, szkolenia,

bad. med. pracy, środ. czystości)

85219 1.326.303

1.017.154

12.982

8.405

95.673

162.130

51.346

1.037.826

728.677

12.982

8.405

95.673

162.130

51.346

288.477

288.477

-

-

-

-

-

12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi

85228 96.666 - 96.666

13 Pozostała działalność

w tym:

- dożywianie w szkołach

- zasiłki celowe na żywność

- świadczenia pielęgnacyjne

- wigilia wraz z paczkami wigilijnymi dla osób

samotnych i rodzin

85295 606.961

98.904

492.051

400

15.606

195.406

40.000

139.800

-

15.606

411.555

58.904

352.252

400

-

14 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278 24.000 - 24.000

15 Projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” 85395 289.893 - 289.893

Ogółem 8.430.047 2.156.071 6.273.976

Źródło: sprawozdanie roczne
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Przeprowadzone kontrole w roku 2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Przeprowadzone kontrole w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2015 dotyczyły

następujących kwestii:

I. 28.07.2015r. przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, w zakresie:

· prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych

składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

· ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń

oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

· prawidłowości i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

· wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

II. 21.09.2015r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu, w zakresie:

· prawidłowości gospodarki finansowej środkami publicznymi,

· prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,

· prawidłowości stosowania przepisów wewnętrznych,

· prawidłowości przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne,

· prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym,

III. 24.09.2015r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu w zakresie realizacji zadań w zakresie

pomocy społecznej.

IV. 30.11.2015r. przeprowadzona przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w zakresie

realizacji projektu konkursowego pn. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie

z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie

zawiera opis kompleksowej działalność w zakresie pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom

gminy Lubicz i innym osobom potrzebującym. Udzielana pomoc przybierała różne formy: zasiłku

stałego, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, posiłku

(w tym obiadów w szkołach), zasiłku okresowego, usług opiekuńczych, sprawiania pogrzebu,

zasiłków celowych i w naturze, schronienia i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty

za przebywanie dzieci w zastępczych formach opieki rodzinnej. Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej realizował także świadczenia rodzinne. Przyznawane były: zasiłki rodzinne, dodatki

do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie

wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,

podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki

pielęgnacyjne. Ponadto wypłacano zaliczki alimentacyjne i podejmowano działania wobec

dłużników alimentacyjnych. Przyznawane były również dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Realizowano zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy oraz z zakresu pieczy zastępczej. Nadto

przedłożone sprawozdanie zawiera opis zrealizowanego programu współfinansowanego z EFS.

Sprawozdanie zawiera także strukturę wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej z podziałem

na źródła finansowania.

Mając powyższe na względzie, zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
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