
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  

za 2013 rok 

z informacją o potrzebach w zakresie pomocy społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREŚCI 

1) Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 

2) Struktura organizacyjna i personel GOPS 

3) Realizacja budżetu 

4) Realizacja zadań GOPS 

A. Zadania z zakresu  pomocy społecznej - przyznawanie świadczeń 

 zasiłki stałe 

 zasiłki okresowe 

 zasiłki celowe 

a) schronienie dla osób bezdomnych 

b) kierowanie do domów pomocy społecznej  

c) usługi opiekuńcze 

d) realizacja programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

B. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych 

C. Zadania z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych 

D. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

E. Dodatki mieszkaniowe 

F. Organizacja prac społecznie – użytecznych 

G. Realizacja projektu systemowego ,, Ograniczanie bezrobocia i wykluczenia społecznego w 

gminie Piecki” 

H. Inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego 

WYKAZ  POTRZEB 

1) w sferze potrzeb mieszkańców gminy 

2) w sferze potrzeb funkcjonowania GOPS 

 

I. ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH 

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wykonuje zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 

2013 r. poz. 182.), tj.: 

- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

- zadania własne gminy, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

2) świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 992 z późn. zm.) jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie 

z ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów (Dz. U. z 

2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

4) dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. 2013r. , poz.182.) – na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. 

5) działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych według ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn.zm.) – na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. 



6) świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z 

późn. zm.) 

7) prace społecznie - użyteczne w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). 

8) przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ) 

9) wspieraniem rodzin na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 

10) współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) 

oraz inne zadania na podstawie uchwał Rady Gminy, zawartych umów i porozumień. 

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PERSONEL OŚRODKA 

W 2013 roku personel GOPS stanowili: 

1. Kierownik Ośrodka – 1 etat 

2. Główna księgowa – 1 etat 

3. Zespół pracowników socjalnych – 5 etatów, w tym 1 finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach POKL, 

4. Punkt opieki nad chorymi – 5 etatów opiekunek  

wspieranych opiekunkami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenia ( 3 osoby)                       

5. Stanowiska pracy do spraw: 

 świadczeń rodzinnych 1 ½ etatu 

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników aliment. ½ etatu  

6. Koordynator do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomani i przemocy w rodzinie – 1 etat, 

7. Koordynator projektu systemowego i działań Klubu Integracji Społecznej (w ¾ finansowany ze 

środków EFS) – 1 etat, 

8. Informatyk – 1 etat, 

9. Sprzątaczka – umowa -zlecenie 

Ponadto GOPS zatrudniał osoby  na umowy - zlecenia: 

 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – 4 specjaliści, 

 wychowawca świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Nawiadach – 3 pedagogów. 

 praca z rodziną w środowisku -,, asystent rodziny”- 1 osoba 

W ramach realizacji projektu systemowego, do realizacji zadań, zatrudniono zewnętrznych specjalistów lub 

powierzano zadania zewnętrznym jednostkom szkoleniowym (w trybie pzp).  

W GOPS, dla wsparcia kadrowego, zorganizowano staże zawodowe dla 2 bezrobotnych. 

III. REALIZACJA BUDŻETU 

Realizowane przez GOPS zadania po stronie wydatków stanowiły kwotę 5. 796. 085,70 zł. w 

tym 4. 498.143,28  zł to dotacje i dofinansowania. Wydatki uwzględniające podział na 

zadania własne i zlecone oraz podział na główne zadania przedstawiają poniższe zestawienia:      

Wydatki na realizację zadań w 2013 roku: 

 



Zadania Kwota 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 zadania własne 

 zadania zlecone 

150.456,62 

149.706,62 

750 

Dział 852 Pomoc społeczna 

 zadania własne gminy 

w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 

            z innych dotacji 

            ze środków gminy 

 zadania zlecone  

5.764.508,52 

 

1.201.886,94 

26.366,16 

1.150.363,86 

3.385.891,56  

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  158.800,43 

RAZEM 6.100.765,57 

 

Wydatki na poszczególne zadania w 2012 roku: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota zł 

I Zadania własne 2.378.617,21 

1. Domy pomocy społecznej 282.343 

2. Dodatki mieszkaniowe 158.849,94 

3. Zasiłki i pomoc w naturze 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

442.708,31 

76.812,31 

365.896 

4. Usługi opiekuńcze 173.685  

5. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

315.558 

75.558 

240.000  

6. Prace społecznie użyteczne 

w tym: udział gminy 

             dofinansowanie z budżetu państwa 

43.959,16 

17.593 

26.366,16 – PUP  

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

26.111,86 

 

26.111,86  

8. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

534.128,69 

417.045,69 

117.083 

9 Asystent rodziny – dofinansowans. w ramach Resortowego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
( projekt złożony przez GOPS 

16.202,25 

10. Zasiłki stałe  

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

335.687 

- 

335.687 

11 Placówki wsparcia dziennego ,w ramach  Resortowego Programu 

dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego 
( projekt złożony przez GOPS) 

25.281 

 

 

 12 Rodzina zastepcza, piecza zastepcza 
14.103 

 

 

13 

Kampania profilaktyczna ,, Odpowiedzialni rodzice – Szczęśliwe 

dzieci” w ramach Programu Osłonowego ,, Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie( projekt złożony przez GOPS) 

10.000 

 

II Zadania zlecone  3.386.641,56 

1. Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
3.308.400 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.691,56 

3 Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających 57.800 



świadczenia pielęgnacyjne 

4 Postępowanie w sprawie uprawnień do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
750 

III 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 

w Rodzinie 

149.706,62 

IV 

Projekt systemowy „Ograniczenie bezrobocia i sfery 

wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 

w tym: dofinansowanie z EFS 

 środki własne gminy (zasiłki celowe i okresowe) 

185.800,43 

 

W 2013 r. z inicjatywy GOPS złożone zostały wnioski na które z budżetu Samorządu Województwa 

Warmińsko –Mazurskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskano  dofinansowanie na 

realizację programów lokalnych na łączną kwotę 51 483,25 zł. 

IV. REALIZACJA ZADAŃ GOPS 

A. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej    

Zadania własne gminy: 

1.Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 

,,Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Piecki”  realizowana jest zgodnie z 

harmonogramem jej realizacji .Większość wskazanych w strategii działań przewidzianych na lata 2006-2013 

została zrealizowana, czego potwierdzenie można znaleźć w przekładanych corocznie Radzie Gminy  

sprawozdaniach merytorycznych z działalności GOPS. 

         Z uwagi na fakt ,iż dobiega końca okres realizacji strategii na lata 2016-2013,  w grudniu 2013 r. poddano  

analizie poszczególne  obszary działań oraz  harmonogramy tych działań,  w wyniku czego wyłoniono zadania 

,których (głównie z uwagi na trudności związane z finansami) nie udało się zrealizować we wcześniej 

zaplanowanym terminie  

      1)  Brak pomieszczenia dla osób bezdomnych ( noclegownia)  

  2) Nie stworzono systemu poręczeń i gwarancji gminy dla powstających   spółdzielni socjalnych  i 

firm tworzonych przez bezrobotnych. 

        3) Nie utworzono rodzinnego/gminnego domu pomocy dla osób starszych 

      4)Brak specjalistycznych usług opiekuńczych. 

5) Nie opracowano programu przeciwdziałania wadom postaw dziecka i     młodzieży. 

      6) Brak Punktu Interwencji Kryzysowej. 

Działania które nie zostały  zrealizowane przedkładano corocznie Radzie Gminy wraz z wykazem potrzeb w 

zakresie pomocy społecznej,  stanowiącym integralna część sprawozdań. Odzwierciedleniem działań 

podejmowanych zgodnie z celami w/w strategii są lokalne programy i projekty realizowane przez GOPS. 

W 2013r. GOPS w Pieckach opracował, a także realizował ( wcześniej przyjęte) programy pomocy społecznej, 

których celem była integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka: 

1) Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy Uchwałą nr XXXII/133/13 Rady Gminy Piecki z dnia 

22.02.2013 r. 

2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą  nr 

VII/17/07 Rady Gminy Piecki z dnia 24.04.2007 r. 

3) Na podstawie umowy   PS-I.3146.9.79.2013,  o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego 

w ramach  Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2013  ,, 

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zawartej w dniu 28 maja 2013 r. 



pomiędzy Wojewodą ( Z-cą Dyr. Wydziału Polityki Społecznej W-M UW w Olsztynie, a Gminą Piecki 

( Panią Wójt)  , GOPS realizuje program ,, Asystent Rodziny”.Pracą asystenta rodziny objętych jest  10 

rodzin, w tym 21 dzieci 

4) Na podstawie  Porozumienia nr DPS/67/XIV/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego 

realizowanego w ramach Programu Osłonowego ,, Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „ z dnia 6 marca 2013 r., zawarte 15 

lipca 2013 r. w Warszawie między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, a Gminą 

Piecki, GOPS w Pieckach realizuje projekt pod tytułem: Kampania profilaktyczna dotycząca 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie p.n. ,, Odpowiedzialni Rodzice- Szczęśliwe Dzieci”. 

5) W ramach   realizacji zadania  dot. tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego , w 2013 r. 

GOPS przystąpił do konkursu i pozyskał fundusze  z ,, Resortowego Programu dofinansowania 

standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. (Umowa nr PS –I.3146.9.119.2013), dzięki czemu 

jedna ze świetlic opiekuńczo –wychowawczych działająca w Nawiadach doposaż. w sprzęt i meble. 

6) Projekt systemowy p.n. ,, Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie 

Piecki” realizowany jest od  2008 r. W 2012 r. uczestniczyły w nim 42 osoby, w tym 32 osoby objęte 

był kontraktami socjalnymi, a 10 osób – Programem Aktywności Lokalnej. W 2013 r. uczestniczy w 

nim 24 osoby objęte kontraktami socjalnymi. 

7) Na podstawie Porozumień zawartych w 2012 i w 2013 r. ( PS-I. 3146.8.96.2013) pomiędzy Wojewodą 

Warmińsko – Mazurskim, a Wójtem Gminy Piecki, realizowany jest  wieloletni program ,, Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” 

8) Na podstawie Porozumienia o współpracy podpisanego 23 października 2012 r. pomiędzy Fundacją 

Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie a Gminą Piecki,  GOPS w Pieckach koordynuje i 

realizuje  projekt p.n.: ,, Od serca dla dziecka II”. Celem projektu jest stworzenie warunków do 

lepszego rozwoju i żywienia dzieciom z rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym 

mieszkających na terenach wiejskich. W ramach tego programu na terenie gminy funkcjonowały 2 

Grupy Zabawowe ( Stare Kiełbonki, Piecki) tzn. spotkania animatora zabaw z dziećmi ( do 4 r.ż,) oraz z  

ich matkami, których celem było podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych.  Na rzecz 

gminy ( GOPS) przekazane zostały nieodpłatnie zestawy zabawek dla dzieci oraz mleko w proszku ,, 

Bebiko”. Fundacja przeszkoliła , a następnie opłaciła ( umowy –zlecenia)  2 animatorów zajęć dla 

dzieci. Dofinansowanie projektu pochodziło z firmy NUSTRICIA. Projekt realizowany był od września 

do grudnia 2012 r. Kolejne porozumienie podpisano w 2013 r., w oparciu o które do chwili obecnej 

kontynuowany jest w/w projekt. Grupy Zabawowe prowadzone są w 4 miejscowościach: Lipowo, 

Dłużec, Stare Kiełbonki, Piecki.  Udziałem w spotkaniach z animatorem objętych  zostało 25 rodzin z 

małymi dziećmi ( od 05 r.ż. do 4 lat). Dla  50 rodzin z małymi dziećmi z terenu gminy Piecki 

nieodpłatnie przekazano mleka ,,Bebiko”. 

9) Na podstawie Porozumienia o współpracy podpisanego 28 marca 2013 r. 2 pomiędzy Fundacją 

Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie a Gminą Piecki,  GOPS w Pieckach koordynuje i 

podejmuje wspólne z w/w Fundacją działania                     w ramach  programu p.t.:  ,, Seniorzy dla 

najmłodszych”, współfinansowanego przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej  w ramach 

Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ( ASOS) na lata 2012 – 

2013.W programie uczestniczy 15 osób w wieku + 50, które objęte zostały 5 - cio dniowym szkoleniem   

( rozwój i żywienie małego dziecka, udzielanie I pomocy, stymulowanie zabaw itp.) oraz  

indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  ( 15 osób) w 

ramach wolontariatu zobowiązane były do przeprowadzenia zajęć, zabaw itp. na rzecz małego dziecka 

w placówkach/instytucjach funkcjonujących na terenie gminy. Każdy z uczestników otrzymał do 



wykorzystania tzw. ,, pakiet wolontariusza” za który mógł zakupić potrzebne zabawki, sprzęt muzyczny 

itp. Na zakończenie projektu zorganizowane będzie seminarium z udziałem ,,seniorów –wolontariuszy” 

oraz przedstawicieli społeczności lokalnej . 

10) Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Rodzin 

Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych w Pieckach Oddział  TPD Oddział w Olsztynie, a Bankiem 

Żywności w Olsztynie, na terenie gminy Piecki realizowany jest Europejski Program Pomocy 

Żywnościowej.W ramach w/w programu  Bank Żywności  pozyskuje  artykuły spożywcze od 

prywatnych sponsorów,  przekazuje nieodpłatnie organizacji, ustala wzór i zasady sprawozdawczości 

oraz kartoteki niezbędne do realizacji programów.  

Zadanie Koła TPD w Pieckach, jako partnera realizacji w/w programu jest  dystrybucja gotowych 

artykułów spożywczych                   i współpraca w tym zakresie z GOPS Piecki. Zadaniem GOPS w 

Pieckach jest monitorowanie realizacji porozumienia pomiędzy Bankiem Żywności w Olsztynie                  

a Kołem TPD w Pieckach, sporządza listę osób do objęcia programem, udziela pomocy  w bazie 

lokalowej i  uczestnictwo w transporcie żywności (ponosimy koszta  transportu) z Banki Żywności w 

Olsztynie do organizacji. W 2012r. magazyn był w zasobach własnych gminy, od czerwca  2013r 

GOPS wydzierżawiał  na ten cel                    ( odpłatnie)  lokal ze S H w Pieckach.  

11) W ramach nawiązanej współpracy GOPS w Pieckach z Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i 

Obywatelskiego w Olsztynie ( pismo z  26 lutego 2013 r. ) realizowany jest projekt ,, PYTASZ- nie 

błądzisz” w ramach którego mieszkańcy gminy Piecki korzystają z nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. Porad udzielają doradcy z w/w Ośrodka, w ustalonych wcześniej terminach 

i miejscu, a zapisy prowadzą pracownicy GOPS. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w 

ramach EFS.W ramach w/w projektu w GOPS w Pieckach odbyło się 11 dyżurów prawnika.  podczas 

których z poradnictwa skorzystało 70 osób. 

12)  Na podstawie nawiązanej współpracy z Gimnazjum w Pieckach oraz  Szkołą Podstawową w 

Nawiadach i w Starych Kiełbonkach, realizowany jest program skierowany do młodzieży i osób 

dorosłych p.n.  Wolontariat  ,, Pomocna Dłoń” przy GOPS w Pieckach ( plan pracy). W działaniach 

uczestniczy 50 osób ( deklaracje udziału). 

13) W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej UM w Olsztynie,  ( pismo 

ROPS- VII.44.2.27.2013.TI z dn. 25.01.2013 r.), GOPS w Pieckach objęty jest Projektem systemowym 

ROPS ,, Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”. W ramach tego projektu 

pracownicy socjalni i asystent rodziny, objęci są cyklem spotkań konsultacyjno – doradczych p.n. ,, 

Partnerstwo dla gmin”. W okresie od października b.r. do grudnia b.r. odbyły się 3 spotkania dot. ,, 

Metodyki pracy socjalnej z elementami superwizjii”. 

2.  Sporządzanie, zgodnie z art. 16a ocena zasobów pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy 

społecznej 

W 2012 i 2013 r. GOPS sporządził Ocenę zasobów pomocy społecznej, którą zgodnie z wymogami ustawy  

przekazano do ROPS w Olsztynie.  

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  

ilość osób korzystających z ww. formy wsparcia, koszty poniesione na zabezpieczenie tych potrzeb. 

W 2013 r. na terenie gminy Piecki ( stan z 30 listopada b.r.) przebywało 15  bezdomnych, z których 6 osób 

umieszczono w schroniskach: Garbas Drugi, Arklity i Marwałd. Koszt pobytu : 9 091,- zł.  W 2013 r. GOPS 

dysponował pomieszczeniem, w którym prowadzona była dystrybucja i magazynowanie artykułów spożywczych 

(z  Banku Żywności w Olsztynie), a także odzieży i pozyskany mebli, które przekazywano osobom 

potrzebującym. Osobom potrzebującym udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych na ubranie. 



Pomoc taką otrzymało 27 osób, oraz  4 osobom nieodpłatnie przekazano odzież używaną.  

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

W 2013 r. pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 249 osoby  na kwotę: 365.896,- zł. .( dotacja 

państwa). Dane wg Sprawozdania MPiPS – MK1 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i w naturze; 

W 2013 r. ( stan na 30 czerwca b.r.) pomoc w formie w/w zasiłków otrzymały 726 osoby ( w tym 23 osób -

specjalne zasiłki celowe) 

Łączna kwot: 137.166 - zł. ( kwota dot. zasiłków celowych). Dane wg Sprawozdania MPiPS –03 

 

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego; 

W 2013 r. pomoc w formie w/w zasiłków otrzymały 2  osoby .Łączna kwot: 4 880,- zł. 

Dane wg Sprawozdania MPiPS –03 

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na 

podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ; 

Z uwagi na brak zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, nie realizowane tego zadania 

8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

Z uwagi na brak zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, nie realizowane tego zadania. 

9.Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 

członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

W 2012 i 2913 r. GOPS w Pieckach nie opłacał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub 

rodzeństwem. 

10) praca socjalna; 

TABELA DZAIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PRACY SOCJALNEJ 

 2012 r. 2013 r. 

Ilość założonych Niebieskich Kart 13 8 

Liczba osób  

(z danego rejonu) skierowanych do prac 

społ.- użyt. 

35  22 

Ilość pism interwencyjnych skierowanych 

w sprawach mieszkaniowych  
1 0 

Ilość pism interwencyjnych skierowanych  

w sprawach zatrudnienia 

1 0 

Ilość wytoczonych powództw o 

roszczenia alimentacyjne na rzecz 

podopiecznych Ośrodka 

0 0 

Ilość wniosków skierowanych do Sądu o 

ustalenie kurateli nad rodziną( jaka 

dysfunkcja społ.) 

4 6 

Liczba dzieci/młodzieży skierowanej do 

placówek wsparcia dziennego 

 ( świetlica)  

38 31 

Liczba rodzin skierowanych do udziału w 

Grupach Zabawowych 

7 41 

Liczba dzieci skierowanych na 

wypoczynek letni i zimowy 

 

32 23 



Ilość zawartych kontraktów socjalnych( 

w tym POKL) 

 

36 27 

    Kontrakty socjalne inne niż  POKL 0 0 

Liczba wniosków w/s leczenia 

odwykowego skierowanych do GKPiRPA 

13 16 

Liczba skierowań do poradni 

pedagogiczno -  psychologicznej 
4 0 

Liczba wystąpień do Sądu opiekuńczego o 

ingerencję w sprawowanie władzy 

rodzicielskiej 

5 6 

Liczba wystąpień w sprawie udzielenia 

pomocy kombatantom do Urzędu ds. 

kombatantów i osób represjonowanych 

2 1 

Liczba zawiadomień skierowanych do 

prokuratora o sytuacji znęcania się nad 

członkami rodziny 

0 2 

Liczba interwencji z udziałem policji  6 9 

Liczba interwencji z udziałem pielęgniarki 

środowiskowej 
12 14 

Liczba wizyt w środowisku z kuratorem 

sądowym 

 

38 28 

Liczba wniosków o zatrudnienie , staż, 

kurs do PUP 
1 1 

Liczba wniosków o ustalenie 

niepełnosprawności 
17 20 

Liczba wniosków w/s renty i emerytury do 

ZUS 
2 0 

Wskazanie opiekuna prawnego dla osoby 

ubezwłasnowolnionej 

 

1 2 

Wnioskowanie o ,, asystenta rodziny” 10 10 

Ponadto w 2012 i 2013 r. w ramach szeroko pojętej pracy socjalnej podejmowano : 

1) Współpracę z instytucjami i jednostkami publicznymi : 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka – współudział w akcji ,, REAGUJ.MASZ PRAWO” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- praca na rzecz wspierania rodzin zastępczych, Powiatowy Urząd Pracy – 

pośrednictwo i doradztwo zawodowe, oferty pracy 

Sąd Rodzinny – kierowanie wniosków o wgląd w sytuację zagrożenia dobra dziecka,  Zakład Gospodarki 

Komunalnej- pomoc w organizacji transportu ( przewóz mebli itp.) Spółdzielnia Handlowa PSS ,, Społem” – 

wynajem lokalu pod magazyn żywności, Ośrodki Zdrowia- konsultacje, pomoc specjalistyczne ( podopieczni), 

Szkoły – współpraca na rzecz dzieci i młodzieży ( dożywianie, wolontariat), Kościół w Pieckach- pomoc dla 

potrzebujących (z Caritas) 

Środowiskowy Dom Samopomocy –pomoc i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – organizowanie imprez dla dzieci i rodzin 

Schroniska dla bezdomnych- udzielenie schronienia osobom potrzebującym pomocy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ( Nowa Wieś Ełcka) – pomoc w sytuacji kryzysowej osób 

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie i Posterunek Policji w Pieckach – udział w pracy Grup Roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego, interwencje w środowisku ( trudny klient) 

2) Współpraca ze specjalistami  

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje przy 

GOPS Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w którym dyżury pełni: 

Prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, z którymi pracownicy ośrodka prowadzą na bieżąco 

konsultacje i do których kierują osoby potrzebujące tej formy wsparcia 

3) Współpraca z poradniami  



Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mrągowie – opinie w przedmiocie uzależnień,   

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna- wsparcie dziecka z trudnościami wychowawczymi  

11.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie schorowanej, samotnej, która z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymaga tej pomocy. Warunkiem  przyznania tej pomocy jest uzyskanie zlecenia 

lekarskiego potwierdzającego konieczność zapewnienia tej opieki i złożenie podania w GOPS. Pracownik 

socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i wydaje decyzję. Decyzja określa dzienny wymiar opieki, zakres 

świadczonych usług, wielkość odpłatności. 

 Rada Gminy ustala warunki przyznawania,  odpłatności i zwalniania z opłat oraz pobierania opłat w 

odniesieniu do usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności w procentach ustalona jest przez Radę Gminy dla 

osoby samotnie gospodarującej i osoby w gospodarstwie wieloosobowym ( dla osoby samotnej to 542 zł., 

osoby w rodzinie to 456 zł.)W 2013 r. usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki zatrudnione w 

GOPS w Pieckach( 5- umów o pracę i 4 umowy – zlecenia). Usługi opiekuńcze świadczone były 27 osobom, w 

tym 25 osobom za częściową  odpłatnością i 2 osobom z odpłatnością całkowitą. Wydatki związane z 

utrzymaniem w GOPS punktu opieki nad chorymi w ich domach   to kwota 173.685,- zł.. Z tytułu zwrotu 

wydatków na opiekę świadczoną przez opiekunki środowiskowe wpłynęło do budżetu gminy 26,088.66 zł. ( tak 

więc 20 % wydatków GOPS „zarobił”).Opiekunki dokumentują pracę w terenie na Kartach pracy, które  

rozliczane są na koniec miesiąca. Pracę opiekunek koordynuje jeden z pracowników GOPS (zatrudniony na 

stanowisku opiekunki), który nadzoruje pracę i  kart pracy, odbywa wizyty u podopiecznych ( 2 razy w roku) , 

organizuje zastępstwa ( na czas choroby, urlopu opiekunek). Usługi opiekuńcze świadczone  są w 

miejscowościach: Bobrówko2, Szklarnia , Ostrów Pieckowski, Krzywy Róg, Dobry Lasek, Jakubowo ,Probark 

Mały, Babięta.Usług opiekuńczych specjalistycznych nie są realizowane z uwagi na brak zapotrzebowania na 

tego rodzaju pomoc, a także brak kadry specjalistycznej. Od  stycznia 2013 r. w Pieckach funkcjonuje 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dla 30 osób), w którym osoby 

chętne ( spełniające wymogi) uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych i korzystają z pomocy specjalistów. 

12.Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

Z uwagi na brak możliwości utworzenia takiego miejsca na terenie gminy, nie realizowane zadania. 

13.Dożywianie dzieci  

Realizacja programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

Program ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  realizowany był w formie:  

> posiłku (dożywianie) dla uczniów w szkole/przedszkolu, oraz  

> świadczenia pieniężne  na zakup żywności lub posiłków i świadczenia rzeczowe. 

Zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez GOPS, 

wybierany został wykonawca usługi p.n. : „Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na 

terenie gminy Piecki”. 

W 2013 r.  na realizację programu zaplanowano kwotę :  300 000,- zł. z tego: 

> dotacja 240. 000,- zł. 

> środki gminy 60.000,- zł.( w tym 200,-zł. na doposażenie punktów wydawania posiłku) 

Wydatki w ramach programu : 

1) posiłek dla dzieci: 212.151,- zł.  

- dotacja: 193,838,- zł.                                        - środki własne gminy: 18313,- zł. 

W ramach realizacji w/w programu 442 dzieci i młodzież z 5 szkół i przedszkola z terenu gminy Piecki , 

otrzymują gorące posiłki.  

2) posiłki dla dzieci  bez wywiadów środowiskowych i bez decyzji  19.065,- zł. ( 46 dz. )  



- dotacja: 1 827 zł.                                              - środki własne gminy: 17.238,-zł. 

Koszt 1 posiłku: 3,50 zł.                                                  Mleko smakowe:0,24 zł. 

W 2013 r. nie ponoszono wydatków na doposażenie punktów wydawania żywności. 

3) świadczenia pieniężne na zakup posiłku/żywności : 82.920,-zł, w tym: 

- dotacja: 44.335,- zł.                                              - środki własne gminy: 38.585,-zł. 

4) świadczenie rzeczowe : 1.422,- zł. 

- dotacja: 0,- zł                                                               - środki własne gminy: 1.422,- zł.  

Poza w/w programem, ze budżetu gminy wypłacono 1 zasił. celowy na żywność  na 100 zł. 

Koszt 1- posiłku  w szkole na terenie gminy – 3,50 zł,                   mleko smakowe- 0, 24 zł.  

W  ramach w/w programu świadczenia pieniężne na przygotowanie i zakup żywności otrzymało  693 osób, 

świadczenia rzeczowe otrzymało  10 osób. 

 Łącznie programem objętych było  1 038 osób .   

Wydatkowana kwota na w/w program 315.558,-  zł. , w tym dotacja 240.000,- zł. , wkład własny 75.558,- zł.  

Z dożywiania korzystała również młodzież i dzieci będące  w szkołach, internatach, przedszkola poza miejscem 

zamieszkania: Mońki, Łomża, OREW Mikołajki, Olsztyn, Szkoła Specjalna i Szkoła Ponadpodstawowa 

Mrągowo, Szczytno, Ruciane- Nida, Bursa Mrągowo, Szkoła Podstawowa Mikołajki,  przedszkole „Kubuś”  

Mrągowo.  Koszt posiłku wynosił od 10 zł. do 12 zł. W ramach Europejskiego Programu Pomocy 

Żywnościowej GOPS w Pieckach udziela pomocy osobom i rodzinom również w postaci przekazywanych 

artykułów spożywczych . W/w program realizowany jest od 2007 r. na podstawie  podpisanego przez Koło 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Rodzin Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych w Pieckach z Bankiem 

Żywności w Olsztynie POROZUMIENIA. 

14.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

W 2013 r.  ( grudzień) wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek na sprawienie pogrzebu.  

 

15.Sierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu; 

W roku 2012r.   GOPS w Pieckach skierował i umieścił w domach pomocy społecznej 5 osób, a w 2013 r. –

wydano 3 skierowania do dps ( jedna osoba zrezygnowała).  Na łączny koszt pobytu w dps składa się kwota 

wpłat ponoszona przez samego mieszkańca ( do 70%  

dochodu), kwota ponoszona przez rodzinę, oraz kwota, którą ponosi gmina. W 2013 r. kwota poniesionych 

wydatków za mieszkańców gminy przebywających w dps stanowiła kwotę 282 343,- zł. ( budżet gminy) Dla 

porównania w 2012 r. łączny koszt pobytu 17 osób w dps wynosił 444 163,21 zł., w tym  134 553,23zł. zł. udział 

mieszkańców, 15 031,92 zł. udział rodzin, 294 578,00 złkosztgminy. 

16.Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakł. Kar.; 

W 2012 r. udzielono pomocy 5 osobom, które opuściły zakład karny, na kwotę 905,41zł. 

W 2013 r. udzielono pomocy  3 osobom, które opuściły zakład karny, na kwotę 1 626,- zł. 

17.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie 

dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

Przygotowywaniem  sprawozdań  w wersji papierowej zajmują się pracownicy (zatrudnieni na poszczególnych 

stanowiskach pracy) i przekazują informatykowi, który sporządza wersję elektroniczną i z podpisem 

elektronicznym Kierownika GOPS przesyła do właściwego wojewody. W oparciu o dostarczone od 

poszczególnych pracowników merytorycznych cząstkowe sprawozdania  (w wersji papierowej) informatyk  

sporządza również sprawozdania zbiorcze, które drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu 

informatycznego przesyła właściwemu wojewodzie. 

18.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 



W 2013 r. zasiłki stałe wypłacano 80 osobom na łączną kwotę: 335.687 zł. 

19.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

        W 2013 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby, które nie miały ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu. Łącznie świadczeniem tym objęto 25 osób ( w 2012 r. – 17 osób), poniesiony 

koszt; 750,-zł  

20.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

Liczba zasiłków przyznanych  w 2013 r 40, na kwotę 7997,00 zł. 

Pomocą społeczną w 2013 r. objęto 242 1-osobowych gospodarstw domowych, 461 rodzin z dziećmi. Typy 

rodzin objętych pomocą społeczną przedstawia poniższa tabela 

 

 

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
 

LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
OGÓŁEM 

  

0 1 3 

UBÓSTWO 1 
599 

( w 2012 r. 513) 

1702 

( w 2011 r. 1666) 

SIEROCTWO 2 
0 

( w 2012 r. 1) 

0 

( w 2012 r. 4) 

BEZDOMNOŚĆ 3 
16 

( w 2012 r. 9) 

16 

( w 2012 r. 9) 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 
90 

( w 2012 r. 89) 

381 

( w 2012 r. 388) 

W TYM: 
5 

36 

( w 2012 r. 33) 

198 

( w 2012 r. 185) 
WIELODZIETNOŚĆ 

BEZROBOCIE 6 
360 

( w 2012 r. 341) 

1155 

( w 2012 r. 1212) 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 
208 

( w 2012 r. 182) 

440 

( w 2012 r. 428) 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 
344 

( w 2012 r. 288) 

914 

( w 2012 r. 737) 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 
245 

( w 2012 r. 184) 

870 

( w 2012 r. 736) 

W TYM: 
10 

80 

( w 2012 r. 93) 

248 

( w 2012 r. 291) 
RODZINY NIEPEŁNE 

RODZINY WIELODZIETNE 
11 

93 

( w 2012 r. 82) 

502 

( w 2012 r. 447) 

PRZEMOC W RODZINIE 12 
19 

( w 2012 r. 25) 

76 

( w 2012 r. 92) 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 
0 

( w 2012 r. 0) 

0 

( w 2012 r. 0) 

ALKOHOLIZM 14 
65 

( w 2012 r. 77) 

138 

( w 2012 r. 168) 

NARKOMANIA 15 
0 

( w 2012 r. 0) 

0 

( w 2012 r. 0) 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 

PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 
16 

3 

( w 2012 r. 5) 

6 

( w 2012 r. 5) 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 

OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB 

OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 

17 
0 

( w 2012 r. 0) 

0 

( w 2012 r. 0) 

ZDARZENIE LOSOWE 18 
2 

( w 2012 r. 7) 

4 

( w 2012 r. 18) 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 
0 

( w 2012 r. 0) 

0 

( w 2012 r. 0) 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 
0 

( w 2012 r. 9) 

0 

( w 2012 r. 17) 



 

 

 

 

 

 



 

 

W 2013 r. Ośrodek wydał 1429 decyzji, w tym 17 odmownych z powodu: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA RODZIN 

OGÓŁEM 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

0 1 2 

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 
811 

( w 2012 r. 782) 

2290 

( w 2012 r. 2513) 

o liczbie osób 
2 

242 

( w 2012 r. 184) 

242 

( w 2012 r. 184) 
1 

2 3 
150 

( w 2012 r. 130) 

300 

( w 2012 r. 260) 

3 4 
136 

( w 2012 r. 100) 

408 

( w 2012 r. 300) 

4 5 
144 

( w 2012 r. 166) 

576 

( w 2012 r. 664) 

5 6 
87 

( w 2012 r. 109) 

435 

( w 2012 r. 545) 

6 i więcej 7 
52 

( w 2012 r. 93) 

329 

( w 2012 r. 560) 

w tym (z wiersza 1) 
8 

461 

( w 2012 r. 435) 

1583 

( w 2012 r. 1659) 
rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15) 

o liczbie dzieci 
9 

162 

( w 2012 r. 120) 

441 

( w 2012 r. 293) 
1 

2 10 
159 

( w 2012 r. 174) 

497 

( w 2012 r. 632) 

3 11 
91 

( w 2012 r. 98) 

363 

( w 2012 r. 484) 

4 12 
42 

( w 2012 r. 34) 

234 

( w 2012 r. 187) 

5 13 
5 

( w 2012 r. 7) 

34 

( w 2012 r. 47) 

6 14 
2 

( w 2012 r. 2) 

14 

( w 2012 r. 16) 

7 i więcej 15 
0 

( w 2012 r. 0) 

0 

( w 2012 r. 0) 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20) 16 
95 

( w 2012 r. 106) 

290 

( w 2012 r. 327) 

o liczbie dzieci 
17 

41 

( w 2012 r. 49) 

86 

( w 2012 r. 111) 
1 

2 18 
34 

( w 2012 r. 34) 

104 

( w 2012 r. 110) 

3 19 
9 

( w 2012 r. 13) 

38 

( w 2012 r. 50) 

4 i więcej 20 
11 

( w 2012 r. 10) 

62 

( w 2012 r. 56) 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 

22+23+24+25) 
21 

188 

( w 2012 r. 180) 

373 

( w 2012 r. 399) 

o liczbie osób 
22 

95 

( w 2012 r. 79) 

95 

( w 2012 r. 979) 
1 

2 23 
44 

( w 2012 r. 44) 

88 

( w 2012 r. 88) 

3 24 
28 

( w 2012 r. 28) 

84 

( w 2012 r. 84) 

4 i więcej 25 
21 

( w 2012 r. 29) 

106 

( w 2012 r. 148) 



– ubiegania się o świadczenie w momencie korzystania już z tej samej pomocy – 1 przypadek 

– przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego – 11 przypadków 

– ograniczone możliwości finansowe Ośrodka – 5 przypadków 

W 2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie skierowano 1 decyzję r o odmowie 

udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego 

SKO utrzymało w mocy decyzję wydaną przez GOPS. 

21.Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek 

oraz pomocy w naturze; 

Z uwagi na brak zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, nie realizowane tego zadania. 

22.Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

Zadania nie realizowano z uwagi na brak gminnych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia 

24) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o 

wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o 

szkoleniach. 

W 2013 r. w ramach upowszechniania ofert pracy, GOPS w Pieckach organizował spotkania osób bezrobotnych 

korzystających z pomocy społecznej z prywatnym  przedsiębiorcą z terenu gminy oraz pośredniczył w 

przekazywaniu informacji z PUP o wolnych miejscach pracy. 

25) Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturach GOPS. 

    Klub Integracji Społecznej działa w ramach statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pieckach oraz funkcjonuje w jego strukturze. Działalność KIS odbywała           się w cyklu 2 – miesięcznych 

zajęć. W 2013 r. w ramach Klubu Integracji Społecznej funkcjonowała grupa kobiet długotrwale bezrobotnych, 

bądź pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 

mieszkających na terenie gminy Piecki.  Łącznie w zajęciach KIS uczestniczyło 11 osób w wieku 25-50.  Zajęcia 

organizowane były w okresie od 15.11.2014r. do 27.12. 2014r. W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej 

realizowane były następujące zajęcia: 

1. Zajęcia terapeutyczne grupowe – zapobieganie problemom alkoholowym,  

2. Poradnictwo psychologiczne – jak umiejętnie radzić sobie ze stresem, możliwości rozwiązywania 

konfliktów, 

3. Pośrednictwo pracy - poruszanie się na rynku pracy i podejmowania ról społeczno- zawodowych, 

4. Doradztwo i szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i w formie spółdzielni 

socjalnej. 

5. Warsztaty rękodzieł, terapia zajęciowa -  twórcze formy spędzania czasu wolnego:    

 decoupage, filcowanie, rysunek na płótnie.  

Koszt funkcjonowania KIS (4.000,00 zł.) finansowany jest ze środków własnych gminy    tj. funduszy 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  lub Integracji Społecznej w 

Pieckach w ramach swojej działalności współpracował ze środowiskiem lokalnym - Gminnym Ośrodkiem 

Kultury Sportu i Rekreacji w Pieckach oraz Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie.  

 Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej umożliwiło uczestnikom nabycie nowych umiejętność 

(filcowanie, decoupage.), zwiększyło szansę na podjęcie zatrudnienia,    dało uczestnikom możliwość rozmowy 

z psychologiem i terapeutą o swoich.  

 

 



Punkt Informacyjno – Konsultacyjny 

dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i członków ich rodzin. (w zakresie uzależnień i 

przemocy w rodzinie) zatrudniający na podstawie umów cywilno – prawnych 4 specjalistów (radca prawny, 

psycholog, pedagog i instruktor uzależnień). Od stycznia do grudnia dyżury odbywały się w siedzibie GOPS. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, psycholog zatrudniony w ramach Punktu  pełnił dyżury 

w Gimnazjum w Pieckach, służąc pomocą i wsparciem rodzinom w kryzysie oraz prowadził warsztaty wg 

potrzeb ( szkoła/GOPS). 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012r. Zarządzeniem Wójta z dnia 

15.III.2012r. powołano Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli pracownicy socjalni, pedagog, 

policjant, pielęgniarka, członek GKRPA oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Piecki. Przeprowadzono 

szkolenie członków tego zespołu i Grup Roboczych, zakupiono niezbędne do funkcjonowania ZI wyposażenie 

w postaci publikacji i pakietów dotyczących przemocy w rodzinie. W 2013r. w ramach Programu Osłonowego 

„Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie” GOPS realizuje projekt pn. „Odpowiedzialni rodzice – szczęśliwe dzieci”. Realizacja projektu jest 

zgodna z celami i metodami realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007-

2013r. (oddziaływania na rzecz zmiany postawy mieszkańców gminy wobec przemocy w rodzinie).Projekt 

zakłada udzielanie pomocy dzieciom (od najmłodszych lat) i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych 

przemocą w rodzinie poprzez wprowadzenie innowacyjnych form spędzania wolnego czasu i przeprowadzenia 

kampanii informacyjno-profilaktycznej. 

Punkt wypożyczania sprzęty rehabilitacyjnego przy GOPS 

                   W sierpniu 2012 r. dzięki nawiązanej przez GOPS współpracy z Ośrodkiem Pomocy Doraźnej 

EMAUS, pozyskany został sprzęt rehabilitacyjny w postaci: wózków inwalidzkich (5 szt.), kuli( 10 par), 

chodzików ( 5 szt.), balkoników ( 5 szt.) i łóżka ( 1szt.).  Punkt wydawania sprzętu zlokalizowany jest  w 

budynku GOPS. W 2012 r.  i  2013 r. z pomocy  skorzystało łącznie 17 osób. Działalnością Punktu zajmuje 

się osoba koordynująca usługi opiekuńcze.  

Punkt wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” przy GOPS 

W grudniu 2012 r. nawiązana została współpraca GOPS z Gimnazjum w Pieckach. W wyniku tej współpracy 

powstał Punkt wolontariatu ,, Pomocna Dłoń”. W działaniach wolontariackich uczestniczy młodzież szkolna, 

osoby dorosłe ( klienci GOPS) oraz  seniorzy. Młodzież podejmuje akcje profilaktyczne propagujące zdrowy 

tryb życia, oferuje pomoc przy organizacji Spotkań Wigilijnych dla osób objętych opieką GOPS oraz promuje 

ideę wolontariatu. Dorośli włączają się w działalność placówek wsparcia dziennego, natomiast seniorzy ( 

uczestnicy projektu ,, Seniorzy dla najmłodszych” ), organizują imprezy okolicznościowe dla małych dzieci min. 

w świetlicach wiejskich. W 2012 zaangażowanych w wolontariat było 12 osób, w 2013 r. w wolontariacie 

uczestniczy 50 osób. 

Grupy Zabawowe 

W miejscowościach wiejskich, w których nie ma żłobków i przedszkoli odbywają się spotkania grup 

zabawowych, czyli rodziców z małymi dziećmi do 4 r. ż. Spotkania prowadzi animator , którego rola polega na 

zorganizowaniu spotkania, zapewnieniu materiałów do zajęć z dziećmi i uwrażliwieniu rodziców na potrzebę 

wspólnego spędzania czasu z dzieckiem i z rówieśnikami. W 2012 r. Grupy zabawowe prowadzone były w 

miejscowości Piecki i Stare Kiełbonki, udział w nich wzięło ponad 20 rodzin. W 2013 r. powstały kolejne Grupy 

Zabawowe w miejscowości Lipowo,  Dłużec oraz w Pieckach i Starych Kiełbonkach. Działalność  Grup 

finansowana jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Rodziny otrzymują dodatkowo nieodpłatne mleko w proszku 

BEBIKO przekazane przez NUTRICA. 



 

Imprezy profilaktyczne i integracyjne  dla dzieci i rodzin 

Podejmując działania profilaktyczne skierowane do rodzin , w okresie letnim organizowane są imprezy 

plenerowe I spotkania z udziałem dzieci I rodziców. W poszczególnych sołectwach odbywają się imprezy z 

okazji min. Dnia Dziecka, czy też Święta Mikołaja. 

Zarówno w  2012 jak i w 2013 r. roku odbyły się imprezy plenerowe we wsi Lipowo, Dłużec, Cierzpięta, Piecki, 

Szklarnia, Ganty, Dobry lasek, Stare Kiełbonki itp. W 2013 r. GOPS był głównym organizatorem Pikniku dla 

Rodzin podczas którego prowadzono akcję profilaktyczną  ( przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom) pn. ,, 

Odpowiedzialni Rodzice – Szczęśliwe Dzieci”. W listopadzie 2013 r. GOPS w ramach współpracy z 

placówkami oświatowymi i wolontariuszami zorganizował akcję p.n. HEPPENING  profilaktyczny. Dzieci pod 

opieką wychowawców i policji przeszły ulicami Piecek niosąc hasła STOP PRZEMOCY oraz REAGUJ.MASZ 

PRAWO. Akcję wspierał Rzecznik Praw Dziecka.                     

Placówka Wsparcia Dziennego (świetlica dla dzieci i młodzieży w Nawiadach) 

Od 1999 r. przy Szkole Podstawowej w Nawiadach działa świetlica opiekuńczo- wychowawcza dla dzieci 

finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia 

prowadzone są przez wychowawców zatrudnionych w ramach umów – zleceń.Dzieci otrzymują pomoc w 

nauce, rozwijają swoje zainteresowania i objęte są dożywianiem. W 2012 r. do świetlicy zapisanych było 40 

dzieci, a w 2013 r. zapisanych jest 50 dzieci. 

W ramach 2013 r. w ramach ,, Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia 

dziennego w 2013 r. pozyskał dodatkowe fundusze  dzięki czemu świetlica opiekuńczo –wychowawczych w 

Nawiadach zostanie doposażona meble i sprzęt rozszerzający ofertę zajęć dla dzieci. 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

Różne formy wypoczynku letniego i zimowego finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, którymi objęto w 2012 roku 222 dzieci w tym: 13 

dzieci uczestniczyło w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach, 209 dzieci pozostało objętych 

półkoloniami i półzimowiskami w miejscow.: Lipowo, Machary, Dłużec, Nawiady, Piecki oraz GOK Piecki. 

W 2013 roku 277 dzieci, w tym: 25 dzieci uczestniczyło w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 

Kikitach, 252 pozostało objętych półkoloniami i półzimowiskami w miejscowościach Lipowo, Machary, Dłużec, 

Nawiady, Piecki oraz GOK Piecki. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii są również finansowane działania szkoleniowo-profilaktyczne skierowane dla 

dzieci i młodzieży w szkołach ( spektakle i warsztaty profilaktyczne, wywiadówki dla rodziców dotyczące 

przemocy i przeciwdziałania narkomanii). W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych sfinansowano różnego 

rodzaju turnieje piłkarskie na boisku sportowym „Orlik” i zakupiono 20 kompletów strojów piłkarskich dla 

drużyny piłkarskiej chłopców rocznik 2002. Dofinansowano zajęcia i przedsięwzięcia sportowe organizowane 

przez Stowarzyszenie i Klub Sportowy „Orlik” i były to: zawody tenisa stołowego w Nawiadach, turniej 

zapaśniczy i rozgrywki ligowe piłki nożnej. W 2013r. Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach otrzymała 

mapę wykorzystywaną do biegów na orientację w ramach działań profilaktycznych poprzez rekreację, sport i 

zabawy edukacyjne dla około 100 osób. Dofinansowanie sekcji tenisa stołowego „LUKS ORLIK Nawiady” – 

udział dzieci szkolnych w turniejach wojewódzkich, okolicznościowych, udział w pucharze PS, PZTS Gdańsk, a 

także turnieju „Orlików” w Węgorzewie- gdzie z gminy Piecki uczęszcza 9 dzieci i są jednymi z lepszych 

zawodników w drużynie.  Dla organizacji czasu wolnego mieszkańców z poszczególnych sołectw z gminy, 

głównie dzieci i młodzieży dofinansowano imprezy i przedsięwzięcia z elementami profilaktyki uzależnień, w 

tym: Rodzinny piknik „Pieczonego Ziemniaka”;- impreza gminna, Festyny wiejskie, Zakończenie wakacji, 

„Dzień Dziecka”, „Andrzejki”, Imprezy choinkowe dla dzieci, „Mikołajki”. 

 



Grupa AA „Nadzieja” 

Grupa ta powstała w 1997r. i od 16 lat spotyka się  w każdy czwartek. W mityngach grupy uczestniczy 20 

osób. Każdego roku grupa AA jest organizatorem uroczystych mityngów, na które przyjeżdżają uczestnicy ( 

do 300 osób) z grup AA i AL-Anon z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych. Grupa AA 

„Nadzieja” jest tez organizatorem pielgrzymek profilaktycznych w ramach Ogólnopolskich Dni 

Trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia Udział w nich biorą osoby uzależnione i współuzależnione. 

GKRPA dofinansowuje koszt wynajęcia autokaru. Ponadto dla osób uzależnionych od alkoholu 

przeprowadzone jest poradnictwo indywidualne oraz  treningi terapeut.                                                              

                                                     Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

Z uwagi na brak wyspecjalizowanej kadry ( opiekunek) do realizacji usług specjalistycznych, nie realizowano 

tego zadania. Osoby które takiej usługi wymagają kierowane są do ŚDS lub DPS. 

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną; 

W 2013 r. nie miało miejsca żadne tego typu zdarzenie 

3.Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

Od  stycznia 2013 r. w Pieckach funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ( dla 30 osób), w którym osoby chętne ( spełniające wymogi) uczestniczą w zajęciach 

aktywizacyjnych i korzystają z pomocy specjalistów.  

W 2013 r. Kierownik GOPS w Pieckach wydał 62 decyzje administracyjne kierujące do uczestnictwa w 

zajęciach ŚDS, 54 decyzji o zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ŚDS oraz 9 decyzji zobowiązujących do 

odpłatności. Wydanie każdej decyzji musi być poprzedzone aktualizacją wywiadu środowiskowego w związku z 

czym pracownicy socjalni GOPS zobowiązani byli przeprowadzić dodatkowo 62 wywiady środowiskowe ( 

czego z uwagi na brak tego typu ośrodka wsparcia, nie realizowano  2012r.). Osoba ubiegająca się o skierowanie 

do ŚDS przedkłada wniosek, zaświadczenia lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry, oraz orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. Podstawą objęcia usługami świadczonymi przez ŚDS jest decyzja administracyjna wydana 

przez kierownika GOPS. Osoby, które po raz pierwszy ubiegały się o skierowanie do ŚDS, otrzymywały decyzję 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

4.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

W 2013 r. GOPS w Pieckach podejmował działania i realizował zadania wynikające z niżej wymienionych 

rządowych  programów pomocy społecznej: 

1) Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

2) Resortowy Program Wspierani Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ,, Asystent Rodziny’ 

3) Program osłonowy ,, Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu   

   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

4) Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego” 

5) Rządowy Program na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012- 2013-12-06 

6) Europejski Program Pomocy Żywnościowej 

7) Projekt systemowy  w ramach POKL (,, Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego na  

   terenie gminy Piecki”) 

 



5.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a prawo do świadczeń w określonej formie dla 

cudzoziemców,  

Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację tego typu pomocy, nie realizowano tego zadania. 

6.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany w RP 

Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację tego typu pomocy, nie realizowano tego zadania. 

7.Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację tego typu pomocy, nie realizowano tego zadania. 

B. ZADANIA Z ZAKRESU  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

I. Świadczenia rodzinne 

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, to zadanie  realizowane w GOPS od 2004 r. jako zadanie 

zlecone gminie, w całości finansowane przez państwo.  

W/w zadanie realizowane jest poprzez: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 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 prze dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania, 

 przyznawanie i wypłacanie zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń 

pielęgnacyjnych, 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

               W celu uzyskania świadczeń rodzinnych należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami tj. 

odpowiednio zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Skarbowy, zaświadczenie o wysokości składki na 

ubezpieczenie zdrowotne z ZUS, akty urodzenia dziecka, dowód osobisty, zaświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego, orzeczenie o niepełnosprawności i inne w zależności od świadczenia. Wnioski o 

świadczenia rodzinne dostępne są w siedzibie GOPS. Za złożenie wniosku GOPS nie pobiera opłat.  

W 2013 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 2.691.465,00  zł  na : (poniższe dane podane są w 

zaokrągleniu do pełnych zł) 

1) zasiłki rodzinne – 1.117.454,00 zł 

2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 514.224,00 zł, w tym z tytułu : 

 urodzenia dziecka  44 000,- zł. (w 2012r. – 37.000 zł, a  w 2011 r.- 61.000 zł )  

 opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 62.704,00 zł. 

 samotnego wychowywania dziecka – 68.970,00 zł.  

 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 40.780,00 zł 

 rozpoczęcia roku szkolnego – 68.200,00 zł 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 96.950,00 zł,  

 wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 131.600,00 zł 

3) świadczenia opiekuńcze – 904.585,00 zł. w tym : 

 zasiłki pielęgnacyjne – 445.963 zł. ( w 2012 r. 429.777,00 zł)  

 świadczenia pielęgnacyjne wraz z dodatkami dla 62 osób sprawujących osobistą opiekę nad  

osobami niepełnosprawnymi – 410.192,00 zł.  

 Specjalny zasiłek opiekuńczy- 48.430,00 zł 



4) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 

niektóre dodatki – 99.202  zł. ( w 2012r. 80.753,00 z, w 2011 r. 64.929 zł.) 

5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 56 000 zł.  

Świadczenia rodzinne wypłacono 1053 rodzinom ( w 2012 r. 1036 rodzinom). Uzyskało je więc ok. 40 % rodzin 

gminy. Zasiłki rodzinne wypłacano na 1056 dzieci w 658 rodzinach. Wobec powyższych danych wynika, że 

zdecydowanie wzrasta liczba osób pobierających świadczenia rodzinne, jak również kwoty przekazywane z 

budżetu państwa dla rodzin. W związku z tym stanowisko pracy w GOPS jest bardziej obciążone. 

C. ZADANIA  Z  ZAKRESU  ŚWIADCZEŃ  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 

POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

              Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w 

formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

              Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z 

dochodów własnych gminy ( o których mowa w art. 27 zwrot przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń 

wypłaconych osobie uprawnionej, ust. 4). 

            Koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (z 

zastrzeżeniem art. 27 zwrot przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, ust. 6).       

W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami tj. prawomocny wyrok zasadzający alimenty, ugodę lub postanowienie sądu o przyznanych 

świadczeniach, DO wnioskodawcy, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności 

egzekucji, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenie z ZUS o wysokości składki 

zdrowotnej, zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych. 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach od 1 października 2008 r. wypłaca świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego Prowadzi również postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określone w 

ustawie z 2007 r.  W 2013 r. w gminie było 120 osób uprawnionych do tych świadczeń w 81 rodzinach. Ogółem 

wypłacono 1413 świadczeń na łączną kwotę 520.669 zł. W 2013 r. było 111 dłużników alimentacyjnych, wobec 

których toczyło się postępowanie, w tym 64 zamieszkujących na terenie gminy Piecki, 45 na terenie innych 

gmin oraz 2 osoby przebywające poza granicami kraju. Równocześnie z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, GOPS prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Każdy dłużnik i 

komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne został poinformowany o przyznanych świadczeniach 

z funduszu alimentacyjnego w 45 przypadkach zwrócono się do innych gmin z wnioskami o podjęcie działań 

wobec dłużników, którzy przebywają na ich  terenie, a gmina Piecki wypłaca świadczenia. W 42 przypadkach 

przeprowadzono wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej dłużników, tyle samo 

też informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń przekazano komornikom sądowym. W 6 przypadkach 

skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W 18 przypadkach kierowano wnioski do 

komornika, Policji oraz Ewidencji Ludności o ustalenie adresu zamieszkania dłużników. W 21 przypadkach 

kierowano wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do Powiatowego Urzędu Pracy, a 10 

dłużników zobowiązano do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. 

W 2013r. wystosowano 87 zawiadomień o wszczęciu postępowania dot. zwrotu wypłaconych świadczeń z FA, 

następnie wydano 87 decyzji administracyjnych zobowiązujących dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń 

osobom uprawnionym wraz z naliczonymi odsetkami. A w związku z powyższym do dnia dzisiejszego 

sporządzono 40 tytułów wykonawczych, które przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych celem 

dalszej egzekucji wypłaconych świadczeń. 



Wobec 25 dłużników wszczęto postępowania dotyczące uznania ich za uchylających się od zobowiązań 

alimentacyjnych, w  20 przypadkach postępowania zakończyły się wydaniem prawomocnych decyzji 

administracyjnych. GOPS korzystał też z ustawowej możliwości przekazywania danych od dłużników 

alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej. Do Europejskiego Rejestru Informacji Finansowych jest 

wpisanych 60 dłużników alimentacyjnych. (jeden dłużnik w 2013 r. zmarł, w związku z tym kwota jego 

należności w wysokości 18.757,00 zł została wygaszona). 

 W wyniku podjętych wobec dłużników alimentacyjnych działań komornicy przekazywali na konto 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należności wyegzekwowane od dłużników. I tak ogółem wpływy od 

komorników i dłużników w 2013 r. wyniosły 43.014,73 zł (czyli ściągalność komornicza wyniosła 8,2 %)  

Z tej kwoty przekazano: 

 26.136,78 zł do budżetu państwa, 

 11.227,00 zł na dochody gminy Piecki 

 5.650,95 zł na dochody innych gmin. 

Na dochody gminy Piecki wpłynęła również kwota 4.532,00 zł przekazane przez inne gminy. Zatem w 2013 r. 

zaliczona kwota na dochody gminy z tytułu zwróconych świadczeń z FA wyniosły  15.759,00 zł, które zgodnie z 

zaleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powinny być kierowane w całości na wydatki związane z 

podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę zadania realizowanego przez  GOPS. 

D. SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIA  ZDROWOTNE 

        Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby, które nie miały ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu. Wydatkowano na nie 45.943,86 zł za osoby pobierające: 

- zasiłki stałe – 26.111,86  zł , 

- świadczenia rodzinne – 19.832,00 zł. 

 

E. DODATKI  MIESZKANIOWE 

          Dodatki  mieszkaniowe to zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych , dzięki któremu możliwa jest   pomoc   gminy   w  kosztach  utrzymania mieszkań  wielu 

rodzin.  

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i 

deklarację o dochodach (druki te stanowią załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. - 

Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 r. z późn. zm.) oraz zaświadczenia o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy 

miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem 

potwierdzającym jest ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki. Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego  

o posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, 

o powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni lokalu o więcej niż 

30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu 

nie przekracza 60% 

o jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną 

powierzchnię użytkową o 5 m
2
. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m

2
, jeżeli w lokalu 

zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, 

jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju. 

o dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury, a w 

gospodarstwie wieloosobowym 125% 

            W przyznaniu dodatku mieszkaniowego nie działa automatyzm. Ustawodawca dopuszcza 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dla ustalenia w sposób wiarygodny i 

obiektywny sytuacji majątkowej osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. 



             Upoważniony pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, może żądać od 

wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym 

zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów 

pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania 

dodatku mieszkaniowego. 

W 2013 r. w GOPS wydatkowano na tę obowiązkową formę pomocy 158.849,94 zł. Wypłacono 1067 dodatków 

mieszkaniowych na lokale będące w zasobach prywatnych a następnie spółdzielcze, zakładowe oraz pozostające 

w zasobie mieszkaniowym gminy:. Dodatki mieszkaniowe wypłacono: 

 - na rzecz zarządców- 135.243,35 zł  (820 dodatków), z tego: 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa – 77.445,53 zł (389 dodatków)  

 Urząd Gminy – 2.628,57 zł (68 dodatki)  

 Nadleśnictwo Strzałowo – 0 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 48.306,53 zł (329 dodatków) 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wspólnota – 6.862,72 zł ( 34 dodatków) 

    - do rąk właścicieli lub najemców lokali- 23.606,59 zł (247 dodatków) 

W 2013 r. dodatek mieszkaniowy najmniejszy i największy: 19,62 zł i 337,50 zł natomiast dodatek 

mieszkaniowy średni: 148,88 zł. 

Od stycznia 2014r. na podstawie definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego 

Prawa energetycznego ( Dz.U. z 2013r. poz. 984) osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo 

do zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznawanego w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek 

energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 

wypłat dodatku energetycznego. 

F.PRACE  SPOŁECZNIE  -  UŻYTECZNE 

Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (weszła w życie 1 listopada2005roku). 

Oznaczają one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadający już prawo do zasiłku. Do tych prac 

kieruje ich starosta, a organizują gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub 

instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace takie 

mogą wykonywać bezrobotni, dla których upłynął już czas pobierania zasiłku bądź też go nie nabyły (prawa 

takiego nie ma około 87 proc. bezrobotnych), w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin 

tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6 zł za godzinę. Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla 

realizacji tych prac - co oznacza, iż osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie 

użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Prace społecznie użyteczne realizowane były w 

gminie Piecki w 2013r. na podstawie  Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Piecki a Powiatowym Urzędem 

Pracy w Mrągowie. Prace społecznie - użyteczne wykonywało 25 bezrobotnych (objętych pomocą społeczną) w 

jednostkach organizacyjnych gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki organizatorem i 

koordynatorem realizacji w/w zadania był GOPS. 

 

 

 

 

 



Lp. 
Rodzaj prac społecznie 

użytecznych 

Podmioty w których 

prace społecznie 

użyteczne będą 

wykonywane 

Miejsce 

wykonywania prac 

Liczba 

bezrobotnych 

skierowanych do 

wykonywania prac 

społecznie 

użytecznych 

1 

Prace porządkowe na 

terenie wsi (sprzątanie 

przystanków 

autobusowych, placów i 

chodników, cmentarzy 

wiejskich lub innych 

miejsc publicznych) 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Pieckach 

Piecki 

Zgon 

Lipowo 

Dłużec 

Krutyń 

Babięta 

Nawiady 

Bobrówko, Nowy 

Most 

Głogno, Rutkowo 

Machary 

Cierzpięty 

Brejdyny 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Prace porządkowe na 

terenie gminnych szkół i 

przedszkoli 

Szkoła Podstawowa      

w Pieckach 

Szkoła Podstawowa 

w Nawiadach 

Szkoła Podstawowa 

w Starych 

Kiełbonkach 

Szkoła Podstawowa 

w Dłużcu 

Gimnazjum w 

Pieckach 

Samorządowe 

Przedszkole w 

Pieckach 

Piecki 

 

Nawiady 

 

Stare Kiełbonki 

 

Dłużec 

 

Piecki 

 

Piecki 

             1 

 

              1 

 

              1 

 

              1 

 

             1 

 

              1 

3 

Utrzymanie porządku na 

terenie stadionu i Ośrodka 

Kultury 

Gminny Ośrodek 

Sportu, Kultury i 

Rekreacji „Pegaz” w 

Pieckach 

Piecki 2 

4 

Dbałość o pomieszczenia i 

otoczenie świetlic 

wiejskich (w których był 

realizowany Program 

Aktywności Lokalnej – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Pieckach 

Lipowo 

 

Machary 

1 

 

1 



EFS) 

5 

Dbałość o  porządek w 

pomieszczeniach  i na 

posesji GOPS, proste prace 

biurowe, pomoc przy 

doręczaniu przesyłek 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Pieckach  

Piecki 2 

RAZEM 25 

Od  kwietnia do września 2013r. 25 osób bezrobotnych wykonywało prace na rzecz gminy Piecki, przez 5538 

godzin. Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przeznaczono 

kwotę 43.959,60 zł.  Z tej kwoty 26.366,16 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie, a 17.593,44 

zł zostało wydatkowane  z budżetu gminy Piecki. 

G. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

1. Realizacja projektu systemowego ,, Ograniczanie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w Gminie 

Piecki”Projekt ten od 2008r. współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach POKL (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)  

W 2013 r. realizowana była VI edycja projektu, w którym uczestniczyło 24 osoby,      które realizowały 

indywidualne ścieżki uczestnictwa w oparciu o zadania zawarte                 w kontraktach socjalnych (KS). 

W zależności od treści kontraktu socjalnego były to zajęcia z zakresu:  

1) Trening interpersonalny  dla 2 gr po 12 os. W wymiarze 20h/ 1 gr, tj. łącznie 40h, dla uczestników 

realizujących założenia KS, 

2) Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 2h/1os. dla 24 uczestników projektu. 

3) Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 20h dla 24 uczestników projektu.   

4) Kurs z zakresu samoobrony dla 10 os. realizujących projekt systemowy.  

5) Warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 30h/dla 24 os.  

W  listopadzie i grudniu br. realizowane były  kursy zawodowe dla 18 uczestników projektu z zakresu: 

1) Opiekun osób starszych w wymiarze 240h w tym 100h zajęć praktycznych.  

2) Kucharz w wymiarze 220h w tym 150h zajęć praktycznych. 

3) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 128h zajęć.  

4) Operator wózków jezdniowych w wymiarze 65h w tym 15h praktyki.  

Realizacja kursów wynikała z zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Odbycie               w/w kursów 

zapewniło uczestnikom nabycie kwalifikacji zawodowych oraz podniosło poziom aktywności zawodowej.   

Od września 2013r. do grudnia 2013r. realizowane były staże zawodowe przez                          5 uczestników 

projektu w Nadleśnictwie Strzałowo, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie, Przedszkolu 

Samorządowym w Pieckach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu          i Rekreacji w Pieckach oraz "Rezydencji 

Piecki", Gastronomia  B. Kołpak. Według aneksu Nr POKL.07.01.01-28-232/08-05 do umowy o 

dofinansowanie projektu systemowego w 2013 roku, zawartego dnia 6 maja 2013r. z Województwem 

Warmińsko- Mazurskim na realizację projektu przeznaczono kwotę 220.200,00 zł, w tym dofinansowanie ze 

środków EFS – 209.140,80 a udział gminy to – 25.484,00 zł. Udział własny gminy stanowiły wydatki na zasiłki 

celowe i okresowe zaplanowane  w budżecie GOPS.Wydatkowano 176.469,53 zł z dotacji EFS i 21.468,28 zł   

ze środków własnych. Niewykorzystana dotacja (32.671,27 zł) została zwrócona  do budżetu państwa. 

Wydatki projektu przeznaczono na zadania: 

 Aktywna integracja  - 102.228,92 zł,  

 Zasiłki i pomoc w naturze – 21.468,28 zł  

 Praca socjalna – 44.377,81 zł 



 Zarządzanie projektem – 24.724,28 zł 

 14.469,47 zł tej kwoty stanowiły tzw. koszty pośrednie.   

 

2. Realizacja programu ,, Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013” 

Bank Żywności w Olsztynie Bank Żywności w Olsztynie działa od 2009 roku, jest to organizacja 

pozarządowa, której celem jest zmniejszenie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie 

marnotrawieniu żywności. Poprzez udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i 

ekonomicznych, jest on istotnym ogniwem ekonomii społecznej regionu. Obok funkcji społecznej i 

ekonomicznej, spełnia także funkcje edukacyjne i ekologiczne. Bank Żywności w Olsztynie  jest jednym z 

27 banków zrzeszonych w Federacji polskich Banków Żywności. W oparciu o Deklarację ( PEAD 2013) 

przystąpienia do programu dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej oraz Umowę  

na przekazywanie gotowych artykułów spożywczych dla organizacji charytatywnych w ramach programu ,, 

Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013 „ zawartą  w 2013 r.  pomiędzy 

Bankiem Żywności w Olsztynie  a Kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Rodziców dzieci 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Pieckach ,  mieszkańcy gminy Piecki, którzy (zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej) spełniają kryteria dochodowe, otrzymują nieodpłatnie żywność.  Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pieckach jako Partner realizacji w/w zadania, zgodnie z Umową podpisaną z 

Bankiem Żywności: 

>  monitoruje realizację zadania przez w/w organizację 

> udziela pomocy w bazie lokalowej oraz transporcie żywności z Banku Żywności 

> partycypuje w kosztach transportu i rozdysponowania żywności ( 762,- zł. w 4 ratach) 

> prowadzi ewidencję osób korzystających z pomocy w formie żywności 

> wydawanie żywności dla najuboższych osób 

W 2012r- 1270 osób, a w  2011r- 1026 osób Osoby , które otrzymują tę żywność są: to osoby potrzebujące 

pomocy. Pracownik socjalny prowadzi wywiad i według kryterium dochodowego prowadzi się procedurę 

przyznawania żywności.  Zgodnie z Umową w  2013 r. Bank Żywności przekazał  37 ton 410 kg    

 

3. Realizacja projektu w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie” – Kampania profilaktyczna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ‘Odpowiedzialni 

rodzice- szczęśliwe dzieci”. Program był finansowany z dotacji z MPi PS w kwocie 10.000zł oraz ze 

środków GPPiRPA w kwocie 2.640zł w okresie od czerwca do grudnia 2013r. i dotyczył  udzielanie 

pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (utworzenie grup 

zabawowych- dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym i ich rodzice oraz grup wsparcia 

rówieśniczego-dzieci szkolne i młodzież gimnazjalna). Miał za zadanie również oddziaływać na rzecz 

zmiany postawy mieszkańców gminy wobec przemocy w rodzinie. 

 

4.  Realizacja Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 

2013r. dofinansowanego z MPiPS w kwocie 25.281zł oraz 614 ze środków własnych tj. z GPPiRPA. 

Dotyczył doposażenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nawiadach  oraz adaptację pomieszczeń 

i zwiększenie oferty zajęciowej dla dzieci utalentowanych muzycznie 

 

 

 

 



 

 

WYKAZ  POTRZEB 

W sferze potrzeb mieszkańców gminy:  

1) Dostosowanie do standardów ( zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej) placówki wsparcia dziennego ( świetlicy, klubu dla dzieci i młodzieży) przy Szkole w 

Nawiadach 

2) Zorganizowanie na bazie istniejących świetlic wiejskich innych dziennych form wsparcia dzieci i rodzin w 

środowisku lokalnym ( kółka zainteresowań itp.) 

3) Pozyskanie lokalu na mieszkanie chronione  min.  dla bezdomnych, poszkodowanych wskutek klęsk 

żywiołowych (np. huraganów) 

3) Pozyskanie lokalu na magazyn dla bezpiecznego i spełniającego wymogi sanitarne przechowywania i 

wydawania żywności w ramach programu PEAD, 

4) Pozyskanie lokalu na prowadzeni Punktu wydawania odzieży / sprzętu rehabilitacyjnego itp. 

5) zabezpieczenie  środków  finansowych  na  realizację  świadczeń  społecznych na  poziomie zaplanowanym 

w „Bilansie potrzeb”, aby z powodu braku środków finansowych nie dopuść do niezrealizowania zadań i 

form pomocy przewidzianych w ustawach. 

W sferze funkcjonowania GOPS: 

1) Pozyskanie lokalu do archiwizacji dokumentacji GOPS 

2) Zatrudnienie  „animatora podwórkowego”, do prowadzenia działań profilaktycznych w środowisku, 

3) Zatrudnienie pielęgniarki psychiatrycznej dla zapewnienia usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, 

4) Zabezpieczenie w budżecie GOPS  środków finansowych na bieżące funkcjonowanie (materiały biurowe, 

opłaty pocztowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu elektronicznego itp.) wobec realizowania przez GOPS 

zadań.  

5) Doposażenie Ośrodka w sprzęt komputerowy oraz  meble do nowej siedziby GOPS; 

 

Inne potrzeby: 

1) Z uwagi na rosnącą liczbę zadań, niezbędne jest 

>  zatrudnienie na ½ etatu osoby ds. kadrowo –płacowych i obsługi finansowej projektów  

> zwiększenie zatrudnienia z ½ do 1 etatu na stanowisku ds. funduszu alimentacyjnego 

2) Opracowanie  strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Piecki  

 

 

                                                           Sporządził: Kierownik i pracownicy GOPS  

 

Piecki, 17.04. 2014 r. 

 


