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Załącznik  do Uchwały Nr XXXV/395/2013 

Rady Gminy Lubicz z dnia 26 kwietnia 2013 r. . 

 

Sprawozdanie z działalności  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2012 

 

 

  Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Zadaniem pomocy jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 

umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek 

zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.  

Gmina obowiązana jest zgodnie z przepisami ustawy do wykonania zadań pomocy społecznej nie może odmówić 

pomocy osobom potrzebującym, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych do zaspokojenia jej niezbędnych 

potrzeb życiowych. 

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

Społecznej. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie art. 110 ust. 11 ustawy o 

pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców. Gmina Lubicz  liczy 19 025 osób (stan na 31 

grudnia 2012 r.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące ustawy: 

 Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004r. (Dz. U. z 2009 nr 175 poz. 1362 z póź. zm.) 

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. (Dz. U. z 2006 nr 139 poz. 992 z póź. zm.) 

 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 07.09.2007r. (Dz. U. z 2009 nr 1 poz. 7 z 

póź. zm.) 

 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. (Dz. U. z 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.) 

 Ustawa o świadczeniach zdrowotnych z 27.08.2004r. (Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z póź. zm) 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005r. (Dz. U. z 2009r. nr 180 poz. 1493 z 

póź. zm.) 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 

2011 nr 149, poz. 887) 
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Zadania własne obowiązkowe 

 

ZASIŁKI STAŁE1  

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

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

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

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

osobę w rodzinie.  

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa niż 529,00 zł. 

 Zasiłek stały pobierało 50 osób na kwotę 194.277 zł. Łącznie przyznano świadczeń 539, w tym osobom 

samotnym 323 świadczenia – 32 osoby, zaś 216 świadczeń osobom uprawnionym w rodzinie tj. 18 osób.  

Kwota uzyskana na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowana była z budżetu Wojewody wyniosła 194.451 

zł 

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

uprawnionych tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe – 45 osób wypłacono 413 świadczeń, na kwotę: 

14.658 zł. Składki opłacane były również dla 10 osób, które zawarły kontrakty socjalne z tyt. udziału w projekcie, 

udzielono 81 świadczeń na kwotę 3.541 zł. 

 

ZASIŁKI OKRESOWE2  

Zasiłek okresowy przysługuje z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu 

kryterium dochodowego.  

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

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

 Zasiłek okresowy został przyznany dla 264 osób, udzielono 763 świadczenia na kwotę 229.467 zł. 

Świadczenia przyznane z tytułu bezrobocia- 614 dla 207 osób, długotrwałej choroby- 40 dla 15 osób, 

niepełnosprawności- 24 dla 12 osób. 

 

                                                           
1
 Art. 37 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 

2
 Art. 38 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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ZASIŁKI CELOWE3 

 

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych na 

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

żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i 

napraw w mieszkaniu, sprawienie pogrzebu. 

Pomoc w zakresie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych udzielna była na konkretne, 

uzasadnione potrzeby zgłaszane przez klientów a także z urzędu. Pomoc udzielona była m.in. na opał, bieżące 

potrzeby, leki, leczenie, opłaty, odzież, dojazdów do szpitali, rehabilitację, zakupu pieca C. O., środków czystości, 

sprzęt AGD, syntezator mowy. Tą formą pomocy zostało objętych 517 osób, w tym 130 osób uzyskało pomoc w 

ramach zasiłków celowych specjalnych. Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydatkowano kwotę 199.536 zł z 

czego kwotę 23.827 stanowiły zasiłki celowe specjalne, przyznane osobom lub rodzinom przekraczającym 

kryterium dochodowe uprawniające do pomocy lecz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w latach 2006 – 2013.  

Celem tego programu jest m.in.:  

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

zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym,  

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,  

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska 

niedożywiania.  

W ramach Programu realizowane są działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie dożywiania dzieci do 7 

roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom, w szczególności 

bezrobotnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w formie posiłku, zasiłku celowego na 

zakup posiłku. 

Z tej formy pomocy skorzystało 329 rodzin, którym przyznano pomoc decyzją, natomiast rzeczywista 

liczba osób korzystających z tej formy wsparcia wyniosła 1373, w tym dzieci do 7 r.ż.-78; uczniowie do czasu 

kończenia szkoły ponad gimnazjalnej- 251. Kwota jaka została wydatkowana na ten cel w 2012 roku wyniosła 

564.954 zł z czego z budżetu gminy 134.751 zł, pozostała kwota tj. 430.203 zł pochodziła z dotacji z budżetu 

                                                           
3
 Art. 39 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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państwa – wojewody. W ramach Programu pomocą objęte były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, 

Złotorii, Zespołu Szkół w Grębocinie i Lubiczu Górnym oraz z placówek oświatowych w Toruniu gdzie uczy się 

młodzież z gminy Lubicz. Niechęć do korzystania z pomocy w formie posiłku odnotowano w przypadku 27 osób 

byli to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

Została udzielona również pomoc w formie posiłku, która nie wymagała przeprowadzenia wywiadu 

rodzinnego. Tą formą zostało objętych 57 dzieci, posiłki wydane zostały w ilości 2210, poniesiony koszt ze 

środków własnych gminy to 15.250 zł. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE4 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane osobie samotnej, która 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi 

przyznawane są także osobom w rodzinach, ale rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb w zakresie opieki. 

W ramach wykonywanych usług pomoc udzielona była w zakresie obsługi higieny osobistej i mieszkania, 

przynoszenie opału i rozpalania w piecu, załatwiania wizyt lekarskich i realizowanie recept oraz podawanie leków 

a także przygotowywanie posiłków i dokonywanie zakupów artykułów spożywczych. 

Usługi opiekuńcze świadczone były w 21 środowiskach, koszt usług to 38.592 zł. To koszt naliczonej odpłatności 

za usługi dla osób objętych tym wsparciem. 

W ramach zdania świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi - 5 środowiska na łączną kwotę 20.805 zł i finansowane były z budżetu wojewody. Do realizacji 

tych specjalistycznych usług zatrudnionych było 3 specjalistów tj. rehabilitantów. 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ5 

  Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby te kierowane są do odpowiedniego typu 

domu jak najbliżej poprzedniego miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba, że wskazania są inne. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 15 osób 

udzielono 168 świadczeń na kwotę 313.541 zł – budżet gminy. 

                                                           
4
 Art. 50 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 

5
 Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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 W roku 2012 opłacany był również dla jednej klientki i jej dzieci pobyt w Hotelu PCK przy ul. 

Szczecińskiej. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 15.822 zł. Jedna osoba korzystała ze schronienia 

w ośrodku Monar Markot – koszt 1.396,00 zł. W wyniku przemocy w rodzinie jedna klientka wraz z piątką dzieci w 

trybie nagłym wymagała umieszczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Browinie, utrzymanie w w/w Ośrodku 

sfinansowane było w całości z budżetu gminy i wyniosło 2.379,61 zł. W momencie ustabilizowania się sytuacji 

rodzinnej klientki oraz by dzieci kolejny raz nie były narażone na przemoc, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wspomagał klientkę w wynajmowaniu mieszkania – koszt wyniósł 3.499,69 zł.  

 Udzielono pomocy matce dziecka niepełnosprawnego w postaci sfinansowania kosztu przewozu dziecka 

na turnus rehabilitacyjny za kwotę 954,50 zł. 

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy również sprawienie pogrzebu osobie zmarłej. 

Pogrzeb finansuje się, w przypadku gdy osoba zmarła ani nikt z rodziny nie podlega ubezpieczeniom w ZUS lub 

KRUS. W roku 2012 został sprawiony jeden pogrzeb dla mieszkańca gminy Lubicz, poniesiony koszt ze środków 

budżetu gminy wyniósł 3.208 zł.  

Corocznie organizowana jest Wigilia dla osób samotnych lub osamotnionych, które z różnych przyczyn 

w tym szczególnym czasie nie mają nikogo. Udział w spotkaniu wzięło 50 osób. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło 

się wspólnym podzieleniem się opłatkiem oraz życzeniami od Wójta Gminy Lubicz. Dla uczestników Wigilii 

przygotowane zostały paczki świąteczne w których to nie zabrakło podstawowych artykułów żywnościowych jak 

również paru słodkości. Paczki rozwieziono również do 15 osób samotnych i rodzin wielodzietnych, koszt paczki 

to 94,36 zł 

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przyznał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni dla 33 

osób.  

Z różnych form pomocy społecznej 2012 roku korzystało 564 rodziny, w tym 1696 osób.  

Powody przyznawania pomocy, które wynikają z Ustawy o pomocy społecznej. 

Lp. Powody korzystania z pomocy Liczba rodzin 

1 Bezdomność 6 

2 Potrzeba ochrony macierzyństwa 63 

3 Wielodzietność 25 

4 Bezrobocie 403 

5 Niepełnosprawność 105 

6 Długotrwała lub ciężka choroba 116 

7 Alkoholizm 31 

8 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 13 
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karnego 

9 Zdarzenia losowego 5 

10 Sytuacja kryzysowa 5 

11 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadz. 

Gospodarstwa domowego 

60 

12 Narkomania 4 

13 Przemoc w rodzinie 7 

14 Ubóstwo 366 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2012 

Rejony opiekuńcze: 

Specjalista Pracy Socjalnej  Pani Warlikowska Anna – Mierzynek; 

Specjalista Pracy Socjalnej  Pani Piotrowicz Bożena –  Kopanino, Nowa Wieś, Złotoria; 

Pracownik socjalny Pani Falkowska Katarzyna – Brzezinko, Brzeźno, Krobia Jedwabno, Józefowo; 

Pracownik socjalny  Pani Karolina Sobierajska – Gronówko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Lubicz Górny  

tj. ul. Lipnowska, ul. Warszawska; 

Pracownik socjalny  Pani Joanna Zielińska – Gronowo, Lubicz Górny tj. ul. Boczna, ul. Zdrojowa, ul. Polna, ul. 

Nad Drwęcą  

Pracownik socjalny  Pani Sylwia Biernat - Rogówko, Rogowo, Grabowiec; 

Pracownik socjalny  Pan Dawid Lewandowski –Lubicz Dolny; 

Pracownik socjalny  Pani Maria Witkowska – Grębocin, Lubicz Górny. 

 

USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM6 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.  

Świadczeniami rodzinnymi są:  

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,  

- świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne,  

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

Prawo do zasiłków i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

                                                           
6
 Art. 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. 
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 opiekunowi faktycznemu dziecka; 

 osobie uczącej się. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Zasiłek rodzinny 

przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł. W 

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

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

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.  

W roku 2012 udzielone zostały świadczenia w podziale na: 

1. zasiłek rodzinny- 16.499 świadczeń, na kwotę: 1.450,370 zł; 

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego- 8.354, na kwotę: 953.024 zł; 

3. świadczenia z tytułu urodzenia dziecka- 71 świadczeń, na kwotę: 71.000 zł; 

4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 603 świadczeń, na kwotę: 

237.454 zł; 

5. samotnego wychowywania dziecka- 862 świadczenia, na kwotę: 149.820 zł; 

6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 862 świadczeń, na kwotę: 65.120 zł; 

7. rozpoczęcia roku szkolnego- 1047 świadczenia, na kwotę: 104.700 zł; 

8. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- 2305 świadczenia, na kwotę: 116.610 zł; 

9. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 2604 świadczeń, na kwotę: 208.320 zł; 

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 249 świadczenia, na kwotę: 249.00 zł; 

11. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego- 4051 świadczeń, na kwotę: 619.803 zł; 

12. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych- 1085 świadczenia, na kwotę: 561.448 zł; 

13. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 711 świadczeń, na kwotę: 100.755 zł oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne- 270 świadczenia, na kwotę: 12.625 zł za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne. 

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę: 4.745.586zł, koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 

157.262 zł – środki pochodziły z budżetu wojewody oraz z budżetu gminy. 

W trakcie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych niektóre wypłacone świadczenia zostały uznane za 

nienależnie pobrane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie podejmuje działania w celu ich 

odzyskania tzn. by klienci nieuprawnieni dokonali zwrotu pobranych świadczeń. W 2012 roku kwota świadczeń 

nienależnie pobranych wyniosła 43.232 zł, zaś świadczeń odzyskanych (wg stanu na dzień 31.12.2012r.) 

wyniosła 16.348 zł (zwroty pochodziły także z lat wcześniejszych). 

W ramach zadania została przyznana kwota 69.900 zł na wypłatę świadczeń dla niektórych osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne z budżetu wojewody – środki poznaczone zostały dla 61 osób. 
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Fundusz alimentacyjny  

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

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

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

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

alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia a 

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

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

725,00 zł w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. 

W roku 2012 postępowanie odnośnie dłużników alimentacyjnych prowadzone było wobec 137 dłużników 

własnych (GOPS w Lubiczu przyznał wierzycielkom świadczenie z funduszu) oraz wobec 100 dłużników 

zamieszkujących na terenie naszej gminy (świadczenie przyznane zostało przez inny organ). Ogólna liczba 

udzielonych świadczeń wyniosła 1787. Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

wydatkowano kwotę: 621.907 zł i były to środki z budżetu wojewody. Koszt obsługi funduszu alimentacyjnego 

wyniósł 45.418 zł – środki własne budżetu gminy. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE7 

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

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

Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości w ramach zadań własnych.  

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

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

składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i chorobowe. Najniższa emerytura wynosi 831,15 zł.  

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym, tj. 1 454,12 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – 1038,94 zł. 

 W 2012 roku ogółem przyznano 1242 dodatki mieszkaniowe na kwotę: 220.542 zł. Dodatki wypłacone 

zostały dla użytkowników mieszkań z zasobów komunalnych- 186 dodatków na kwotę: 17.898 zł; mieszkań 

spółdzielczych- 536 dodatki na kwotę: 122.230 zł; wspólnot mieszkaniowych- 2 dodatków na kwotę: 325,00 zł; 

                                                           
7
 Art. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. 
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prywatnych lokali- 252 dodatków na koszt: 34.131 zł; mieszkań z TBS- 218 dodatków na kwotę: 36.698 zł, 

innych- 48 dodatków na kwotę: 9.260 zł.  

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu gminy. 

 

PRACA SOCJALNA8  

 Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej świadczona jest praca socjalna w formie poradnictwa. Udzielana jest ona osobom i 

rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód.  

Szeroko rozumiana praca socjalna przybiera działania o charakterze motywacyjnym, wspierającym i 

aktywizującym. Jest prowadzona wieloaspektowo. Działania obejmują wiele sfer życia osób, którymi zajmują się 

pracownicy socjalni. Dotyczą aktywności zawodowej, trudności i problemów zdrowotnych (w tym uzależnienia), 

wspieranie podopiecznych w ich prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym, a także mediacje – które 

podejmowane są w środowiskach szczególnie narażonych na konflikty. Ponadto praca socjalna obejmuje również 

działania informacyjne o przysługujących uprawnieniach. W ramach pracy socjalnej pracownicy GOPS pomagają 

w sporządzaniu różnego rodzaju wniosków np. o alimenty, pozwów o rozwód, rentę, współpracują z pedagogami 

szkolnymi odnośnie sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, relacji rówieśniczych. Pracownicy socjalni 

współpracują również z ośrodkami zdrowia, policją, urzędami. 

Pracownik socjalny musi kreatywnie dostosować narzędzia pracy socjalnej do dynamicznie modyfikujących się 

zmian w społeczeństwie. Nowoczesna pomoc społeczna, by była skuteczna i efektywna wymaga coraz 

liczniejszej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych. 

 Pomocą w formie pracy socjalnej (tylko i wyłącznie) zostało objętych 35 rodzin. 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

 

 Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.2.7.2011 z dnia 29.04.2011r. powołał skład Zespół 

Interdyscyplinarny. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciel następujących instytucji: Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

Przychodni Lekarskiej „CITOMED”, Sady Rejonowego w Toruniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Toruniu, Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym, Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie, Komendy Miejskiej Policji w 

Toruniu. Zespół Interdyscyplinarny w 2012 roku odbył 15 posiedzeń oraz 25 w ramach Grup Roboczych. W roku 

2012 przedstawiciele instytucji wszczęli 37 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Lubicz.   

                                                           
8
 Art. 6 pkt. 12 oraz art. 45 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 



 
 

10 
 

 

 

PROJEKT SYSTEMOWY REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

W okresie 01.01.2012r.-31.12.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pn. „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” realizowany był po raz 

piąty (od 2008r.). Wartość projektu wynosiła 252.194 zł w tym wkład własny tj. ze środków budżetu gminy to 

26.480 zł – kwota ta przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych, żywnościowych i okresowych dla 

uczestników projektu. 

Uczestnikami projektu było 50 osób (35 K, 15 M), z tego projekt ukończyło 45 osób bezrobotnych lub 

niepracujących, niepełnosprawnych mieszkańców gminy, którzy korzystali ze świadczeń pomocy społecznej, 

zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, marginalizacji. Projekt aktywizował do działania nie tylko 

uczestników ale również ich otoczenie tj. sąsiadów, znajomych, krewnych.  

Projekt realizowany był z podziałem na dwie kategorie: Kontrakty socjalne oraz Program Aktywności 

Lokalnej. 

Kontrakty socjalne w ramach skierowania do Klubu Integracji Społecznej zostały zawarte z 30 uczestnikami. W 

ramach zawartych kontraktów uczestnicy otrzymali: warsztat doradztwa zawodowego gdzie celem było 

nauczenie się poruszania po rynku pracy, umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz diagnoza 

preferencji i predyspozycji zawodowych, w wymiarze 24 godzin; poradnictwo indywidualne w zakresie 

kompetencji życiowych nastawiona na indywidualne konsultacje by uczestnik poznał swoje słabe strony i 

wyrównywał zdiagnozowane braki, dysfunkcje, w wymiarze 30 godzin; warsztat kompetencji życiowych miał na 

celu diagnozę posiadanych zasobów, naukę planowania czasu wolnego, właściwego pełnienia ról w rodzinie w 

wymiarze 24 godzin; indywidualne poradnictwo zawodowe miało na celu wypracowanie wspólnie z doradcą 

zawodowym ścieżki rozwoju uczestnika, wskazanie mu odpowiedniego zawodu, w wymiarze 45 godzin; 

indywidualne poradnictwo prawne nastawione na rozwiązywanie i pomoc w załatwieniu spraw dotyczących 

spadkowych, majątkowych, w wymiarze 10 godzin, sfinansowanie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu w oparciu o wypracowaną diagnozę wraz z doradcą zawodowym, szkolenia dobierane były odpowiednio 

do preferencji uczestnika, dla 3 osób (1 osoba zrealizowała szkolenie: pracownik  gastronomii, 2 os. opiekun 

osób starszych), zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych u pracodawcy wraz z wypłatą 

stypendium stażowego dla 4 osób ( 2os. jako pracownik porządkowy, 1 os. pracownik biurowy w dziale 

księgowości, 1 os. pracownik administracyjny). Z pośród osób, które zawarły kontrakty socjalne 8 zostało 

skierowanych do Centrum Integracji Społecznej gdzie przeszły kompleksową ścieżkę reintegracji społecznej i 

zawodowej.  
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Program Aktywności Lokalnej skierowany był dla osób ich rodzin a także najbliższego otoczenia a miał na celu 

wnikliwą diagnozę problemu i wypracowanie dalszej ścieżki rozwoju osobistego każdego uczestnika. Działaniami 

PAL objętych zostało 8 osób (5K, 3 M) oraz ich najbliższe otoczenie. Uczestnikom zostało zapewnione wsparcie 

w zakresie poradnictwa wspierającego tj. budowania pozytywnych relacji oraz budowania motywacji do 

poprawy swojej sytuacji ogólnożyciowej, w wymiarze 12 godzin;  poradnictwa prawnego w wymiarze 3 godzin. 

Z pośród uczestników zostało wybranych 4 osoby/rodziny, u których problemy były najbardziej skumulowane 

skierowani zostali asystenci rodzin. Praca asystentów opierała się na bieżącym wsparciu i modyfikowaniu 

zachowań niepożądanych, praca z tymi rodzinami trwała przez okres 5 miesięcy. Do prowadzenia asystentury 

wybrani zostali specjaliści ale także klienci GOPS, którzy w przeszłości mieli problemy jednak pokonali je i mogą 

być autentycznym wzorcem. W ramach uzupełnienia wykształcenia 1 osoba (1K) została skierowana na naukę w 

CKU Gronowo, kontynuacja w roku 2013.   

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków, a także mogli uczestniczyć w 

całodziennym wyjeździe integracyjnym do Karbówka, gdzie czas został tak zorganizowany by uświadomić 

uczestnikom, że można spędzać czas wolny bez używek. W trakcie realizacji projektu finansowany był jeden etat 

dla pracownika socjalnego. 

Wartością uzyskaną po realizacji projektu systemowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubiczu jest fakt iż część z uczestników projektu nie korzysta już z pomocy społecznej. Wartością uzyskaną 

przez samych uczestników jest fakt iż 3 osoby podjęły zatrudnienie (z umową o pracę), 9 osób podjęło się prac 

dorywczych. 

 

STRUKTURA ZATRUNIENIA I WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. Stanowisko Liczba zatrudnionych osób 

1 Kierownik 1 

2 Koordynator świadczeń rodzinnych 1 

3 Realizator świadczeń rodzinnych 2 

4 Specjalista pracy socjalnej 3 

5 Pracownik socjalny 
6 – w tym jeden etat opłacany z 

EFS 

6 
Administrator-realizator pomocy społecznej 

 
1 

7 Główny księgowy 1 

8 Administrator-księgowy 1 

9 Opiekunka środowiskowa 
3 – w tym jedna osoba zatrudniona 

na ½ etatu 
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10 Kierowca 1 

Źródło: opracowanie własne 

 Na dzień 31 grudnia 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zatrudniał 21 osób. 

Planowano przeznaczyć na utrzymanie Ośrodka kwotę: 918.040 zł zaś rzeczywisty koszt utrzymania Ośrodka 

wyniósł 829.883 zł.  

Struktura poniesionych wydatków kształtowała się w sposób następujący: 

Lp. Na co poniesiono wydatek Kwota wydatków 

1 wydatki związane z realizacją przepisów BHP 9.960 

2 wynagrodzenia osobowe pracowników 508.127 

3 dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 42.952 

4 składki na ubezpieczenie społeczne 85.237 

5 składki na fundusz pracy 11.084 

6 wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia 11.864 

7 zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, druki, 

paliwo, licencje, urządzenia kserograficzne, papier ksero, 

komputery 

43.762 

8 zakup książek i broszur 547 

9 zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prawne, prowizje 

bankowe 

74.228 

10 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.634 

11 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 5.080 

12 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 3.922 

13 podróże służbowe krajowe 5.336 

14 różne opłaty i składki- polisy ubezpieczeniowe mienia, 

samochodu służbowego 

- 

15 odpis na fundusz socjalny 19.034 

16 koszty postępowania sądowego 100 

17 szkolenie pracowników 4.030 

18 zakup usług remontowych 950 

19 zakup usług zdrowotnych 1.029 

Źródło: sprawozdanie roczne 

 Ogółem budżet gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wynosił: 7.445.458 zł, z tego z 

budżetu państwa pochodziła kwota: 5.839.082 zł, a z budżetu gminy 1.588.176 zł. 
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Przeprowadzone kontrole w roku 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Przeprowadzone kontrole w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2012 dotyczyły 

następujących kwestii: 

I. dnia 16.01.2012r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu, w zakresie prawidłowości 

prowadzenia polityki kadrowej i spraw pracowniczych, prawidłowości wydatkowania środków 

budżetowych, prawidłowości przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne, prawidłowości 

gospodarowania mieniem komunalnym, prawidłowości ustalenia wynagrodzeń dla pracowników 

jednostki w roku 2011; 

II. dnia 08.05.2012r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu, w zakresie prawidłowości 

wydatkowania środków budżetowych, prawidłowości przeprowadzania postępowań o zamówienia 

publiczne, prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, prawidłowości gospodarki pozostałymi 

składnikami majątku. 

III. dnia 31.10.2012r. przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy Samodzielnego 

Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakresie prawidłowości wypełniania zadań przez 

Gminę Lubicz z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 

1493 ze zm.) w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Lubicz. 

 

 

Perspektywy rozwoju i potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu z dniem 1 kwietnia 2013r. rozpoczął realizację projektu 

na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz”. Projekt trwał będzie do 

31.08.2014r. udział w nim weźmie 12 osób z niepełnosprawnością w tym 3 osoby poruszające się na wózku 

inwalidzkim, 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zaś 9 osób z umiarkowanym bądź lekkim 

stopniem niepełnosprawności, zaś 9 osób z umiarkowanym bądź lekkim stopniem niepełnosprawności. Osoby 

biorące udział w projekcie poza warsztatami psychologicznymi, komputerowymi, doradztwa zawodowego i 

gospodarowania zasobami, otrzymają szeroko rozumiane poradnictwo specjalistyczne a nade wszystko 

szkolenie zawodowe i staż zawodowy trwający 5 m-cy. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają stypendium 

szkoleniowe w trakcie szkoleń a stypendium stażowe w okresie odbywania stażu (stypendium to wynosi 100% 

najniższego wynagrodzenia i nie powoduje utraty prawa do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych). 

Uczestnicy projektu otrzymają także podczas warsztatów ciepły posiłek, pokrycie kosztów transportu. Do 

realizacji projektu, w celu zabezpieczenia asystentów osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej zatrudni 4 osoby do pracy (na umowę o pracę) na okres 16 m-cy z najniższym wynagrodzeniem. 

Preferować będziemy osoby chętne do pracy, spełniające „specyficzne kryteria” asystenta osoby 

niepełnosprawnej, będące mieszkańcami naszej gminy. Wartość projektu: 494.262,63 zł w 100% finansowany z 

EFS w ramach PO KL, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.  
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W ramach powołanego do życia w strukturach GOPS Klubu Integracji Społecznej, realizowaliśmy od 1 grudnia 

2012r. do 31 stycznia 2014r. projekt pn Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Udział w projekcie biorą 22 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, podzielone na 2 grupy: 12 osobową grupę młodych i 10 osobową 

osób powyżej 25 r.ż. osoby te otrzymają pełną ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej służyć temu mają: 1) 

warsztaty: interpersonalny, aktywnego poruszania się po rynku pracy, gospodarowania budżetem domowym i 

gotowania, komputerowe; 2) poradnictwa specjalistyczne; 3) szkolenia zawodowe; 4) staże. Uczestnicy projektu 

otrzymują dodatkowo: ciepły posiłek, wyjazdy integracyjne, mają zapewniony transport. Projekt zakończy się 5 

miesięcznymi stażami, docelowo min. 5 osób podejmie pracę zarobkową. Wartość projektu stanowi kwotę: 

397.326,78 zł – w 100 % finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, działania 7.2 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu Wzmocnienie Sektora Ekonomii Społecznej. 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej od II.2013r. wzmocnił swoją specjalistyczną kadrę poprzez zatrudnienie w 

wymiarze ½ etatu psychologa. Psycholog ten konsultuje indywidualne przypadki, ale także prowadzi 

indywidualne poradnictwo, terapię psychologiczną z osobami w tym dziećmi i młodzieżą tego wymagającymi. 

Pani ta pracuje także jako asystent rodziny (w ten sposób wypełniając obowiązki gminy w tym zakresie, 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). GOPS w 2013r. otrzymał dotację celową 

z budżetu państwa w wysokości 27.003 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodzinnego, 

wypełniającego obowiązki w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadal jednak 

gmina musi myśleć o rozwoju placówek wsparcia dziennego. Obecnie funkcjonujące na terenie gminy świetlice 

środowiskowe wpisują się w tego typu placówkę ale musimy dążyć do osiągnięcia standardów określonych w 

ustawia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 Największą bolączką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu są warunki lokalowe. 

Poprawienie ich jest koniecznością, która bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy, 

podniesienia standardu świadczonych usług i pozwoli zapewnić intymność klientom Ośrodka. 

Obecnie GOPS jest kontrolowany przez NIK Delegatura w Bydgoszczy (kontrola trwa od 5 marca 2013r.) 

  


