SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W JELENIEWIE
ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)

Luty 2017

Zadania Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Jeleniewie określa statut Ośrodka, ustawy oraz
akty wykonawcze ustaw. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku realizował zadania
wynikające w szczególności z:
● ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.);
● ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.);
● ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
● ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493
ze zm.);
● ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r.
poz. 332 ze zm.);
● ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
● uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z dnia 17 grudnia 2013 r.);
● ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
● ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863 ze zm.).
● innych ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie pomocy społecznej.
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.
W rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
w wysokości 288 zł. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Decyzje o
przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. Decyzje w sprawie
świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo
odwołania
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z zasadami pomocy udziela się w
szczególności

z

powodu

ubóstwa,

ubóstwa,

sieroctwa,

bezdomności,

bezrobocia,

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa zawiera
katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTA POMOCĄ SPOŁECZNĄ
liczba osób,
liczba rodzin
którym
liczba osób w
przyznano
w tym:
rodzinach
ogółem
decyzją
na wsi1)
świad.
1
2
3
4

WYSZCZEGÓLNIENIE
0
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych OGÓŁEM
1
(bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania)

329

173

173

647

świadczenia pieniężne

2

111

68

68

178

świadczenia niepieniężne

3

239

136

136

582

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, 4
formę i liczbę

0

0

0

0

Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj,
5
formę
i liczbę

329

173

173

647

164

164

624

6

8

w tym:

Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej - ogółem

6

X

w tym:
7
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

X

6

POWODY PRZYZNANIA POMOCY
Z różnych form pomocy społecznej w roku 2016 skorzystały ogółem 173 rodziny, z tego 136 z
pomocy w formie niepieniężnej. Najczęstsza forma pomocy to gorący posiłek w ramach Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata2014-2020 .
Główne powody przyznania pomocy społecznej to:
-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
129 rodzin; ubóstwo 111 rodzin; niepełnosprawność - 39 rodziny; bezrobocie 22 rodzin oraz
LICZBA RODZIN
w tym:
OGÓŁEM
NA WSI 1)

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

UBÓSTWO

1

111

111

418

SIEROCTWO

2

5

5

21

BEZDOMNOŚĆ

3

6

6

6

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4

3

3

15

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ

5

2

2

11

BEZROBOCIE

6

22

35

59

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

39

42

97

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8

36

36

125

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

9

129

129

566

W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

10

13

13

43

11

57

57

301

PRZEMOC W RODZINIE

12

0

0

0

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13

0

0

0

ALKOHOLIZM

14

8

8

10

NARKOMANIA

15

0

0

0

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
16
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

0

0

0

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ 17
UZUPEŁNIAJĄCĄ

0

0

0

ZDARZENIE LOSOWE

18

1

SYTUACJA KRYZYSOWA

19

0

0

0

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

20

0

0

0

RODZINY WIELODZIETNE

długotrwała lub ciężka choroba 36 rodzin.

1

5

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ustanawia zasady kierowania osób
potrzebujących do domów pomocy społecznej.
W myśl art. 54 tej ustawy - osobie, która z powodu swojego wieku, choroby lub niepełnosprawności
nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dodatkowym warunkiem jest,
aby osobie nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
świadczonych w jej miejscu zamieszkania. Skierowanie do domu wydaje właściwy ośrodek pomocy
społecznej. Osoba powinna być kierowana do domu pomocy społecznej najbliższego jej miejscu
zamieszkania. Jedynie w przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w
domu pomocy społecznej zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej,
wynosi ponad 3 miesiące, można ją skierować, na jej wniosek, do domu pomocy społecznej tego
samego typu zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany
termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Osoba powinna być kierowana do
określonego typu domu pomocy społecznej, odpowiadającego rodzajowi jej schorzenia.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej
niż 70% dochodu dziecka),
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
W 2016 roku w DPS przebywało 4 mieszkańców gminy Jeleniewo. Na opłatę ich pobytu w tychże
domach wydatkowano łącznie 101 050,23 zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
W oparciu o ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tutejszy GOPS jest zobowiązany
do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy
społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2016
opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających zasiłek stały – 129 składek na kwotę
6 591,06 zł. Forma finansowania: budżet państwa.

Forma pomocy

Liczba osób

Składka na ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłku stałego

Liczba
świadczeń

12

Koszt świadczeń

129

6 591,06

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Zasiłki okresowe
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do
osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach
pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze
względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
•

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj. 634 zł a dochodem tej osoby, z tym, że kwota
zasiłku nie może być wyższa niż 317 zł miesięcznie;
•

w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny,

a

dochodem tej rodziny.
W roku 2016 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:
 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50 % różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 30 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to
świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
W roku 2016 z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin, wypłacono 240 świadczeń z powodu:
- bezrobocia: 17 rodzinom,
- długotrwałej choroby: 8 rodzinom,
- niepełnosprawności: 8 rodzinom,
- z innych powodów – 9 rodzinom.
Łączna kwota świadczeń: 77 466,95 zł. Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym gminy,
dotowanym z budżetu państwa.
Zasiłki celowe, w tym specjalny celowy

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Za taką
potrzebę uznaje się w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i
leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i
napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej,
osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany
specjalny zasiłek celowy – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Zasiłki celowe wypłacono 28 rodzinom, łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 13 888,00 zł
w tym specjalny zasiłek celowy – 9 014,00 zł.
Forma finansowania w/w świadczeń: budżet gminy.
Schronienie
W związku z tym, że gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom tego pozbawionym, musi
pokrywać koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i domach dla bezdomnych. Na ten
cel w 2016 roku została wydatkowana kwota 8 900,30 zł za 2 osoby.

Forma pomocy

Liczba osób,
którym
decyzją
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

Zasiłki celowe ogółem
w tym: zasiłki specjalne celowe

28
16

51
37

13 888,00
9 014,00

28
16

68
43

Zasiłki okresowe
w
- z powodu bezrobocia
tym - z powodu dług. choroby
- z powodu niepełnosprawn.
- innych
Schronienie

39
17
8
8
9
2

240
101
35
59
45
18

77 466,95
33 803,00
6 897,00
15 628,00
21 139,95
8 900,30

39
17
8
8
9
2

103
36
11
20
43
2

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o
pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (kobiety - 60 lat, mężczyźni –
65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniającym
kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej, tj. 634 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może
być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
tj. 514 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby w
rodzinie wynosi 514 zł.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie
W roku 2016 pomoc otrzymało 14 osób, wypłacono łącznie 151 świadczeń na kwotę 79 986,02
zł. Forma finansowania - budżet państwa
Forma pomocy

Liczba
osób

Zasiłki stałe
w tym przyznane dla:
- osoby samotnie
gospodarującej
- pozostającej w rodzinie

Liczba
Kwota
świadczeń świadczeń

Liczba
rodzin

14

151

79 986,02

Liczba
osób w
rodzinach
14
17

12

127

71 130,00

12

12

2

24

8 856,02

2
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Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 218 275,71 zł tj. wynagrodzenie osobowe164 944,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 557,98, składki na ubezpieczenie społeczne
- 31 342,51 zł, składki na FP – 3 703,18 zł, odpis na ZFŚS – 5 727 94 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia za prowadzenie zadań służby BHP wraz z pochodnymi
- 1 133,36 zł tj. wynagrodzenie – 960,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne -173,36 zł,
- materiały biurowe, olej opałowy na ogrzewanie pomieszczeń, druki, wydawnictwa – 7 415,26 zł,
- prowizja bankowa, konserwacja oprogramowania, przesyłki pocztowe, naprawa ksera,
abonamenty za programy komputerowe – 6 139,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 226,35 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 4 098,54 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /komputery, drukarki, ksero/ - 325,00 zł,
- delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia – 2 515,60 zł,
- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży roboczej i
własnego obuwia oraz za pranie - 826,00 zł.
Razem: 241 955,20 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie zatrudniał 6 pracowników, w tym: kierownik 1 etat, główny księgowy – ¼ etatu, pracownik socjalny – 3 etaty (w tym: 1 pracownik na urlopie
rodzicielskim), pracownik biurowy - 1 etat (zatrudnienie do 31.03.2017 r.)
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze
świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o
charakterze obowiązkowym. Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym,
niepełnosprawnym fizycznie pozostanie w swoim środowisku zamieszkania

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym
przyzn. świadcz.

liczba
świadczeń

Liczba osób w
rodzinach

Usługi opiekuńcze

2

260

2

Z usług opiekuńczych w 2016 roku korzystały 2 osoby w okresie od stycznia do lutego 2016r.
Świadczonych było ogółem 260 godzin usług opiekuńczych. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych
wyniósł 8,00 zł. Podopieczni ponosili stosowną odpłatność, ustaloną w trybie decyzji
administracyjnej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Realizacja programu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy, dofinansowywane w
formie dotacji celowej
Na realizację Programu zostały wydane środki w wysokości 144 049,16 zł. W ramach Programu
pomocą objęto 273 osoby, w tym dzieci do lat 7 - 58 osób; uczniowie do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej - 199 osób, pozostałe osoby - 33. Pomoc została udzielona w formie posiłku 233 osób oraz zasiłku celowego – 43 osoby. Pomocą w formie posiłku (zgodnie z wieloletnim
programem osłonowym w zakresie dożywiania - ze wskazania dyrektorów szkół) dla dzieci
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy objęto 16
uczniów na kwotę 5 891,00 zł. Struktura środków finansowych na realizację Programu była
następująca: dotacja celowa z budżetu państwa – 115 200,00 zł oraz środki własne – 28 849,16 zł.

Środki finansowe wykorzystane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym
decyzją przyznano
świadczenie

Pomoc w formie posiłku

Kwota świadczeń
w zł

233

28 736

117 908,16

1

x

600,00

16

1 563

5 891,00

43

197

19 650,00

x

197

144 049,16

Świadczenie rzeczowe
Program osłonowy
Zasiłek celowy na zakup
żywności

Liczba
świadczeń

Razem:

Praca socjalna
Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych przez GOPS w wynikających z art. 45 ust.
1-4 ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej jako
działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W roku 2016 z tej formy pomocy
społecznej skorzystało 164 rodzin
Praca socjalna była świadczona w następującej formie:
1) podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych mrozów,
zaopatrywanie w opał, żywność,
2) pomoc podopiecznym w wypełnianiu wniosków na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
3) objęcie dożywianiem w szkole dzieci, i młodzieży,
4) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych,
5) motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia,
6) zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, świadczonych przez opiekunki,
7) pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych,
8) pomoc oraz udzielenie informacji w uzyskaniu świadczenia w formie stypendiów szkolnych,
9) działania interwencyjne w sytuacji osób czy rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy,
10) udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i
dostępnych formach pomocy,
11) pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowej,

12) pomoc w uzyskaniu schronienia zimą,
13) pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne,
14) pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie,
15) wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji,
sądu, prokuratury.
16) pomoc w uzyskaniu porady prawnej, pomocy psychologa terapeuty uzależnień, itp.
Ośrodek rozwiązując problemy życiowe klientów współpracuje z różnymi instytucjami.:
● policją - prowadzenie wspólnych interwencji,
● szkołami, z wychowawcami oraz dyrektorami szkół, w zakresie realizacji obowiązku szkolnego
oraz realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”,
● Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dzięki wdrożeniu systemu „SEPI” (Samorządowa
Elektroniczna Platforma Informacyjna) współpraca obejmowała m.in. wymianę informacji o
sytuacji na lokalnym rynku pracy, przekazywanie informacji na rzecz beneficjentów,
● psychologiem, pedagogiem w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
● lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową,
● Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
● Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – pomoc w
wypełnianiu wniosków o rentę, występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń
potwierdzających wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, informacje dot. zasiłków
pogrzebowych,
● Szpitalem - współpraca przy przyznawaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
● Kuratorami sądowymi – wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej
do potrzeb pomocy osobom opuszczających zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i
rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową.
● PCPR w Suwałkach – w zakresie funkcjonowania LZI, rodzin zastępczych z naszego terenu,
poradnictwa, w tym: prawnika, psychologa, doradcy rodzinnego.

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK
Zadania realizowane w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych.
Osobom pozostającym bez prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającym obywatelstwo
polskie i posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, spełniającym kryterium dochodowe
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wydawane są decyzje potwierdzające prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej na okres 90 dni. W 2016 r. wydano 1 decyzję w sprawie potwierdzenia prawa do
wyżej wymienionych świadczeń.
Forma finansowania - budżet państwa.
Karta Dużej Rodziny
Uchwałą Rady Ministrów Nr 85 z dnia 27 maja 2014 r. został ustanowiony rządowy program dla
rodzin wielodzietnych, którego celem jest w szczególności promowanie modelu rodziny
wielodzietnej i zapewnienie tym rodzinom szczególnych uprawnień. Przedmiotowa Uchwała
weszła w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.
Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do
przyznania Karty Dużej Rodziny (ogólnopolskiej) oraz nowe wzory wniosków, zgodnie z ustawą z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem

o

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny,
wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Przepisy prawa nie uzależniają
wydania Karty od wysokości dochodów rodziny.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydano 20 Kart Dużej Rodziny oraz 1 duplikat
Karty.

Stypendia dla uczniów
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach
systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie oświaty.
Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły 88 158,00 zł, z tego: dotacja b.p. – 70 509,00 zł,
środki gminy – 17 649,00 zł. Pomoc w formie stypendium szkolnego w 2016 przyznano 138
uczniom oraz 6 uczniom zasiłki szkolne.
Zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane są w ramach
procedury Niebieskiej Karty. Przemocą zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie powołany zarządzeniem wójta.
W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, PCPR, policji, sądu
służby Zdrowia, organizacji pozarządowej.
Obsługę techniczno-administracyjną Zespołu prowadzi GOPS.
W ramach istniejących procedur Zespół Interdyscyplinarny powołał do każdej wdrożonej
Niebieskiej Karty Grupę Roboczą pracującą indywidualnie z daną rodziną nad rozwiązaniem
problemu przemocy.
W roku 2016 roku założono 6 Niebieskich Kart. Zakończono 3 procedury Niebieskich Kart.
Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia, natomiast grupy robocze spotkały się 15 razy. W
każdym posiedzeniu Grupy Roboczej udział biorą pracownicy socjalni GOPS, co powoduje
znaczne obciążenie ich obowiązkami w tym zakresie.
W 2016 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie udzielili
wsparcia wszystkim rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zadania realizowane w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej spowodowała znaczne zmiany w systemie
pomocowym. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i
wychowywania przez rodziców, a od 2012 roku funkcjonuje w 2 formach:
1) rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
niezawodowych i zawodowych,
2) instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W roku sprawozdawczym 2 dzieci przebywało w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko
od września 2016 r. zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpłatność w wysokości
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku.
W 2016 roku ze środków GOPS wydatkowano na powyższy cel 9 200,98 zł.
POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy
Społecznej.
2. Zabezpieczenie środków finansowych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe.
3. Zabezpieczenie środków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
4. Zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
5. Zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy
w domu pomocy społecznej.
6. Zapewnienie poradnictwa psychologicznego skierowanego do podopiecznych gminy Jeleniewo.
7. Zapewnienie środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium
szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
8. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej.
9. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi
klientów oraz prawidłowej realizacji bieżących zadań, obejmującej m.in. szkolenie pracowników i
podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry.

Plan dochodów wykonany w 99,05% tj. w kwocie 13 718,95 zł. Realizacja dochodów w
poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Zestawienie realizacji dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Różne rozliczenia

758
75814
0920

85204
0970

85219
0970

85228

0830

Wykonanie za
2016 r.

% wykonania
planu

0,00

136,96

0,00

0,00

136,96

0,00

0,00

136,96

0,00

13 850,00

13 581,99

98,06

Rodziny zastępcze

500,00

460,94

92,19

Wpływy z różnych opłat

500,00

460,94

92,19

Ośrodki pomocy
społecznej

13 150,00

13 085,05

Wpływy z różnych opłat

13 150,00

13 085,05

99,51

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

200,00

36,00

18,00

Wpływy z usług

200,00

36.00

18,00

13 850,00

13 718,95

99,05

Różne rozliczenia
finansowe
Wpływy z
pozostałych odsetek
Pomoc społeczna

852

Plan /po
zmianach/
2016 r.

OGÓŁEM

Należności na dzień 31.12.2016 r.:
- zwrot zasiłku stałego za okres pobierania świadczenia rentowego -

99,51

2 592,48
2 592,48

Rozdział – 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
- kapitalizacja odsetek – 136,96 zł
Rozdział – 85204 „Rodziny zastępcze”:
- zwrot nadpłaty za koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej za 2015 r. - 460,94 zł
Rozdział – 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
- refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robot publicznych - 13 049,05 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 36,00 zł
Rozdział – 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze – 36,00 zł

Plan wydatków został wykonany w 88,68%, tj. w kwocie 762 296,78 zł. Realizacja wydatków w
poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział

Rozdział

Wykonanie za
2016r.

%
wykonan
ia
planu

751 676,31

674 138,78

89,68

Domy pomocy społecznej

102 200,00

101 050,23

98,87

Zakup usług pozostałych

102 200,00

101 050,23

98,87

14 800,00

9 200,98

62,17

Zakup usług przez jst od innych jst

14 800,0

9 200,98

62,17

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

4 194,00

259,25

6,18

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 394,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

259,25

32,41

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej

7 081,00

6 591,06

93,08

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 081,00

6591,06

93,08

110 500,00

100 255,25

90,93

Treść

Paragraf

Pomoc społeczna

852
85202
4300

Rodziny zastępcze

85204
4330

85205

85213

4130

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

85214

Plan
/po zmianach/
2016r.

3110

Świadczenia społeczne

99 000,00

91 354,95

92,28

4300

Zakup usług pozostałych

11 500,00

8 900,30

77,39

Zasiłki stałe

81 366,00

79 986,02

98,30

Świadczenia społeczne

81 366,00

79 986,02

98,30

273 218,00

241 955,20

88,56

1 300,00

826,00

63,54

183 518,00

164 944,10

89,88

85216
3110

Ośrodki pomocy społecznej

85219

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 000,00

12 557,98

96,60

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 000,00

31 515,87

92,69

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

3 703,18

78,79

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

960,00

96,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 800,00

7 415,26

95,07

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

6 139,38

76,74

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.
telefonii komórkowej

2 700,00

1 226,35

45,42

6 000,00

4 098,54

68,31

500,00

325,00

65,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

6 000,00

5 727,94

95,47

4700

Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej

4 200,00

2 515,60

59,90

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

8 100,00

736,69

9,09

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 100,00

112,69

5,37

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

624,00

10,40

Pozostała działalność

150 217,31

134 104,10

89,27

Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
/zadanie zlecone/

150 000,00

134 049,16

89,37

217,31

54,94

25,28

107 917,00

88 158,00

81,69

Pomoc materialna dla uczniów

107 917,00

88 158,00

81,69

Stypendia dla uczniów

107 917,00

88 158,00

81,69

859 593,31
217,31

762 296,78
54,94

88,68
25,28

85228

85295
3110
4210

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854
85415
3240

OGÓŁEM
w tym wydatki zlecone:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. Zobowiązania:

17 317,41 zł

- zobowiązania wymagalne-

-

0,00

0,00 zł

- zobowiązania niewymagalne:
koszt pobytu osób podopiecznych w schronisku przesyłki pocztowe dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP Razem:

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE
Ewa Matusiewicz

651,60 zł
158,20 zł
13 737,59 zł
2 481,01 zł
289,01 zł
17 317,41 zł

