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I.

Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Działalność jednostek pomocy społecznej w Polsce reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej. Ustawa ta określa, że wykonywanie zadań pomocy społecznej spoczywa
na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej. Utworzenie i
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników

jest

zadaniem

gminy

o

charakterze

obowiązkowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach został powołany Uchwałą nr X/53/90
Gminnej Rady Narodowej w Pieckach

z dnia 28 kwietnia 1990 roku, jako wyodrębniona

jednostka budżetowa skupiająca zadania z zakresu pomocy społecznej. Do wrześniu 2014 r.
GOPS mieścił się w budynku przy ul. 1 Maja 6 w Pieckach, obecnie Ośrodek zlokalizowany
jest w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Zwycięstwa 35/2. Dzięki zmianie siedziby
pozyskane zostały do użytkowania nowe pomieszczenia w których organizowane są
dodatkowe działania. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych gdyż posiada windę. Ułatwieniem dla matek z małymi
dziećmi jest również zorganizowany na parterze Punkt Kancelaryjny. Świetlica i
pomieszczenia socjalne, umożliwiają organizowanie wielu spotkań, szkoleń i innych
przedsięwzięć na rzecz dzieci i rodzin. GOPS jest realizatorem zadań własnych i zleconych.
1. Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o charakterze obowiązkowym :











utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników,
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ,
sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej, sporządzanie sprawozdawczości,
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie,
świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym i chorym,
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
przyznawanie pomocy rzeczowej, np. w postaci dożywiania dzieci w szkole,
praca socjalna.

2. Do zadań zleconych z pomocy społecznej ( z zakresu administracji rządowej) należą:






przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie schronienia, ubrania i
posiłku cudzoziemcom,
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.
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Ponadto GOPS realizuje zadania wynikające z innych ustaw:
> z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
> z ustawy o świadczeniach rodzinnych:
> z ustawy o funduszu alimentacyjnym;
> z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
> z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
> z ustawy o dodatkach energetycznych;
> z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
> z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
II . Struktura organizacyjna GOPS
1. Kierownik Ośrodka – 1 etat
2. Główna księgowa – 1 etat
3. Referent ds. kadrowo – finansowych – 1 etat
4. Zespół pracowników socjalnych – 5 etatów
5. Zespół opiekunek świadczących usługi dla osób starszych – 5 etatów
Zespół wspierany był osobami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenia ( 3)
6. Stanowisko pracy do realizacji świadczeń rodzinnych - 1 etat
7. Stanowisko pracy do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego i
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - 1 etat
8. Koordynator realizacji GPPiRPA, Karty Dużej Rodziny i Klub Integracji
Społecznej- 1 etat,
9. Informatyk ds. sprawozdawczości, dodatków mieszkaniowych, energetycznych i
promocji – 1 etat,
10. Asystent rodziny (praca z rodziną w środowisku ) - 1 etat
11. Wychowawca placówki wsparcia dziennego/pracownik socjalny- 1 etat
12. Stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych i sprzątania– umowa – 1 etat
W strukturach GOPS funkcjonuje:


Punkt Informacyjno – Konsultacyjny: prawnik, psycholog, terapeuta ds.
uzależnień, pedagog (4 umowy zlecenia),



Placówka Wsparcia Dziennego – świetlica w Nawiadach ( 4 umowy )



Klub Integracji Społecznej



Punkt Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń”

W budynku GOPS działa:
> Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
> Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol. oraz Narkomanii
W skład zespołu i komisji wchodzą: pracownicy socjalni, pedagog, policjant, pielęgniarka
środowiskowa, dyrektorzy szkół z terenu gminy Piecki.
str. 4

III.

Wykaz podstaw prawnych funkcjonowania i działania GOPS:
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 (t.j.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 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.966 z późn. zm.) – 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 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 ( t.j.: Dz. U. z 2015
r., poz. 581 z późn. zm.)
7)

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j.: Dz.U. 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).
8)

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

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)
9)

wspieraniem rodzin na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 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 (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z
późn. zm.) oraz inne zadania na podstawie uchwał Rady Gminy, zawartych umów i
porozumień.
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IV.

REALIZACJA BUDŻETU

Świadczenia udzielone w ramach zadań zleconych to:
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 306 688,25zł.
W tym:
Nazwa świadczenia

Kwota wydatkowa na świadczenia (zł)

Świadczenia rodzinne w tym:

( w 2014 r. 3 207 543,25) 3 273 283,-

Zasiłek rodzinny

( w 2014 r. 979 825,-) 918 870,00

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

( w 2014 r. 48 000,-) 35 000,00

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia ( w 2014 r. 69 000,- )56 000,00
dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w ( w 2014 r. 31 209,- ) 51 354,00
okresie korzystania z urlopu wychowawczego

( wzrosły)

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 49 980,00
dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 83 417,00
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 57 730,00
dziecka
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

54 900,00

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 111 230,00
rodzinie wielodzietnej
Zasiłek pielęgnacyjny

470 628,00

Zasiłek dla opiekuna

( w 2014 r. 200 686,- ) 114 929,00 (zmalał)

Specjalny zasiłek opiekuńczy

164 598,00

Świadczenie pielęgnacyjne

( w 2014 r. 280 871,- ) 509 760,00 ( wzrósł)

Fundusz alimentacyjny

( w 2014 r. 476 932,-) 426 610,00 ( zmalał)

- opłacono składki na ubezpieczenie 168 277,00
emerytalne i z ubezpieczenia społecznego za
osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne
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- na wynagrodzenia oraz pochodne od 71 395,wynagrodzenia zadań zleconych w rozdziale
13 545,85212W tym:
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 934,-

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 7 066,materiały biurowe, tonery do drukarek, tusze,
papier ksero, środki czystości, druki, licencje,
prowizje, porto,
szkolenia

350,-

podróże

135,-

Zakup usług pozostałych, w tym: porto, 15 573,zwrot listów poleconych, przesyłki listowe,
wykonanie pieczątek, opłaty za telefon
- Odsetki od
pielęgnacyjnych

wyrównań

świadczeń 0

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 2 500,Socjalnych
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie ( w 2014 r. 19 211,25) 35 542,80 ( wzrosły)
zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby, uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
- opłacono składki na ubezpieczenie 35 542,80
zdrowotne za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne
Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne

( w 2014 r. 2 757,30) 4 214,65 ( wzrosły)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1 879,38

„Rządowy program wspierania osób 1200,pobierających świadczenie pielęgnacyjne”
Karta Dużej Rodziny

679,38

Wydawanie decyzji u. zdrowotne 85154

630,-

Ogółem na zadania zlecone wydano

3 416 502,83
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Świadczenia udzielone w ramach zadań własnych to:
Nazwa świadczenia
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

345 713,05

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

51426,30

Na wynagrodzenia oraz pochodne
wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia

od 20 026,30

Opłat za dzieci przebywające w pieczy 31 400,zastępczej
Rozdział 85213 – opłacono składki na 26 827,50
ubezpieczenie
zdrowotne
za
osoby
pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w 419 679,naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
W tym:
Zasiłek celowy dla rodzin

74 361,-

Zasiłek okresowy dla rodzin

345 318,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

109821,34

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

327 555,-

Rozdział
85219
społecznej, w tym
- wynagrodzenia
wynagrodzeń w tym

Ośrodki

oraz

pomocy 476928,15

pochodne

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

od 379 497,25

31 567,-

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym : 20 899,44
druki, środki czystości, materiały biurowe,
tonery i inne
- na zakup energii

17 700,-

-zakup usług , w tym: porto, przesyłki 34 987,46
listowe, śmieci, monitoring i inne
- opłaty za dostęp do Internetu (tel, kom.)

2 574,-

- opłaty za telefon stacjonarny
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- opłaty służbowe krajowe

7 681,-

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 11 423,Socjalnych
- wydatki na szkolenia pracowników

1 241,-

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz 194 451,specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe
wynagrodzeń

nie

zaliczane

do 962,-

- Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 28 500,od wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe i pochodne

153 273,-

W tym DWR

8 464,-

Podróże służbowe

6 730,-

ZFŚS

4 986,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w 338 440,tym:
Rządowy program „Pomoc państwa w 320 000,zakresie dożywiania”
Prace Społecznie Użyteczne

18 440,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, w 188 139,89
tym:
Wynagrodzenia
oraz
pochodne
wynagrodzeń w ramach projektu POKL

od 74 723,59

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano

500,-

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,-

Zakup energii

2 016,36

- na zakup usług pozostałych wydano

3 419,72

Program szkoleniowo – doradczy, imprezy 104 480,22
integracyjne, ulotki
Ogółem na zadania własne wydano

2 290 846,34
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Gminny
Program
Profilaktyki
i 140 232,62
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
i
Przemocy w Rodzinie
Projekt
systemowy
„Ograniczenie 188 139,89
bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego
w gminie Piecki”
Razem:
2 619 213,75
Razem na zadania zlecone i własne 6 023 615,66
wydano
W 2014 r. pozyskano sponsora, którym była Firma ,, Słodkie Upominki” z Warszawy (
słodycze dla dzieci), oraz pozyskano (za symboliczną odpłatą) zestaw mebli z PZU Oddział
w Mrągowie, którymi doposażono pomieszczenia GOPS.

V.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ

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
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zobowiązała gminy do
opracowania i realizacji 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. W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął prace nad t
opracowaniem dokumentu ,, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych".
Strategia powinna zawierać dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy
społecznej a mianowicie: diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy
Piecki oraz długofalowy plan działań. Diagnoza problemów społecznych występujących na
terenie Gminy Piecki została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane
uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Urzędu Pracy Powiatu
Mrągowskiego, oraz instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem. Ponieważ w
październiku 2014 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Piecki a Fundacją
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego na realizację projektu „Lokalny system wsparcia
rodzin zagrożonych wykluczeniem”, którego celem była integracja działań lokalnych
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instytucji, zorganizowanie 3 spotkań seminaryjnych i sporządzenie diagnozy sytuacji i
potrzeb małych dzieci oraz rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
prace nad Strategią przedłużyło się do 2016 r. Opracowana diagnoza oraz program pracy na
rzecz tych rodzin jest integralną częścią strategii. Realizatorem utworzenia dokumentu
Strategii, jest Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości

Lokalnej WAMA COOP. Podczas sesji

Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2015 r.

przedstawiono analizę SWOT oraz roboczą wersję Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Piecki na lata 2016 - 2022.
2. Sporządzanie, zgodnie z art. 16a ocena zasobów pomocy społecznej, oceny w zakresie
pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 18 marca 2011 r. gminy, powiaty i samorządy
wojewódzkie zobowiązane są do sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy społecznej,
która przedstawiana jest odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi
województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami stanowi podstawę planowania budżetu na
następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 r. realizowany
dotychczas bilans potrzeb pomocy społecznej. W 2015 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 2015 r. na terenie gminy Piecki (stan z 31 grudnia 2015 r.) przebywało 19 bezdomnych, z
których 7 osób umieszczono w schroniskach: Rucewo, Arklity, Spychowo. Łączny koszt
pobytu: 11 993,- zł. W 2015 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 17 osób, oraz 9 osobom nieodpłatnie przekazano odzież używaną.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
Zasiłek okresowy jest jednym z rodzajów finansowej pomocy społecznej dla osób ubogich,
niepełnosprawnych. Jest wypłacany zwłaszcza w następujących sytuacjach:






długotrwała choroba,
niepełnosprawność,
zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po
podjęciu pracy,
niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego,
bezrobocie.
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W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą
zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia
wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od
dnia, w którym osoba została zatrudniona. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od
dochodu w sytuacji wyżej opisanej, ale nie częściej niż raz na 2 lata. Wysokość zasiłku
okresowego ustala się odrębnie dla osoby samotne gospodarującej i rodziny. Jest ona
uzależniona od spełnienia kryterium dochodowego:




jeżeli dotyczy osoby samotnie gospodarującej – ustalany jest od wysokości
odpowiedniego kryterium dochodowego, od którego odejmuje się dochód tej osoby.
Jednak kwota zasiłku nie może być wyższa niż 317 zł miesięcznie;
w przypadku rodziny - ustalany jest od wysokości odpowiedniego kryterium
dochodowego, od którego odejmuje się dochód rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 proc. różnicy:



w przypadku osoby samotnie gospodarującej – między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
w przypadku rodziny – między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Rada gminy, w drodze
uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Czas na jaki przyznawany
jest zasiłek okresowy ustala pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy, nie dłużej
niż 6 miesięcy.W 2015 r. pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 239 osoby na
kwotę: 375 000,- zł. .( dotacja państwa). Dane wg Sprawozdania MPiPS – MK1
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i w naturze;
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
a w szczególności na 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. Osobom bezdomnym i innym osobom nie
posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być
przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia
zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu
socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2
miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji,
stała się osobą zatrudnioną. W 2015 r. ( stan na 31 grudnia b.r.) pomoc w formie w/w
zasiłków otrzymały 366 osoby ( w tym 38 osób -specjalne zas.i cel.) Łączna kwot:131.017-zł.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może
nie podlegać zwrotowi. W 2015 r. pomoc w formie w/w zasiłków otrzymały 3 osoby. Łączna
kwot 7.000,- zł. Dane wg Sprawozdania MPiPS –03
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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 2014 i 2015 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;
Praca socjalna czyli działanie zawodowe zmierzające do odzyskania przez klienta pomocy
społecznej pełnej samodzielności i integracji ze środowiskiem lokalnym. W ramach pracy
socjalnej

przysługuje

nieodpłatne

poradnictwo,

zwłaszcza

prawne,

pedagogiczne

psychologiczne. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna musi
szanować godność osoby lub rodziny i jej prawa do samostanowienia, świadczona jest
osobom lub rodzinom bez względu na osiągany dochód.
TABELA DZAIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PRACY SOCJALNEJ
2014 r.

2015 r.

Ilość założonych Niebieskich Kart

17

15

Liczba osób
(z danego rejonu) skierowanych do
prac społ.- użyt.
Ilość
pism
interwencyjnych
skierowanych
w
sprawach
mieszkaniowych
Ilość
pism
interwencyjnych
skierowanych
w sprawach zatrudnienia
Ilość wytoczonych powództw o
roszczenia alimentacyjne na rzecz
podopiecznych Ośrodka
Ilość wniosków skierowanych do
Sądu o ustalenie kurateli nad
rodziną( jaka dysfunkcja społ.)
Liczba
dzieci/młodzieży
skierowanej do placówek wsparcia
dziennego

25

25

1

1

0

0

3

0

6

5

30

43
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( świetlica)
Liczba rodzin skierowanych do 30
udziału w Grupach Zabawowych
Liczba dzieci skierowanych na 32
wypoczynek letni i zimowy

38
26

(wyjechały)

(planowane)

Ilość
zawartych
kontraktów 29
socjalnych( w tym POKL)
Kontrakty socjalne inne niż POKL 0

1

Liczba wniosków w/s leczenia
odwykowego skierowanych do
GKPiRPA
Liczba skierowań do poradni
pedagogiczno - psychologicznej
Liczba
wystąpień
do
Sądu
opiekuńczego o ingerencję w
sprawowanie władzy rodzicielskiej
Liczba wystąpień w sprawie
udzielenia pomocy kombatantom
do Urzędu ds. kombatantów i osób
represjonowanych
Liczba zawiadomień skierowanych
do prokuratora o sytuacji znęcania
się nad członkami rodziny
Liczba interwencji z udziałem
policji
Liczba interwencji z udziałem
pielęgniarki środowiskowej
Liczba wizyt w środowisku z
kuratorem sądowym
Liczba wniosków o zatrudnienie,
staż, kurs do PUP
Liczba wniosków o ustalenie
niepełnosprawności
Liczba wniosków w/s renty i
emerytury do ZUS
Wskazanie opiekuna prawnego dla
osoby ubezwłasnowolnionej

20

18

3

2

6

5

1

3

4

3

12

26 ( wzrosła)

8

15 ( wzrosła)

21

14 ( zmalała)

0

0

18

13

0

3

1

1

Wnioskowanie o ,, asystenta 11
rodziny”
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

44

1

13

Wzorem ubiegłych lat dzieci i młodzież z naszej gminy wypoczywali na koloniach
letnich organizowanych i finansowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Uczestnicy koloni letnich typowani byli przez pracowników socjalnych GOPS Piecki, łącznie
26 uczniów, z tego 6 z gimnazjum, 5 ze szkół ponadgimnazjalnych i 15 ze szkół
podstawowych. W terminie 27.06- 06.07.2015r. 11 osobowa grupa starszej młodzieży
wypoczywała w Ośrodku Wypoczynkowym "Hutnik" w Jastrzębiej Górze, gdzie zapewniono:
wycieczkę na Hel, zwiedzanie latarni morskiej, plażowanie, dyskoteki, ogniska,. zajęcia
sportowe, komputerowe i wiele innych atrakcji.
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W terminie 09.07- 18.07.2015r. 15 osobowa grupa uczniów szkół podstawowych
odpoczywała i bawiła się w ośrodku wypoczynkowym „MINTUR” w Wiśle. Wśród
zapewnionych atrakcji było m.in. : zwiedzanie Pałacu Prezydenta, skoczni Adama Małysza,
kąpiel w rzece, wycieczka do Koniakowa, wyciąg krzesełkowy, zwiedzanie centrum
turystycznego Wisły. Realizatorami zadania wypoczynku dla Szkół podstawowych było
Biuro podróży "GRAL" Wisła,. z kolei dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Biuro podróży "POLTUR" Zielona Góra.
Ponadto w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015r. organizowane były zajęcia dla dzieci pozostających
w miejscu zamieszkania. Tego typu wypoczynek organizowała m. in. SP w Starych
Kiełbonkach, SP w Nawiadach, ZS w Pieckach, sołectwo Lipowo, Placówka Wsparcia
Dziennego w Nawiadach, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji "PEGAZ"
w Pieckach, Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach, Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni.
Współpraca z instytucjami i jednostkami publicznymi :
Biuro Rzecznika Praw Dziecka – współudział w akcji ,, REAGUJ.MASZ PRAWO”;
Kancelaria Prezydenta RP- konferencja ogólnopolska– prezentacja działań GOPS;
Polityki Społecznej WUM w Olsztynie –, udział wolontariuszy podczas konferencji;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- praca na rzecz wspierania rodzin zastępczych,
współudział w realizacji projektu ,, STOP schematom”;
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 Hand. w Pieckach Carrefour Express – wynajem lokalu pod magazyn żywności;
Ośrodki Zdrowia- konsultacje, pomoc specjalistyczne ( podopieczni);
Szkoły – współpraca na rzecz dzieci i młodzieży ( dożywianie, wolontariat);
Parafia 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);
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego – realizacja projektu ,, Lokalny system
wsparcia

rodzin

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym”

oraz

organizacja

Grup

Zabawowych; Inkubator Ekonomii Społecznej w Mrągowie- dyżury w GOPS dot.
poradnictwa z zakresu ekonomii społecznej, z Komendą Hufca ZHP w Mrągowie.
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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. Pracownicy ośrodka prowadzą na bieżąco
konsultacje i kierują osoby potrzebujące wsparcia.
3) Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Mrągowie – opinie w przedmiocie
uzależnień, z Poradnią Psych.–Pedag. (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;
Usługi opiekuńcze przysługują:



Osobie samotnej, która z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Procedura przyznania usług opiekuńczych




Podanie do GOPS w Pieckach.
Wizyta pracownika socjalnego, wywiad środowiskowy w celu wydania decyzji.
Wydanie decyzji i przydzielenie usługi opiekuńczej
Kryteria odpłatności za usługi opiekuńcze





Odpłatność za usługi opiekuńcze- w zależności od wysokości renty lub emerytury
Koszt 1 godziny za usługi opiekuńcze ustalany jest według kalkulacji kosztów i tabeli
odpłatności ustalonej przez Uchwałę Rady Gminy Piecki
Z odpłatności zwolnione są osoby których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi
mniej niż kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. 2015r. poz.163, z późniejszymi zmianami).
Zakres świadczonych usług opiekuńczych



Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
przygotowanie lub
dostarczenie posiłku ,pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie
 Czynności gospodarcze : przynoszenie opału, palenie w piecu, sprzątanie ( utrzymanie
w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej), wynoszenie śmieci itp. oraz
utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych, zakupy, pranie odzieży,
bielizny
 Czynności organizacyjne: ustalanie wizyt lekarskich , realizacja recept itp.
W 2015 roku usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki zatrudnione w GOPS w
Pieckach (5-umów o pracę i 3-umowy-zlecenia ). Objętych usługami było 23 osób w
tym 21 osób ponosiło częściową odpłatność i 2 osoby ponosiły całkowitą odpłatność.
Wydatki związane z utrzymaniem w GOPS punktu opieki nad chorymi w ich
domach to kwota 96 598,00zł , w tym są koszta: wynagrodzenia opiekunek i
opiekunek na umowę zlecenie, ekwiwalent dla osób zatrudnionych na umowę o pracę,
kalkulacja kosztów przejazdu do środowiska w terenie.
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Odpłatność podopiecznych to kwota 21 197,02 zł. Pracą opiekunek kieruje pracownik
pełniący funkcję koordynatora .
W ramach pełnionego nadzoru nad pracą
opiekunek, wizytuje środowiska podczas których rozpoznaje środowisko i pozyskuje
informacje na temat pracy opiekunki i zgłaszanych potrzeb chorego, które później
analizowane są na zabraniu z opiekunkami w GOPS. Na koniec miesiąca koordynator
rozlicza podpisane przez podopiecznych karty pracy opiekunek oraz ustala dyżury na
kolejny miesiąc. W 2015 r. z usług opiekuńczych skorzystało 23 osób ( 21 odpłatnie, 2
nieodpłatnie). W środowiskach opiekunki przepracowały 6829 godz. Usługi opiekuńcze
świadczone są w miejscowościach : Piecki, Szklarnia, Krzywy Róg, Dobry Lasek,
Probark Mały, Bobrówko, Lipowo. Przy współpracy z młodzieżą zaangażowaną w
wolontariat, organizowane są spotkania okolicznościowe dla osób objętych usługami (
wigilia ) oraz dostarczane do domów kartki okolicznościowe z życzeniami, przygotowane
przez młodzież. W 2015r. z uwagi na brak zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, a
także brak kadry specjalistycznej, nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych.
12.Prowadzenie

i

zapewnienie

miejsc

w

mieszkaniach

chronionych;

Z uwagi na brak możliwości utworzenia takiego miejsca na terenie gminy, nie realizowano
w/w zadania.
14.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
W 2015 r. wydano 2 decyzje na w/w zasiłek na łączną kwotę 4 830 zł. (ogółem), w tym 1
decyzję na sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej na kwotę 2 430 zł.
15.Sierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
Domy pomocy społecznej przeznaczone są przede wszystkim dla osób wymagających
całodobowej opieki: z powodu wieku, choroby niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie
usług opiekuńczych. Domu te świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i
edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z
indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zakres i poziom ich świadczeń
powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań. Podział tych
instytucji uwzględnia specyfikę ludzi starszych i niepełnosprawnych, potrzeby osób z
zaburzeniami
psychicznymi,
w
tym
dzieci
i
dorosłych.
Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki,
którym właściwy, według miejsca zamieszkania, ośrodek pomocy społecznej oraz najbliższa
rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym
zakresie.
W tej sprawie konieczny jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna
prawnego, wywiad środowiskowy potwierdzający potrzebę przydzielenia miejsca w
odpowiednim domu. Akta sprawy skompletowane w ośrodku pomocy społecznej stanowią
podstawę dla właściwego organu (gminy lub powiatu) do wydania decyzji o przyznaniu
miejsca w domu i o odpłatności. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Odpłatność za pobyt pensjonariusza w
domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności :


mieszkaniec domu lub jego przedstawiciel prawny, małżonek, zstępni przed
wstępnymi, inne osoby nie wymienionej w ustawie o pomocy społecznej,
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gmina, z której osoba została skierowana, przy czym osoby i gmina nie mają
obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę
miesięczną wnoszą:
mieszkaniec domu maksymalnie 70% swojego dochodu, a w przypadku osób
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego
dochodu.
małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz inne osoby zgodnie z zawartymi umowami,
gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami
wnoszonymi przez osoby wymienione w punktach a i b. W przypadku
niewywiązywania się osób, o których mowa w punktach a i b, z obowiązku opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu
środków poniesionych na ten cel wydatków

W roku 2014 r. GOPS w Pieckach skierował do domów pomocy społecznej 3 osoby. W 2015
r. –wydano

7 skierowań do dps (2 osoby nadal oczekują na miejsce w placówce, 1

osoba zmarła), umieszczono w dps

5 osób, w tym jedna osoba zmieniła miejsce pobytu

z Domu Pomocy Społecznej Barczewo na Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach.
Łącznie w 2015 r. w dps przebywało 17 osób, z czego 1 osoba zmarła.
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. Łączny
koszt pobytu 17 osób w dps w 2015 r. wynosił 415 138 zł., - kwota poniesiona przez gminę
wydatków za mieszkańców przebywających w dps (budżet gminy).

W 2014 r. koszty

poniesione przez gminę za pobyt mieszkańców w dps to kwota 330 491 zł .
16.Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładów karnych.;
W 2014 r. udzielono pomocy 3 osobom, które opuściły zakład karny, na kwotę 4 157,65- zł.,
w 2015 r. udzielono pomocy 5 osobom na kwotę 2 911,18 zł. Poza pomocą finansową w/w
osoby objęte są pracą socjalną oraz mają możliwość skorzystania z poradnictwa
specjalistycznego.
17.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również

w

formie

dokumentu

elektronicznego,

z

zastosowaniem

systemu

teleinformatycznego;
Sprawozdania w

wersji

papierowej

przygotowują pracownicy na poszczególnych

stanowiskach pracy, następnie informatyk sporządza sprawozdania zbiorcze i po akceptacji
podpisem elektronicznym przez kierownika GOPS, przekazuje drogą elektroniczną (z
wykorzystaniem systemu informatycznego ) właściwemu wojewodzie.
W 2015 r. sporządzonych zostało ( 224 w 2014 r.) 254 sprawozdań miesięcznych, ( 14 w
2014 r.) 24 sprawozdań resortowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) oraz
przekazano 12 zbiorów centralnych ( w wersji elektronicznej). Z każdym rokiem wzrasta
liczba sporządzanych sprawozdań w wersji elektronicznej, co powoduje zwiększenie nakładu
pracy poszczególnych pracowników, a szczególnie pracowników socjalnych, których
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podstawowym obowiązkiem powinna być udzielanie pomocy finansowej, praca socjalna i
udzielanie wsparcia w środowisku rodzinnym.
18.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
Zasiłek

stały

przysługuje:

> pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej;
> pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
> w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być
wyższa niż 529 zł miesięcznie;
> w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie a dochodem na osobę tej rodziny. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30
zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek
stały nie przysługuje. W 2015 r. zasiłki stałe wypłacano 82 osobom na łączną kwotę: 372.578
zł.
19.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Osoba, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale
lub ciężko chorym członkiem rodziny, wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i zdrowotne od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub
renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki
pozostają na bezpłatnym urlopie. Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki stwierdza
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż 14 dni przed
złożeniem

wniosku

o

przyznanie

świadczenia.

Składka ta nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia
ukończyła 50 lat i nie posiada ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego
co najmniej 10 lat lub posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący
20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Osoby i rodziny korzystające ze
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świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który
przyznał świadczenie organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji
osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
W 2015 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby, które nie miały
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łącznie świadczeniem tym objęto 21 osób ( w
2014 r. – 19 osób), poniesiony koszt; 630,-zł.
20.Przyznawanie

i

wypłacanie

zasiłków

specjalnych

celowych;

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie

o

dochodach

przekraczających

kryterium

ustawowe

-

w

wysokości

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi. Liczba zasiłków przyznanych w 2015 r.
otrzymało 38 osób, na kwotę 11.485 zł.

Pomocą społeczną w 2015 r. objęto 254 1-

osobowych gospodarstw domowych, 297 rodzin z dziećmi. Typy rodzin objętych pomocą
społeczną przedstawia poniższa tabela.
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LICZBA RODZIN
WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM
0
RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1

o liczbie osób

2

1
2

3

3

4

4

5

5

6

6 i więcej

7

w tym (z wiersza 1)
rodziny
z
dziećmi
9+10+11+12+13+14+15)
o liczbie dzieci

ogółem

(wiersz 8

9

1
2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7 i więcej

15

RODZINY
NIEPEŁNE
17+18+19+20)
o liczbie dzieci
1

OGÓŁEM

(wiersz

16
17

2

18

3

19

1
926
( w 2014 r.
712)
254
( w 2014 r.
241)
179
( w 2014 r.
129)
201
( w 2014 r.
107)
163
( w 2014 r.
118)
100
( w 2014 r. 83)
29
( w 2014 r. 34)
297
( w 2014 r.
377)
103
( w 2014 r.
127)
114
( w 2014 r.
128)
54
( w 2014 r. 83)
20
( w 2014 r. 31)
4
( w 2014 r. 6)
2
( w 2014 r. 2)
0
( w 2014 r. 0)
76
( w 2014 r. 72)
42
( w 2014 r. 36)
22
( w 2014 r. 22)
7
( w 2014 r. 6)

LICZBA OSÓB W
RODZINACH
2
2 543
( w 2014 r. 1911)
254
( w 2014 r. 241)
358
( w 2014 r. 258)
603
( w 2014 r. 321)
652
( w 2014 r. 472)
500
( w 2014 r. 415)
176
( w 2014 r. 204)
1037
( w 2014 r. 1313)
261
( w 2014 r. 313)
408
( w 2014 r. 449)
218
( w 2014 r. 314)
108
( w 2014 r. 181)
28
( w 2014 r. 41)
14
( w 2014 r. 15)
0
( w 2014 r. 0)
207
( w 2014 r. 221)
81
( w 2014 r. 80)
73
( w 2014 r. 74)
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28
( w 2014 r. 26)

4 i więcej

20

RODZINY
EMERYTÓW
I
OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)

RENCISTÓW

o liczbie osób

21

22

1
2

23

3

24

4 i więcej

25

5
( w 2014 r. 8)
182
( w 2014 r.
199)
84
( w 2014 r.
103)
51
( w 2014 r. 39)
20
( w 2014 r. 29)
27
( w 2014r. 28)

LICZBA
POWÓD

TRUDNEJ

SYTUACJI

RODZIN

0
UBÓSTWO

1

SIEROCTWO

2

BEZDOMNOŚĆ

3
OCHRONY

4
5

WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE

6

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

DŁUGOTRWAŁA
LUB
CIĘŻKA
8
CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
9
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
OGÓŁEM
W TYM:
10
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE

371
( w 2014 r. 402)
84
( w 2014 r. 103)
102
( w 2014 r. 78)
60
( w 2014r. 87)
125
( w 2014 r. 134)
LICZBA OSÓB
W

ŻYCIOWEJ

POTRZEBA
MACIERZYŃSTWA
W TYM:

25
( w 2014 r. 41)

11
12

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU
13
LUDŹMI

OGÓŁEM

RODZINACH

1

3

526
( w 2014 r. 504)
2
( w 2014 r. 0)
21
( w 2014 r.13)
61
( w 2014 r. 73)

1397
( w 2014 r. 1445)
2
( w 2014 r. 0)
21
( w 2014 r. 13)
245
( w 2014 r. 288)

18
( w 2014r. 25)

112
( w 2014 r. 115)

298
( w 2014 r. 342)
210
( w 2014 r. 244)
347
( w 2014 r. 374 )

940
( w 2014 r. 1081)
465
( w 2014 r. 490)
862
( w 2014 r. 896)

145
( w 2014 r. 178)

513
( w 2014r. 615)

70
( w 2014 r. 67)

211
( w 2014 r. 213)

65
( w 2014 r. 59)
17
( w 2014 r. 17)
0
( w 2014 r. 0)

308
( w 2014r. 313)
54
( w 2014 r. 61)
0
( w 2014 r. 0)
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ALKOHOLIZM

14

NARKOMANIA

15

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 16
KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB,
KTÓRE
OTRZYMAŁY
STATUS
17
UCHODŹCY
LUB
OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ
ZDARZENIE LOSOWE

18

SYTUACJA KRYZYSOWA

19

KLĘSKA
ŻYWIOŁOWA
EKOLOGICZNA

LUB

20

67
( w 2014 r. 71)
4
( w 2014 r. 0)

129
( w 2014 r. 155)
11
( w 2014 r. 0)

5
( w 2014 r. 3)

5
( w 2014 r. 3)

0
( w 2014 r. 0)

0
( w 2014 r. 0)

4
( w 2014 r. 1)
0
( w 2014 r. 0)
0
( w 2014 r. 0)

5
( w 2014 r. 5)
0
( w 2014 r. 0)
0
( w 2014 r. 0)

W 2015 r. Ośrodek wydał 945 decyzji , w tym 1 odmownych z powodu:
–

przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego – 1 przypadek

–

ograniczone możliwości finansowe Ośrodka – 0 przypadków

W 2015 r. klienci GOPS nie skierowali żadnej decyzji (dot. świadczeń z pomocy społecznej)
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
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 2015 r. w ramach upowszechniania ofert pracy, GOPS pośredniczył w przekazywaniu
informacji z PUP dotyczących wolnych miejscach pracy poprzez propagowanie ulotek i
plakatów oraz podjętą współpracę w ramach realizacji prac społecznie – użytecznych na
terenie gminy Piecki, staży organizowanych w GOPS ( 2 osoby) i praktyk zawodowych.
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI

VI.

ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJI RYNKU PRACY
Klub

1.

Integracji

Społecznej

(

w

strukturach

GOPS

w

Pieckach)

Klub Integracji Społecznej w Pieckach działa w ramach statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz funkcjonuje w jego strukturze ( Uchwały Nr XLII/193/06 Rady
Gminy Piecki z dnia 27 października 2006r.) Wpisany został do rejestru Wojewody, 16
czerwca 2012r. Pracą KIS kieruje koordynator. Koordynatorem jest osoba zatrudniona w
GOPS, której zadaniem jest nadzór i monitorowanie pacy klubu, dbanie o rozwój klubu (min.
współpraca z partnerami, promocja idei samopomocy),organizacja pracy grup.W działania
KIS zaangażowani są ponadto inni pracownicy socjalni i eksperci np.: psycholog, prawnik,
doradca zawodowy, pracownik socjalny, w zależności od potrzeb grup.
Zapleczem technicznym KIS jest: świetlica/ sala szkoleniowa, zaplecza socjalne, sanitariaty
dostosowane dla osób niepełnosprawnych ( jest też winda).
Wyposażenie stanowią: meble, dostęp do: telefonu, fax, ksero, komputer z drukarką, 2
laptopy, sprzęt kuchenny ( czajnik, termos, lodówka, opiekacz, naczynia kuchenne); pomoce
dydaktyczne – tablica multimedialna, tablice flipczart, rzutnik, biblioteczka, artykuły
papiernicze, itp.
Kluczowymi partnerami KIS są:









organizacje pozarządowe,
instytucje rynku pacy ( w tym publiczne służby zatrudnienia, np. Powiatowy Urząd
Pracy, agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej),
publiczne służby medyczne (np. zakład lecznictwa odwykowego, poradnie),
jednostki samorządu terytorialnego,
lokalni przedsiębiorcy, cechy rzemiosł różnych,
szkoły, placówki edukacyjne dla dorosłych,
wolontariusze,
seniorzy

W 2015 r. KIS prowadził szeroką współpracę z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w
Mrągowie, Stowarzyszeniem WAMA COOP w Olsztynie, Fundacją Rozwojub Dzieci im. J.
A. Komeńskiego, Stowarzyszeniem Dzieci Wojny Koło w Pieckach, Stowarzyszeniem
Emerytów i Rencistów, Klubem Pracy OHP w Mrągowie, Powiatowym Urzędem Pracy w
Mrągowie oraz z lokalnymi pracodawcami i z mediami.
Formy działania Klubu Integracji Społecznej w Pieckach:
1. Prace społecznie użyteczne
2.

Szkolenia i doradztwo dla osób bezrobotnych, warsztaty zawodowe

3.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

4.

Grupy Zabawowe ( spotkania dla młodych matek i dzieci do 3 r.ż.)

5.

Punkt Wolontariatu "Pomocna dłoń"
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6.

Klub Seniora

7.

Grupy samopomocowe

8.

Grupy terapeutyczne

9.

Akcje profilaktyczne i kampanie społeczne

10)

Wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej w Pieckach mogą być:
1.

Osoby wykluczone i marginalizowane społecznie,

2.

Osoby bezrobotne w szczególności długotrwale,

3.

Kobiety pozostające poza rynkiem pracy,

4.

Osoby niepełnosprawne w tym upośledzone umysłowo i chore psychiczne,

5.

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

6.

Osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego,

7.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci,

8.

Osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań,

9.

Osoby opuszczające zakłady karne,

10.

Mniejszości narodowe i etniczne, uchodźcy,

12.

Osoby starsze i przewlekle chore.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej w Pieckach jest aktywizowanie
środowiska bezrobotnych w kierunku podejmowania samodzielnych działań na rzecz
poprawy ich sytuacji życiowej oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Nabywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych
oraz wspieranie ich działań służących podnoszeniu statusu społecznego i materialnego.
Klub Integracji Społecznej w Pieckach w ramach swojej działalności współpracował ze
środowiskiem lokalnym - Urzędem Gminy w Pieckach, Gminna Komisją Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki, Powiatowym Urzędem Pracy,
Lokalnymi przedsiębiorcami, Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w
Warszawie, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Pieckach, Inkubatorem
Ekonomii Społecznej w Mrągowie, Wolontariuszami. Klub Integracji Społecznej w Pieckach
dofinansowany jest z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w 2015r. w kwocie 5.523,24zł.
W 2015r. uczestnikami Klubu Integracji Społecznej były osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, seniorzy, matki z małymi dziećmi,
młodzież i inne osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkające na terenie
gminy Piecki.
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1) Prace społeczno -użyteczne
Prace społecznie użyteczne to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych,
regulowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace te wykonywane
są przez osoby bezrobotne, nie posiadające już prawa do zasiłku. Organizowane są przez
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, w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za
wynagrodzeniem 8,10 zł za godzinę pracy. Osoby kierowane na w/w prace weryfikowane są
również pod względem profilu pomocy, który ustalany jest w wyniku analizy sytuacji danej
osoby oraz jej szans na rynku pracy przez doradcę w Urzędzie Pracy. Ustawa nie zawiera
ograniczenia czasowego dla realizacji prac społecznie - użytecznych, osoba bezrobotna może
cały rok (i dłużej) wykonywać prace, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej.
W 2015r. w gminie Piecki prace społeczno - użyteczne realizowano na podstawie
Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Piecki a Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie.
Prace wykonywało 25 osób bezrobotnych (objętych pomocą społeczną) w jednostkach
organizacyjnych gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki organizatorem i
koordynatorem realizacji w/w zadania był GOPS.

Lp
.

1
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użytecznych.

społecznie

Prace porządkowe na terenie
wsi (sprzątanie przystanków
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wiejskich lub innych miejsc
publicznych)
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społecznie
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użyteczne
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skierowanych
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prac społecznie
użytecznych
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1
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1
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1
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Most
Głogno, Rutkowo
Machary

1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
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1
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1
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Od kwietnia do września 2015r. 25 osób bezrobotnych wykonywało prace
społecznie-użyteczne na rzecz gminy Piecki. Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 36.509,45 zł. Z tej kwoty
18.603,00 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie, a 17.906,45 zł. zostało
wydatkowane z budżetu gminy Piecki.
2) Szkolenia i doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
Łącznie w szkoleniach i doradztwie zawodowym organizowanym przez Klub Integracji
Społecznej wzięło udział 28 osób w wieku 25-50. Z osobami tymi pracownicy socjalni
podpisali kontrakty socjalne w ramach których udzielano również wsparcia finansowego.
Zajęcia organizowane były w okresie 07.01.2015r. - 26.11.2015r. W programie zajęć było:
1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, w tym warsztaty profilaktyczno
–edukacyjne nt. ,, Jak radzić sobie ze stresem”, ,,Możliwości rozwiązywania
konfliktów”.
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.
3. Doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
zakładania spółdzielni socjalnej i stowarzyszeń ( Inkubator Ekonomii Społecznej w
Mrągowie).
4. Warsztaty szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków UE i pisania projektów.
5. Szkolenie nt. ABC przedsiębiorczości prowadzone przez Fundację Wspomagania Wsi.
6. Szkolenie nt. spółdzielni socjalnych - Inkubator Ekonomii Społecznej w Mrągowie.
7. Twórcze formy spędzania czasu wolnego- warsztaty rękodzieła/ krawieckie .
8. Warsztaty edukacji prozdrowotnej - nauka tańca podstawowego, typu salsa.
9. Warsztaty ogrodnicze –malowanie skrzynek i wysadzanie kwiatów,
10. Warsztaty szkoleniowe: podmioty ekonomii społecznej, dlaczego warto je tworzyć.
11. Warsztaty "Zarządzenia budżetem domowym".
Klub Integracji Społecznej w Pieckach w ramach swojej współpracował ze środowiskiem
lokalnym, w tym: z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Pieckach oraz
Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie. Uczestnictwo w Klubie Integracji
Społecznej umożliwiło uczestnikom nabycie nowych umiejętności, zwiększyło szansę na
podjęcie zatrudnienia, dało uczestnikom możliwość rozmowy z psychologiem, doradcą
zawodowym. W ramach Klubu Integracji Społecznej pracownicy socjalni GOPS sporządzili
28 kontraktów socjalnych.
Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej umożliwiło
uczestnikom nabycie nowych umiejętności, zwiększyło szansę na podjęcie zatrudnienia, dało
uczestnikom możliwość rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym. W ramach Klubu
Integracji Społecznej zatrudnienie w 2015r. podjęło 6 osób (5K i 1M).
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3) Punkt konsultacyjno - informacyjny
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach funkcjonuje Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych, i członków ich rodzin oraz osób
dotkniętych problemami przemocy.
Na podstawie umów – zlecenia zatrudnionych jest 4 specjalistów (radca prawny, psycholog,
pedagog i terapeuta uzależnień). W ramach Punktu prowadzono również warsztaty
umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci, oraz sesje rodzinne (
spotkania całych rodzin) dla rodzin z problemami, potrzebujących wsparcia. Od stycznia
do grudnia dyżury odbywały się w siedzibie GOPS. Wychodząc naprzeciw potrzebom
środowiska lokalnego, psycholog zatrudniony w ramach Punktu pełnił dyżury
w Zespole
Szkół ( w Gimnazjum) w Pieckach, służąc pomocą i wsparciem społeczności szkolnej.
4) Grupy Zabawowe ( spotkania rodziców z małymi dziećmi)
W 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Fundacją Rozwoju
Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie od października 2015 do marca 2016 r.
realizował projekt „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem”. Na terenie
gminy Piecki w czterech miejscowościach ( Piecki, Machary, Lipowo, Głogno). Cyklicznie
we wtorki odbywały się spotkania Grup Zabawowych czyli zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci do 5 roku życia i rodziców. W projekcie wzięło udział 38 dzieci. Grupy Zabawowe
swoim działaniem wzbudziły zainteresowanie mam z małymi dziećmi w sąsiedniej gminie
Spychowo, z którą nawiązaliśmy kontakt.
5) Punkt Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń”
Od grudnia 2012 r. dzięki współpracy z Gimnazjum w Pieckach, przy GOPS działa
Punkt Wolontariatu ,, Pomocna dłoń”. W 2015 r. zaangażowanych w wolontariat było 12
osób. Wolontariusze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie brali czynny
udział w uroczystości Podsumowania XVII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny robiąc
dokumentację fotograficzną spotkania oraz promowali Gminę Piecki. Aktywnie uczestniczyli
również w organizacji imprez lokalnych (m. in. profilaktyczna akcja wakacyjna Stop
Dopalaczom i Biała Wstążka, Gminnych Dożynkach) i powiatowych ( Piknik Ekonomii
Społecznej w Mrągowie). Dziewczęta przystąpiły do konkursu organizowanego przez
Rzecznika Praw Dziecka, gdzie wykonując grę planszową o prawach dziecka zostały
nagrodzone za udział upominkami. Chętnie włączają się w pomoc osobom starszym.
Współpracujemy z Caritasem w akcjach zbiórki żywności (Wielkanocnej i
Bożonarodzeniowej).
6) Klub Seniora ,, Iskierka Nadziei”
W GOPS w Pieckach w ramach realizacji Klubu Integracji Społecznej w 2015r. odbywały się
systematyczne spotkania (raz w tygodniu) amatorskiej Grupy Teatralnej ,, Iskierka nadziei" tj.
20 osobowej grupy seniorów ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny Koło w Pieckach. Seniorzy z
własnej inicjatywy organizowali i brali udział w zajęciach teatralnych i wokalno muzycznych, oraz aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach realizowanych przez gminę,
min. Zakończenie XVII Warmińsko - mazurskich Dni Rodziny w Pieckach pod hasłem ,,
Rodzina Drogowskazem Życia".Z inicjatywy seniorów organizowano spotkania
okolicznościowe - m. in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Spotkania świąteczne Wigilijne, Wielkanocne. Z seniorami współpracuje młodzież z Punktu Wolontariatu
"Pomocna Dłoń".
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7) Grupa AA „Nadzieja”
Grupa AA ,, Nadzieja” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
od 1997r. Spotkania odbywają się w świetlicy GOPS, w każdy czwartek. Raz w roku w
Pieckach organizowane są uroczyste mityngi, w których udział biorą zaproszeni goście.
Członkowie Grupy AA ,, Nadzieja” wyjeżdżają również na spotkania które odbywają się w
innych miejscowościach. Grupa AA „Nadzieja” jest organizatorem corocznych pielgrzymek
do Częstochowy
i Lichenia, które odbywają się w ramach Ogólnopolskich Dni
Trzeźwościowych. Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin mogą korzystać z
indywidualnego poradnictwa, spotkań profilaktyczno –edukacyjnych
oraz treningów
terapeutycznych.
8) Grupy terapeutyczne
Treningi terapeutyczne "AFTERCARE" dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
raz w tygodniu w GOPS w Pieckach realizowany był otwarty (dla
wszystkich chętnych), bezpłatny grupowy trening "aftercare" dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz ich rodzin. Zajęcia prowadził terapeuta ds. uzależnień. Program kierowany
był głównie do rodzin z problemem alkoholowym, oparty na tworzeniu zaufania oraz
otwartości. Główne celem Programu było:





Rozpoznanie dysfunkcyjnych wzorców funkcjonowania swojej rodziny.
Zdobycie wiedzy na temat przekazania wzorców z rodziny pierwotnej na aktualną.
Poznanie zasad funkcjonowania obecnego systemu rodzinnego.
Poznanie psychologicznych mechanizmów służących do unikania bliskości w
związkach oraz odniesienie ich do siebie.
 Ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie.
 Poznanie zachowań, służących budowaniu konstruktywnych relacji w związkach.
 Trening konstruktywnych zachowań.
Spotkania odbywały się w ramach działań Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla
osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych
problemami przemocy w rodzinie przy GOPS w Pieckach.
9) Kampanie społeczne i akcje profilaktyczne :
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie gminy Piecki prowadziliśmy Kampanie społeczne i profilaktyczne:
 ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ - GOPS, szkoły, sołectwa, organizacje
pozarządowe organizowały szkolenia, warsztaty, zajęcia profilaktyczne, pikniki,
spotkania okolicznościowe, przekazując uczestnikom materiały profilaktyczno edukacyjne
 POSTAW NA RODZINĘ - w ramach kampanii przeprowadzono:


cykl zajęć profilaktrycznych dla uczestników świetlicy GOPS,



cykl spotkań "Bezpieczny senior" prowadzonych przez KPP w Mrągowie,



zajęcia z wykorzystanie alkogogli,
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Piknik dla Rodzin - zakończenie XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w gminie
Piecki.



Kampania profilaktyczna z Mikołajem pod hasłem "Postaw na rodzinę- Rodzina
drogowskazem życia" realizowane w świetlicach w Macharach, Głognie, Lipowie
Nawiadach i GOPS w Pieckach.



spotkanie przedświąteczne rodzin uczestniczących w zajęciach Grup Zabawowych
ze wspólnym kolędowaniem.

Głównym celem Kampanii POSTAW NA RODZINĘ było zachęcanie rodziców i dzieci do
wspólnego spędzania czasu wolnego.
> STOP PRZEMOCY - w ramach kampanii szkoły, sołectwa, organizacje pozarządowe
prowadziły:


szkolenia, warsztaty, zajęcia profilaktyczne, pikniki, spotkania okolicznościowe gmi



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
wolontariuszami kampanię "Biała wstążka"



w świetlicy GOPS odbyło się spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego z
Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Mrągowie nt. współpracy na rzecz realizacji
,, Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.

Pieckach

prowadził

wspólnie

z

Kampanie realizowane były przy współpracy ze szkołami, sołectwami, Policją, Sanepidem,
organizacjami pozarządowymi.
10) Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
Dzięki nawiązanej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Doraźnej EMAUS, pozyskany został
sprzęt rehabilitacyjny : wózków inwalidzkich (5szt.), kuli (10par), chodzików (5szt.),
balkoników (5szt.), i łóżka (1szt.), który po złożeniu wniosku można wypożyczyć
(nieodpłatnie). W 2015 r. z pomocy skorzystało łącznie 20 osób . Działalnością punktu
zajmuje się osoba koordynująca usługi opiekuńcze. Wychodząc naprzeciw problemom osób
niepełnosprawnych, GOPS prenumeruje czasopismo pt. ”Integracja” , które przekazuje
nieodpłatnie dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia
„Dzieci Wojny” – „Iskierka Nadziei” oraz podopiecznych GOPS.
11) Współpraca z organizacjami pozarządowymi
a) Współpraca z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego ( od 2012 r.)
Od 2012 r. Gmina Piecki współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w
Warszawie realizując program ,, Dobry start dla wszystkich dzieci", którego celem jest
stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieciom z rodzin, oraz zapewnienie właściwego
żywienia dzieciom , w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na
terenach wiejskich, W ramach tej współpracy na terenie gminy Piecki w 2012 r. - 2013 r
realizowano następujące projekty:
> ,, Od serca dla dziecka II"- rozszerzenie usług dla małych dzieci poprzez utworzenie i
działanie Grup Zabawowych oraz organizowanie spotkań dla rodziców z udziałem
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specjalistów ( np. pedagoga). Uczestnicy projektu otrzymali również ( nieodpłatnie ) mleko
Bebiko. Projekt finansowany był przez Nutricia Polska Sp. z o.o.
> ,, Seniorzy dla najmłodszych" - włączenie w działanie lokalne na rzecz małych dzieci,
grupy seniorów. W ramach projektu odbyły się szkolenia przygotowujące do działań
wolontarystycznych na rzecz dzieci z zakresu: roli zabawy w życiu dziecka, udzielania
pierwszej pomocy, opieki pielęgnacyjnej, współpracy z rodzicami, organizacji zajęć z
dziećmi. Uczestnicy objęci zostali indywidualnym doradztwem oraz otrzymali ,, pakiety
wolontariuszy".
W dniu 31 października 2014 pomiędzy Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z
siedzibą w Warszawie, a Gminą Piecki , podpisane zostało Porozumienie. Celem projektu
była realizacja wspólnych działań w ramach projektu ,, Lokalny system wsparcia rodzin
zagrożonych wykluczeniem" współfinansowanego z Funduszy EOG , w ramach programu
Obywatele dla Demokracji. Projekt realizowany był w czterech województwach na terenie
kraju: woj. podkarpackie ( g. Przeworsk, g. Zarzecze), woj. mazowieckie ( g. Rawa
Mazowiecka), woj. kujawsko - pomorskie ( g. Cekcyn), woj. warmińsko - mazurskie ( g.
Piecki).
Na terenie gminy Piecki działania skierowane były do rodzin z małymi dziećmi ( do 4 r. ż.)
mieszkających w Pieckach, Macharach, Głognie i Lipowie. W 2015 r. Fundacja jako
koordynator projektu
zorganizowała i przeprowadziła 3 seminaria mające na celu
przygotowanie uczestników do przeprowadzenia analizy obecnej sytuacji diagnozy potrzeb
oraz wypracowanie 2-letniego planu działań z harmonogramem realizacji. W ramach projektu
odbyła się 2 -dniowa wizyta przedstawicieli samorządu lokalnego, pomocy społecznej i
oświaty w Rawie Mazowieckiej z udziałem Partnerska z Norwegii. Przeprowadzone zostało 5
- dniowe szkolenie dla lokalnych animatorów przygotowujące do prowadzenia zajęć
rozwojowo -edukacyjnych dla dzieci rodziców. W okresie od października 2005 r. do marca
2016 r. Fundacja zatrudniła 4 animatorów zajęć dla dzieci i 1 animatora pracy z rodziną do
prowadzenia zajęć z dziećmi i z rodzicami tzw. Grup Zabwowych. W ramach projektu
zakupione zostały pomoce edukacyjne dla gminy do prowadzenia zajęć oraz drobne nagrody
dla uczestników. Dzięki współpracy z Fundacją Komeńskiego, gmina Piecki była szeroko
promowana na wojewódzkiej i ogólnopolskiej konferencji min. w Pałacu Prezydenckim w
Warszawie podczas której Kierownik GOPS w Pieckach przedstawił prezentację nt. walorów
naszej gminy oraz różnorodnych działań podejmowanych na rzecz rodzin z małymi dziećmi.
Dodatkowo z inicjatywy Fundacji opracowane i wydane zostały Poradniki ,, Dobre praktyki",
w których opisana i promowana jest gmina Piecki. jako samorząd pozytywnie działający i
współpracujący z organizacjami pozarządowymi.
Lokalnym koordynatorem projektu był: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
b) Współpraca z Bankiem Żywności w Olsztynie oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w
Pieckach
W ramach Umowy podpisanej pomiędzy Bankiem Żywności w Olsztynie a Ochotniczą Strażą
Pożarną w Pieckach, oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (jako lokalnym
partnerem) od 2013 r. dla mieszkańców gminy Piecki pozyskiwane są i nieodpłatnie
przekazywane produkty rolne oraz gotowa żywność. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i
OSP w Pieckach: monitoruje realizację zadania, udziela pomocy w bazie lokalowej oraz
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transporcie żywności z Banku Żywności z Olsztyna do Piecek, partycypuje w kosztach
transportu (8000,00 zł w 2 ratach) i rozdysponowania żywności, prowadzi ewidencję osób
korzystających z pomocy w formie żywności, wydawanie żywności dla najuboższych osób.
W 2015r Bank Żywności przekazał 35 ton 816 kg żywności ( mleko, konserwy, cukier, olej
itp.).Pomocą objętych zostało

837osób, które wcześniej zobowiązane były złożyć

oświadczenia o sytuacji dochodowej. Dodatkowo Bank Żywności włączył gminę Piecki do
Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Europejskiego Funduszu

Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015r realizowanego
w okresie 12.05.2015 do 31.04.2016r.
c)

Współpraca

ze

Stowarzyszeniem

na

Rzecz

Rozwoju

Spółdzielczości

i

Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.
W ramach współpracy w 2015 r. w Klubie Integracji Społecznej w Pieckach działającym w
strukturach GOPS dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy , a także innych
zainteresowanych zakładaniem spółdzielni socjalnych/ działalności gospodarczej, odbywały
się szkolenia i zajęcia min. z zakresu doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem
domowym, oraz konsultacje indywidualne z psychologiem. Działanie to wspomagał
funkcjonujący w ramach projektu w/w stowarzyszenia , Inkubator Ekonomii Społecznej w
Mrągowie.
d) Stowarzyszenie Dzieci Wojny Koło w Pieckach
Współpraca odbywała się w zakresie organizacji spotkań okolicznościowych, udziału w
przygotowaniach do uroczystości zakończenia XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny w
Pieckach, spotkań ,, międzypokoleniowych" z młodzieżą działającą w Punkcie Wolontariatu
,, Pomocna Dłoń" przy GOPS, oraz realizacji wspólnych projektów np. ,, Seniorzy dla
najmłodszych".Systematycznie w poniedziałki ,w świetlicy GOPS odbywają się spotkania
seniorów w ramach których prowadzone są zajęcia wokalno - instrumentalne prowadzone
rozmowy i zajęcia integracyjne podtrzymujące tradycje regionu.
e) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Mrągowie
W 2015 r. nawiązana została przez GOPS w Pieckach współpraca z Komendą Hufca ZHP im.
J. Korczaka w Mrągowie. W ramach tej współpracy, poprzez ukazywanie pozytywnych
zachowań i przekazywanie wartości ( rodzina, miejscowość, ojczyzna) na których powinno
opierać się wychowanie młodego pokolenia, aktywizowana jest młodzież, dzieci i rodzice.
Harcerze włączyli się aktywnie w przeprowadzenie konkurencji dla uczestników Zakończenia
XVII W-M Dni Rodziny, które odbyło się 12 czerwca 2015 r. w Pieckach.. W planach na
2016 r. przy współpracy z ZHP planujemy podejmowanie szerokiej pracy wychowawczej
skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców na rzecz organizacji aktywnych form
spędzania czasu wolnego.
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Zadania

(

pomocy

społecznej)

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
środowiskowego domu samopomocy ( Piecki, Ukta), domu pomocy społecznej znajdujących
się na terenie województwa lub są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej ( Mikołajki,
Mrągowo).
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną;
W 2015 r. nie realizowano w/w zadania gdyż nie miało miejsca 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 2015 r.
GOPS w Pieckach wydał łącznie 45 decyzji administracyjnych, w tym 42 decyzje kierujące
do uczestnictwa w zajęciach ŚDS oraz 3 uchylające, 36 decyzji o zwolnieniu z odpłatności za
pobyt w ŚDS oraz 14 decyzji zobowiązujących do odpłatności. Wydanie każdej decyzji musi
być poprzedzone aktualizacją wywiadu środowiskowego w związku z czym pracownicy
socjalni GOPS zobowiązani byli przeprowadzić dodatkowo 45 wywiadów środowiskowych.
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 kolejny ubiegały się o skierowanie do ŚDS,
otrzymywały decyzję na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
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 2015 r. GOPS w Pieckach podejmował działania w ramach realizacji niżej wymienionych
programów:
1) ,, Resortowy program MPiPS ,, Asystent Rodziny, koordynator pieczy
zastępczej”
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , GOPS Piecki realizując
zadanie własne Gminy zatrudnił asystenta rodziny .
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Asystent rodziny jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. W 2015roku Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz . U. z 2014 r. ,z poźn . zm .) przy
uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn . zm. ) ogłosiło konkurs na Program Asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na realizacje powyższego zadania
Gmina Piecki otrzymała dofinansowanie w kwocie

19 011 zł .W 2015 roku asystent

rodziny współpracował z 13 rodzinami , w tym rodziny z problemem uzależnień,
niepełnosprawnością, ubóstwem oraz problemami opiekuńczo wychowawczymi . Wszystkie
rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny to rodziny z wieloma problemami.
W wyniku pracy socjalnej asystenta rodziny i pracowników socjalnych GOPS, w 2015 roku
4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, decyzją Sadu powróciła do domu. W 13
rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny było 42 dzieci, z czego 7 dzieci przebywało
w pieczy zastępczej. Celem głównym pracy asystenta z rodziną była poprawa funkcjonowania
rodziny w sferze opiekuńczo – wychowawczej, zawodowej, społecznej oraz integracji ze
środowiskiem lokalnym. Aby osiągnąć cel główny dobrano odpowiednie metody pracy.
Ponieważ wszystkie rodziny z którymi współpracował asystent to rodziny wielo problemowe
,najczęściej stosowaną metodą była metoda indywidualnych przypadków. Do przyjętej
metody dobrano odpowiednie formy i narzędzia pracy, min. spotkania grup roboczych z
elementami konferencji grupy rodziny ,posiedzenia multi profesjonalnego zespołu pomocy
rodzinie, zaproszono rodziny do udziału w cyklicznych warsztatach organizowanych przez
GOPS a prowadzonych przez pedagoga i terapeutę ds.,. uzależnień, motywowano rodziny do
udziału z dziećmi w grupach zabawowych oraz wiele innych form pracy. Dzięki podjętym
działaniom w 2015 roku z 1 rodziną asystent rodziny zakończył współpracę ze względu na
osiągnięcie celu głównego przez rodzinę , w 1 przypadku współpraca z rodziną zakończyła
się ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny (poza teren Gminy Piecki
2)

Realizacja programu rządowego: KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 maja
2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny
(KDR) - tak określa się jedno z rozwiązań polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny
wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług
i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się w program. Najczęściej Karta
Dużej Rodziny jest elementem - jednym z kilku - realizacji szerszych samorządowych
programów i strategii rozwoju, np.: programu rozwoju społecznego, włączenia społecznego,
polityki rodzinnej. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez
względu na dochód:
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rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
w wieku do ukończenia 18 r.ż., gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej –
do ukończenia 25 r.ż., w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń
wiekowych.
rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom
dziecka,
dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz
pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej
rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Karta dużej rodziny wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Wniosek
o przyznanie Karty Dużej rodziny składa się w gminie właściwej (Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pieckach) ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny
wielodzietnej. Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Raport dotyczący przyznania Karty
Dużej Rodziny za 2015r.
Liczba rodzin

( w 2014 r. – 11 rodzin) 49

Łączna liczba wydanych kart ogółem

( w 2014 r. – 62 karty) 252

( tj. liczba członków rodzin)
w tym:

liczba dzieci:

Odmowna decyzja przyznania karty

( w 2014 r. – 45 dzieci) 160
0

Koszt obsługi zadania KDR ( materiały 679,38 zł.
biurowe, inne )
3) Program wieloletni ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W oparciu o podpisaną umowę Gminy Piecki z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, kolejny
rok realizowano program ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie:
> posiłku (dożywianie) dla uczniów w szkole/przedszkolu, oraz
> świadczenia pieniężne na zakup żywności lub posiłków i świadczenia rzeczowe.
Zarówno w 2014 r. jak i w 2015 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 2015 r. na realizację programu zaplanowano kwotę : 300 000,- zł. z tego:
> dotacja 240. 000,- zł.
> środki gminy 60.000,- zł.
Wydatki w ramach programu :
1) posiłek dla dzieci: 195.268,- zł.
- dotacja: 156.215,- zł.- środki własne gminy: 39.053,- zł.
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W ramach realizacji w/w programu 377 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 16.568,- zł. (33
dzieci)
- dotacja: 13.254 zł.- środki własne gminy: 3.314,-zł.
Koszt 1 posiłku: 4,95 zł.

Mleko smakowe:0,22 zł.

W 2015 r. nie ponoszono wydatków na doposażenie punktów wydawania żywności.
3) świadczenia pieniężne na zakup posiłku/żywności : 78.750,-zł, w tym:
- dotacja: 63.000,- zł. - środki własne gminy: 15.750,-zł.
4) świadczenie rzeczowe : 9.414,- zł.
- dotacja: 7.531,- zł
W

- środki własne gminy: 1883,- zł.

ramach w/w programu świadczenia pieniężne na przygotowanie i zakup żywności

otrzymało 533 osób, świadczenia rzeczowe otrzymało 8 osób.
Łącznie programem objętych było 918 osób .
Wydatkowana kwota na w/w program 283.432,- zł. , w tym dotacja 226.746,- zł. , wkład
własny 56.686,- zł.
Z dożywiania korzystała również młodzież i dzieci będące

w szkołach, internatach,

przedszkolach poza miejscem zamieszkania: OREW Mikołajki, Olsztyn, Szkoła Specjalna
Mrągowo, Szczytno, Ruciane- Nida, Bursa Mrągowo, Szkoła Podstawowa Mikołajki oraz
Przedszkole „Promyczek” w Mikołajach, Ukta, Kosewo, Karolewo, przedszkole „Kubuś”
Mrągowo. Koszt posiłku wynosił 9 zł – 12 zł.
5.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5aprawo 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.
4) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
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Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych
(posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz
poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium
dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc
udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane
osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Organizacje realizujące proces dystrybucji
artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić
działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
o włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnych,
o .pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem
pomocy rzeczowej
o wzmacnianie samodzielności

i

kompetencji

w zakresie prowadzenia

gospodarstwa domowego.
Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. W
roku 2015 wybrano (na okres 2015-2016) cztery organizacje partnerskie o zasięgu
ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): , Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet
Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności. OPO, na mocy umowy z IP
będą dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących
za pośrednictwem swoich placówek regionalnych (OPR), lub innych organizacji lokalnych
(OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest
wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. W 2015 r. program
ten realizowany jest przez GOPS w Pieckach na podstawie Porozumienia podpisanego przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Pieckach z Bankiem Żywności w Olsztynie .
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jako Partner tego porozumienia
monitoruje realizację zadania, udziela pomocy w bazie lokalowej oraz transporcie żywności
z Banku Żywności z Olsztyna do Piecek, partycypuje w kosztach transportu (8000,00 zł w 2
ratach) i rozdysponowania żywności, prowadzi ewidencję osób korzystających z pomocy w
formie żywności, wydawanie żywności dla najuboższych osób. W 2015r Bank Żywności
przekazał ( w 2014 r . -19 ton 920 kg) 35 ton 816 kg żywności ( mleko, konserwy, cukier,
olej itp.).Pomocą objętych zostało

837osób, które wcześniej zobowiązane były złożyć

oświadczenia o sytuacji dochodowej. Dodatkowo Bank Żywności

włączył gminę Piecki
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do Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Europejskiego Funduszu

Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015r realizowanego
w okresie 12.05.2015 do 31.04.2016r.Po weryfikacji osób zgłaszających się po pomoc,
żywność otrzymało 837osób. Dalsza realizacja programu i dystrybucja żywności planowana
jest od sierpniu br.
VII.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

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



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 2015 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 2 846 673,00zł na : (poniższe dane
podane są w zaokrągleniu do pełnych zł)
1) zasiłki rodzinne – 918 870,00zł,
2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 443 611,00 zł, w tym z tytułu :


urodzenia dziecka - 35 000,- zł.



opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 51 354,00 zł.



samotnego wychowywania dziecka – 57 730.00 zł.



kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 49 980,00 zł



rozpoczęcia roku szkolnego - 54 900,00 zł



podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 83 417,00 zł,
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wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 111 230,00zł

3) świadczenia opiekuńcze – 1 144 986,00 zł. w tym :



zasiłki pielęgnacyjne – 470 628,00 zł.



świadcz. pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepeł.509 760,00 zł.

4) Specjalny zasiłek opiekuńczy- 164 598,00zł


składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia
opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla
opiekuna) – 168 277,00zł.



jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 56.000,00 zł



zasiłek dla opiekuna – 114 929,00zł

Świadczenia rodzinne wypłacono 608 rodzinom ( średnio). Uzyskało je więc ok. 43 % rodzin
gminy. Zasiłki rodzinne wypłacano na 750 dzieci w 391rodzinach (średnio). Wobec
powyższych danych wynika, że zdecydowanie maleje liczba osób pobierających świadczenia
rodzinne jak również wysokość świadczeń przekazywanych z budżetu państwa dla rodzin.
Powodem malejącej liczby świadczeniobiorców w porównaniu z rokiem ubiegłym jest
zwiększona liczba rodzin ubiegających się o świadczenia rodzinne za granicą, w związku
z podejmowaniem przez członków rodzin tam pracy. Wzrosła natomiast liczba
wypłacanych świadczeń opiekuńczych przyznawanych w związku z orzeczoną
niepełnosprawnością zarówno dzieci, jak i osób dorosłych
VIII. POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW
W związku z obowiązującą od 01.10.2008 r. ustawą o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów tutejszy Ośrodek przyznaje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W
okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wpłynęło 81 wniosków o wypłatę świadczenia. W
tym okresie na rzecz wierzycieli wypłacono świadczenia w wysokości 426 610,00 zł, z czego
3 350,00 zł to kwota zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów
zasądzonych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się
bezskuteczna. Fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725 zł. W 2015 r. przyznano pomoc w ramach funduszu 79 rodzinom.
Natomiast ogólna kwota odzyskana od dłużników z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wyniosła 51 627,47 zł. Należy zaznaczyć, iż odzyskana kwota od dłużników
jest dzielona i nie mniej niż 60 % przekazuje się na dochody budżetu państwa, 20 % na
dochody własne gminy wierzyciela i 20 % na dochody własne gminy dłużnika. Od września
2015r powyższy podział zwrotów uległ zmianie i jest księgowany w następujący sposób: 60%
środków przekazywanych jest na budżetu państwa , a pozostałe 40% księgowane jest na
dochody gminy wierzyciela. W związku z powyższym kwota wyegzekwowana od dłużników
alimentacyjnych stanowiąca dochody własne gminy z tytułu wypłaconych świadczeń, stanowi
kwotę 19 440,00 zł.
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Dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu ustawy z dn. 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, jest osoba zobowiązana na podstawie tytułu
wykonawczego przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. Organem właściwym
dłużnika jest burmistrz lub prezydent miasta, właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika wykonuje poniżej
wymienione czynności:
1. Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, przeprowadza się wywiad
alimentacyjny oraz przyjmuje oświadczenie majątkowe.
2. Przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność
egzekucji, w szczególności ustalone w wywiadzie i oświadczeniu majątkowym.
3. Podczas wywiadu upoważniony pracownik ustala, z jakich powodów dłużnik nie
wywiązuje się z zobowiązań, a jeżeli powodem jest brak zatrudnienia organ dłużnika:
– zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy,
– informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.
4. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu
alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania
się w urzędzie pracy, bez uzasadnionej przyczyny podjęcia odpowiedniego
zatrudnienia, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo
określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz kieruje wniosek do starosty o
zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Poza czynnościami wynikającymi wprost z ustawy, niezbędne są do wykonania czynności
administracyjne i merytoryczne, konieczne do wykonania zadania. Należą do nich:
1. Ustalenie miejsca zamieszkania, pełnych danych osobowych; ustalenie czy
dłużnik korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej ( dane wykorzystywane z
aplikacji tut. Ośrodka),
2. Rozliczanie wpłat od komorników i dłużników tj. wysokość zobowiązań w
podziale na właściwe instytucje.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w egzekucji m. In. Wystawienie
upomnień oraz tytułów wykonawczych ( do sierpnia 2015r.)
W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowano m. in. następujące
czynności:


Przekazano 38 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadów oraz oświadczeń
majątkowych;



Przekazano 117 wniosków do komorników, będących organem egzekucyjnym o
wszczęcie bądź przyłączenie się do egzekucji;



Wszczęto 3 egzekucje z nieruchomości;



Skierowano 7 wniosków do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego o
zatrzymanie prawa jazdy;



Skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizacje zawodową, wystąpiono
wobec 11 dłużników alimentacyjnych;
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W 4 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotni,
poszukujący pracy;



Tut. Organ wystąpił do Prokuratury Rejonowej o ściganie dłużników za przestępstwo
określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego wobec 35 osób; poza tym wniesiono 2
zażalenia na postanowienia Prokuratury;



W 16 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;



W 39 przypadkach postępowanie zakończono decyzją administracyjną; w tym 2
umorzono.



Ponadto tut. Organ rozpatrywał 4 spraw umorzenia oraz rozłożenia na raty zobowiązań
dłużników;



Skierowano 29 pism do organu właściwego dłużnika, a także 36 pism do organu
właściwego wierzyciela w zakresie wszelkich informacji istotnych dla skuteczności
egzekucji;



Wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
zaliczki alimentacyjnej z powodu śmierci 2 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę
190 698,00 zł



Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na bieżąco prowadzi ścisłą korespondencję
z Komornikiem Sądowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Powiatowym
Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Urzędem Skarbowym, Ministerstwem
Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Karny), Centrum Personalizacji Dokumentów (
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych) oraz z innymi gminami zajmującymi się
sprawami dłużników alimentacyjnych.

Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest pracochłonne i kosztowne w
obsłudze zadania. Kwota 3 % od otrzymanej dotacji na realizacje zadania wynikającego z
ustawy jest zdecydowanie za mała i nie pokrywa ponoszonych wydatków. W 2015 r,
zaliczona kwota na dochody własne gminy z tytułu zwróconych świadczeń z FA wyniosła 19
440,00 zł, i zgodnie z zaleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powinna być
kierowana w całości na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników
alimentacyjnych i obsługę zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pieckach.
Na obsługę zadania przeznaczono kwotę stanowiącą 3 % wartości realizowanych świadczeń
Do realizacji zadania w 2015 r. zatrudniona była 1 osoba. W 2015 r. wydano 99 decyzji w
sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dwóch przypadkach osoby wniosły
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skutkiem czego decyzje uchylono i
przekazano do ponownego rozpatrzenia.

str. 42

TABELA NR 1 – WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ
ALIMENATCYJNY
lp

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Z tytułu samotnego wychowania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Na pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
2G Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
3
Świadczenia opiekuńcze:
3a Zasiłki pielęgnacyjne
3b Świadczenia pielęgnacyjne
3c Specjalny zasiłek opiekuńczy
4
Fundusz alimentacyjny
5
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
6
Składki emerytalo-rentowe
7
Zasiłek dla opiekuna + odsetki
8
Koszty obsługi
RAZEM:
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
1
2
2A
2B
2C
2D
2E
2F

KWOTA w
zł
918 870,00
443 611,00
35 000,00
51 354,00
57 730,00
49 980,00
54 900,00
83 417,00
111 230,00
1 144 986,00
470 628,00
509 760,00
164 598,00
426 610,00
56 000,00
168 277,00
114 929,00
100 953,00
3 374 236,00

Składki zdrowotne opłacano za osoby, które nie miały ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu. Wydatkowano na to zadanie kwotę 70 833,80 zł za osoby pobierające: zasiłki stałe 35 291,00 zł, świadczenia rodzinne(w tym świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekuna) 35 542,80 zł. Faktycznie poniesione wydatki w
ramach 2 % kosztów obsługi zadania (maksymalnie do 2 %) wyniosły w 2015 roku 82,64 zł .
Zwrot dotacji na rachunek Urzędu wyniósł 0,35 zł
IX. REALIZACJA ZADAŃ dot. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
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: > posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
> 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%
> jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się
normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15
m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnospr. poruszająca się na wózku inwalidzkim lub
osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnospr. wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
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> 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 2015 r. w GOPS wydatkowano na tę obowiązkową formę pomocy 87.887,87 zł. W 2015 r.
wypłacono 564 dodatków mieszkaniowych na lokale będące w zasobach prywatnych a
następnie spółdzielcze, zakładowe oraz pozostające w zasobie mieszkaniowym gminy ( w
2014 r. wypłacono 717 dodatków mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe wypłacono
na rzecz zarządców- 71.784,90 zł tzn. wypłacono 408 dodatków( w 2014 r. wypłacono 509
dodatków na rzecz zarządcy), z tego:


Spółdzielnia Mieszkaniowa – 41.235,44 zł (202 dodatków)



Urząd Gminy – 702,61 zł (24 dodatków)



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 22.136,49 zł (148 dodatków)



Zakład Gospod. Komunalnej i Mieszkan. Wspólnota – 7.710,36 zł ( 34 dodatków)
Do rąk właścicieli/ najemców lokali- 16.102,97 zł tzn. 156 dodatków ( w 2014 r. 247)

W 2015 r. dodatek mieszkaniowy najmniejszy i największy: 18,77 zł i 403,73 zł natomiast
dodatek mieszkaniowy średni: 155,83 zł.
X.

REALIZACJA ZADAŃ dot. DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

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 mają 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.

Liczba

dodatków

energetycznych

wynikających z decyzji o ich przyznaniu: 248 dodatków (4.132,01 zł) w tym:
> gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną: 0
> gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób: 157 dodatków (2.435,93 zł)
> gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób: 91 dodatków (1.696,08 zł)
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XI. WYKAZ POTRZEB
W sferze potrzeb mieszkańców gminy i funkcjonowania GOPS:
1) Pozyskanie lokalu na mieszkanie chronione/mieszkanie socjalne min. dla bezdomnych,
poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych (np. huraganów)
3) Pozyskanie lokalu na

prowadzenie Punktu wydawania odzieży

i sprzętu

rehabilitacyjnego, oraz magazyn dla bezpiecznego i spełniającego wymogi sanitarne
przechowywania i wydawania żywności w ramach programu PEAD,
4) Wykorzystanie bazy lokalowej ( świetlice wiejskie) i placów zabaw na działalność
opiekuńczo -wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży.
5) Zatrudnienie „animatora podwórkowego”, do prowadzenia działań profilaktycznych w
środowisku,
6) Zatrudnienie pielęgniarki

do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi,

Sporządził: Kierownik i pracownicy GOPS

Piecki, 19.04. 2016 r.
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