
UCHWAŁA NR XLV/589/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1769 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 
2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/589/2018
Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 kwietnia 2018r. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2017 

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

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

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

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

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek 

zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.  

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu realizuje następujące ustawy: 

 Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004r. (t. j. Dz. U. 2017 poz.1769 ze zm.)

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. (t. j. Dz. U. 2017  poz. 1952 ze zm.)

 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 07.09.2007r. (t.j. Dz. U. 2018  poz. 554)

 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 180) oraz Ustawa Prawo

energetyczne z 10.04.1997r. (Dz. U. 2017 poz. 220 ze zm.)

 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z 27.08.2004r. (Dz. U. z 2017 poz.1938 ze zm.)

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

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

(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 697 ze zm.)

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

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

 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku (t. j. Dz. U. z 2017., poz.

1851 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz

zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z dnia 27 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz.

1465) 
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 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.)

 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem” z dnia 7 listopada 2016r. (Dz. U. 2016

poz. 1860)

Pomoc społeczna 

I. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 

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 604,00 zł. 

Zasiłek stały w 2017r. pobierały 54 osoby, którym przyznano łącznie 502 świadczenia, na kwotę 257 912 

zł (zgodnie z wydanymi decyzjami), w tym 38 – osoby były osobami samotnymi, 16 - osobami w rodzinie. Na 

koniec roku wydatkowano ogólną kwotę 255 200 zł. 

Kwota wypłaconych  zasiłków stałych w całości finansowana była z budżetu Wojewody. 

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

uprawnionych tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były 

dla 40 osób, z tego tytułu wpłacono do ZUS – 388 świadczenia na kwotę 19 489 zł.  

ZASIŁKI OKRESOWE2 

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

niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości otrzymania 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 a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Zasiłek okresowy został przyznany w 2017 roku 89 rodzinom. Łącznie udzielono 418 świadczeń 

na kwotę 130 510 zł. W tym, z tytułu: bezrobocia przyznano 134 świadczenia dla 38 rodzin; długotrwałej choroby 

przyznano 103 świadczenia dla 23 rodzin; niepełnosprawności - 116 świadczeń dla 23 rodzin; z innych powodów 

przyznano 54 świadczenia dla 17 rodzin. Zasiłki okresowe finansowane były z budżetu Wojewody. 

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 formie zasiłków celowych udzielana była na konkretne, uzasadnione potrzeby, zgłaszane 

przez klientów, a także przyznawane z urzędu. Tymi formami pomocy objętych zostało 267 rodzin (osób 

w rodzinach 643), udzielono 562 świadczenia. Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydatkowano kwotę 148 405 zł 

wraz z zasiłkami celowymi specjalnymi o wartości 43 477 zł. 

W roku 2017 udzielono schronienia 10 bezdomnym mężczyznom. Osoby te korzystały ze schronienia w 

Toruńskim Centrum CARITAS w Chełmży (1 osoba), w Stowarzyszeniu MONAR Schronisko dla Osób 

Bezdomnych MARKOT w Toruniu (8 osób), w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Katowicach 

(1 osoba) – w związku z tym poniesiono wydatek na kwotę 29 600 zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2017 sprawił 3 pogrzeby. Dla 1 osoby bezdomnej i 2 osób 

samotnych. Łączny koszt to 7 752 zł. 

 

II. Zadania własne gminy 

 

ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE4 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej 

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

W 2017 roku pracownicy socjalni dopatrzyli się szczególnych okoliczności do udzielenia specjalnych zasiłków 

celowych dla 111 osób, udzielono 176 świadczeń na kwotę 43 477 zł. Pomoc udzielana była głównie z powodu 

długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Klienci wnioskowali m.in. na zakup leków i leczenia, na zakup opału, 

odzieży i obuwia oraz żywności, a także zdarzenia losowe w rodzinach takich jak pożar. 

 

DOŻYWIANIE  

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

w zakresie dożywiania”, który jest programem rządowym. Koszt realizacji całego programu w 2017 roku wyniósł 

338 395 zł, z czego środki własne gminy to kwota 69 615 zł stanowiąca 20,57%. 

 

 

 

 

                                                           
3 Art. 39 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
4 Art. 40 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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USŁUGI OPIEKUŃCZE5 

Osobie samotnej lub osobie w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W ramach realizowanych usług opiekuńczych świadczono pomoc w zakresie utrzymania higieny osobistej, 

utrzymania czystości w mieszkaniu, przynoszenia opału i rozpalania w piecu, zamawiania wizyt lekarskich 

i realizowanie recept oraz podawania leków, a także przygotowywania posiłków i dokonywania zakupów 

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

także osoby w rodzinie, gdy rodzina nie mogła sprawować opieki. Koszt 1 roboczogodziny wynosił 13,37 zł. 

W 2017r. usługi opiekuńcze świadczone były w 28 środowiskach. Osoby otrzymujące pomoc w formie usług 

opiekuńczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/340/09 z dnia 29 maja 2009r. ponoszą 

odpłatność za zrealizowane godziny usług. Osoby otrzymujące pomoc w formie usług opiekuńczych, 

zobowiązane były do wniesienia odpłatności w łącznej kwocie 20 939 zł, wpłaciły do gminy kwotę 20 030 zł. 

Pozostała kwota t. j. 909 zł stanowi zaległość osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych wobec gminy. 

Ogólny koszt usług to 160 014 zł 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ6 

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 16 mieszkańców 

naszej gminy. Łącznie z tego tytułu udzielono 159 świadczeń. W roku 2017 Ośrodek Pomocy skierował 3 osoby 

do DPS. Całkowity koszt pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2017 roku wynosił 

408 102 zł – finansowany z budżetu gminy. Nadto w DPS przebywa jeszcze 1 mieszkaniec naszej gminy, za 

którego gmina nie ponosi odpłatności. 

 

PRACA SOCJALNA7  

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

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

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

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

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

                                                           
5 Art. 50 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
6 Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
7 Art. 6 pkt. 12 oraz art. 45 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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socjalnej – pracownicy socjalni, osobom i rodzinom udzielają pomocy w formie poradnictwa, w przygotowywaniu 

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

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

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

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

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

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

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

Praca socjalna to także podejmowane działania na rzecz osób chorych psychicznie. Są to działania 

bardzo trudne, ponieważ wymagają uzyskania pomocy medycznej (specjalistów lekarzy psychiatrii), ale także 

podjęcia działań przez sąd. Osoba chora psychicznie żyje w nieświadomości i nie poszukuje pomocy w zakresie 

leczenia, wówczas, aby jej skutecznie pomóc pracownik socjalny składa szczegółowy i wnikliwy wniosek do sądu 

wraz z opinią lekarza biegłego psychiatry o potrzebie leczenia tej osoby bez jej zgody. W 2017r. ośrodek pomocy 

wnioskował do Sądu Rodzinnego o leczenie psychiatryczne 3 osób. Praca socjalna wobec osób psychicznie 

chorych jest wyjątkowo trudna, bowiem niejednokrotnie wymaga zaangażowania poza pomocą społeczną, służby 

zdrowia i sądu, Policji czy Straży Pożarnej. Nadto wymaga ciągłego i bardzo systematycznego monitoringu 

i natychmiastowego reagowania. Zdarza się tez, że osoba chora psychicznie nie ma żadnego wsparcia ze strony 

rodziny. Rodzina nie utożsamia trudnych relacji z osobą chorą, jej „dziwnych”, nieadekwatnych do sytuacji 

zachowań z chorobą psychiczną. Wówczas to ośrodek pomocy społecznej prowadzi negocjacje rodzinne, 

mediacje dążące do tego, aby rodzina zaakceptowała chorobę członka rodziny, wykazała zrozumienie i udzieliła 

wsparcia oraz współpracowała z ośrodkiem pomocy społecznej. 

Pomocą w formie pracy socjalnej (tylko i wyłącznie) zostało objętych 115 rodzin tj. 274 osoby. Natomiast pracą 

socjalną połączoną z innymi formami wsparcia objętych zostało 477 rodzin. 

 

ZDARZENIA LOSOWE 

W roku 2017 na terenie gminy Lubicz miały miejsce zdarzenia losowe (pożar, nieszczelność komina). 

W wyniku czego poszkodowanych zostało 5 rodzin, a w nich 20 osób. Z budżetu na ten cel została wydatkowana 

kwota 10 900 zł 

 

PROGRAMY OSŁONOWE 

 

SPOTKANIA Z PASJĄ 

 „Spotkania z pasją” skierowane zostały bezpośrednio do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół na 

terenie gminy Lubicz. Na zaproszenie organizatorów swoją pasje zaprezentowali sportowcy, muzycy, tancerze, 

podróżnicy. Uczniowie mogli usłyszeć w jaki sposób hobby i pasja mogą stać się sensem życia, źródłem dochodu 

i niekłamanej satysfakcji z robienia tego, co się naprawdę kocha. 
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Projekt socjalny „Spotkania z pasją” - koszt projektu to kwota 2500,00 złotych obejmujący 

wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych dla osób prezentujących swoją pasję w szkołach tj.  

 w Grębocinie - podróżnicy 500,00 zł; 

 w Lubiczu Górnym - paraolimpijczyk w rzucie oszczepem 500,00 zł; 

 w Młyńcu Pierwszym - DJ 500,00 złotych; 

 w Lubiczu Dolnym - tancerka 500,00 zł; 

 w Gronowie - żużlowiec 500,00 zł; 

 w Złotorii - koszykarze zespołu „Twarde Pierniki” bez wynagrodzenia. 

Źródło finansowania - przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy. 

 

SENIOR Z PASJĄ 

W dniu 19 września 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w ramach realizacji projektu 

socjalnego "Senior z pasją" zorganizował wycieczkę do Torunia. Seniorzy mieli okazję zobaczyć w planetarium 

pokaz pt. "Wirująca Ziemia" oraz odwiedzili Żywe Muzeum Piernika, gdzie każdy mógł wypiec swój własny, 

niepowtarzalny piernik.  

Celem projektu socjalnego „Senior z pasją” jest m.in. zmniejszenie izolacji seniorów w środowisku 

lokalnym  poprzez udział w spotkaniach społeczności lokalnej, nawiązywanie relacji międzyludzkich, zawieranie 

przyjaźni i znajomości oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i zadowolenia z życia. 

Projekt socjalny „Senior z pasją” - koszt projektu to kwota 1789,32 złotych obejmująca następujące 

wydatki: 

 transport - 300,00 zł; 

 bilety na pokaz w planetarium - 290,00 zł; 

 bilety wstępu do Muzeum Żywego Piernika - 520,00 zł; 

 obiad dla uczestników projektu - 679,32 zł. 

Źródło finansowania- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przeciwdziałanie przemocy - środki gminy. 

Udział w projekcie wzięło 29 seniorów wykluczonych społecznie. 

 

PROJEKT SOCJALNY - „CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT” 

 Realizacja projektu socjalnego „Chodź pomaluj mój świat” polegała na organizowaniu gier i zabaw dla 

dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tego projektu była aktywizacja 

społeczna i integracja rodzin ze środowiska lokalnego, poprawa relacji rodzinnych poprzez angażowanie do 

aktywności fizycznej i plastycznej rodziców, wspólnego przygotowania pikników. W efekcie tych działań dzieci 

zyskały zainteresowanie rodziców, a rodzice podnieśli  wiedzę na temat sposobów spędzania czasu razem ze 

swoimi dziećmi. Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój świat” odbył się w Grębocinie, Jedwabnie, Lubiczu Dolnym 

oraz dwukrotnie w Grabowcu. Za każdym razem dla wszystkich przygotowane były drożdżówki, a spotkania 

kończyły się wspólnym grillem. 
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 Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój świat” - koszt projektu to kwota 594,25 złotych obejmująca 

następujące wydatki: 

 materiały (latawce, farbki do twarzy, zestaw do badmintona, bańki mydlane) - 257,34 zł; 

 żywność (drożdżówki, kiełbaski, woda) - 336,91 zł. 

Źródło finansowania- przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeciwdziałanie przemocy - środki gminy. 

Udział w projekcie wzięło: 

 w Grębocinie w dniu 30.08.2017r. - 31 dzieci; 

 w Jedwabnie w dniu 10.08.2017r. - 20 dzieci; 

 w Lubiczu Dolnym w dniu 03.08.2017r. - 15 dzieci; 

 w Grabowcu w dniu 28.07.2017r. - 17 dzieci, w dniu 23.08.2017 - 14 dzieci. 

 

PROJEKT „KOLORY LATA” 

W ramach  Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Gminne Koło TPD 

zorganizowało półkolonie letnie dla dzieci z Gronówka, Gronowa i okolic pod nazwą „Kolory Lata”.  

Odbyło się 6 spotkań, wyjazdów dla dzieci wraz z rodzicami: „Dzień Niebieski” (w ramach którego zrealizowano 

spotkanie z patrolem policji Komendy Miejskiej w Toruniu oraz dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Lubiczu), 

„Dzień Zielony” (w ramach którego zrealizowano spotkanie w nadleśnictwie w Dobrzejewicach – poruszono 

tematykę pracy leśników oraz punktu alarmowo-dyspozycyjnego), „Dzień Czerwony” (w ramach którego 

zrealizowano spotkanie z patrolem Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębocina), „Dzień Biały” (w ramach którego 

zorganizowano wycieczkę do Aeroklubu Pomorskiego oraz zwiedzanie Motoareny i muzeum Speedwaya 

z przewodnikiem), „Dzień Tęczowy” (w ramach którego zorganizowano wycieczkę do Parku Rekreacyjnego na 

toruńskiej Barbarce oraz rodzinnego grilla) i „Dzień Pomarańczowy” (w ramach którego zorganizowano 

wycieczkę do kina na film „Rock Dog” oraz lody).  

Głównym celem realizowanych półkolonii było propagowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt „Kolory Lata” - koszt projektu to kwota 4563,45 złotych. 

Źródło finansowania: przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy kwota - 2913,45 zł; 

 wkład własny (składki członków TPD - pracowników GOPS) - 1200,00 zł; 

 wkład osobowy zarządu Gminnego Koła TPD (bez wynagrodzeń) - 450,00 zł. 

Udział w projekcie wzięło: 

 podczas Dnia Niebieskiego 11.07.2017r. - 27 osób – dzieci, mieszkańców Gronówka, w tym 2 

opiekunów; 

 podczas Dnia Zielonego 14.07.2017r. - 26 dzieci i 2 rodziców z gminy Lubicz, w tym 2 opiekunów; 

 podczas Dnia Czerwonego 17.07.2017r. - 29 osób – dzieci z Gronówka, w tym 2 opiekunów; 

 podczas Dnia Białego 20.07.2017r. - 24 dzieci i 4 rodziców zamieszkujących gminę Lubicz, w tym 2 

opiekunów; 
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 podczas Dnia Tęczowego 31.07.2017r. - 22 dzieci i 6 rodziców zamieszkujących gminę Lubicz, w tym 2 

opiekunów; 

 podczas Dnia Pomarańczowego 25.08.2017r. - 24 dzieci i 4 rodziców, w tym 2 opiekunów.  

 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

20 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięło udział 46 osób będących w wieku 

senioralnym, w tym osoby samotne, ubogie, chore i bezdomne. Spotkanie zostało zorganizowane w Świetlicy 

Środowiskowej w Krobi. Uczestnicy Wigilii otrzymali paczki świąteczne zawierające produkty żywnościowe 

o wartości 63,68 zł. Ponadto zaproszonym 23 osobom, które ze względów zdrowotnych nie były obecne na 

spotkaniu wigilijnym pracownicy socjalni dostarczyli paczki świąteczne do miejsca ich zamieszkania.  

Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował także pomoc z okazji Świąt dla rodzin znajdujących się 

w szczególnie trudnym położeniu - pomocą objęto 3 rodziny, wartość paczki żywnościowej wynosiła 63,68 zł. 

 

PROJEKT  KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ” 

Od 01.06.2017r. do 31.12.2017r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym 

Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego, realizował projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” na który 

Gmina Lubicz pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie wzięło udział 18 

bezrobotnych mieszkańców Gminy Lubicz. 

Wszystkie działania projektu miały na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej.  

W ramach aktywizacji społecznej odbyły się zajęcia integracyjne (10h), trening  interpersonalny (24h), 

doradztwo zawodowe (25h), warsztaty gospodarowania budżetem domowym (24h), zajęcia z wizażu 

i autoprezentacji (8h), poradnictwo indywidualne (łącznie 84h poradnictwa indywidualnego – po 21h każdego ze 

specjalistów: prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), 

job coaching oraz asystentura rodzinna (91h). Dodatkowo każdy uczestnik został objęty wsparciem w formie 

indywidualnego poradnictwa w zakresie doradztwa zawodowego (24h). W ramach Alternatywnych Form 

Spędzania Czasu Wolnego zorganizowany został piknik rodzinny, wspólne wyjście na kręgle oraz spotkanie 

świąteczne. W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się szkolenia zawodowe oraz 6 miesięczne Prace 

Społecznie Użyteczne, dzięki którym uczestnicy mieli szansę nabyć nowe kwalifikacje oraz zdobyć 

doświadczenie zawodowe. PSU realizowane były w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkole 

Podstawowej w Młyńcu, Szkole Podstawowej w Złotorii, Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej, Zarządzie Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej w Lubiczu. Wszyscy uczestnicy w ramach 

projektu zostali objęci pośrednictwem pracy. 
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Efekty projektu: 

W rezultacie działań projektowych 8 osób podjęło pracę. Ponadto 8 osób podwyższyło swoje kwalifikacje 

poprzez ukończenie szkoleń zawodowych, 9 osób zdobyło doświadczenie zawodowe poprzez realizację Prac 

Społecznie Użytecznych. 

Wszystkie osoby, które ukończyły Klub Integracji Społecznej nabyły prawo do Zatrudnienia 

Wspieranego. Jest to forma wsparcia finansowana z Funduszu Pracy, polegająca na tym, że pracodawca 

decydując się na zatrudnienie absolwenta KIS na minimum rok na umowę o pracę, uzyskuje w zamian 

z Powiatowego Urzędu Pracy częściową refundację kosztów zatrudnienia tej osoby. 

Ostateczna wartość projektu: 61 080,83 zł, z tego kwota dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – 45 615,15 zł 

Wkład własny sfinansowany został z Funduszu Pracy oraz budżetu GOPS. 

 

PROJEKT „STOP PRZEMOCY” 

Od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt „Stop 

przemocy” na który Gmina Lubicz pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2017”. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1. Niebieskie tygodnie – rozszerzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Interwencji 

Kryzysowej. Stałe dyżury: prawnika – 2h*10 tygodni, psychologa – 2h*10 tygodni, specjalisty w zakresie 

trudności wynikających z wieku senioralnego 2h*10 tygodni, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy 

4h*10tygodni, specjalisty w zakresie pracy ze sprawcą - 2h*10 tygodni, psychoterapeuty – 3h*10 

tygodni. Zrealizowano wszystkie zaplanowane poradnictwa. Odbywały się przez 10 kolejnych 

poniedziałków w czterech miejscowościach na terenie Gminy Lubicz, tak by zapewnić dostępność dla 

jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych. Przed rozpoczęciem poradnictwa zamieszczono 

informację o prowadzonych poradnictwach na stronie internetowej GOPS oraz Gminy Lubicz. Ponadto 

wydrukowano plakaty informujące szczegółowo o możliwości skorzystania z poradnictwa i rozwieziono 

je do wszystkich sołectw na ternie Gminy Lubicz. Plakaty rozwieszono również w ogólnodostępnych 

miejscach na terenie gminy, tj. urzędach, przychodniach itp.  

2. Warsztaty budowania umiejętności rodzicielskich -  zrealizowano szkolenie w wymiarze 25h, 

prowadzone przez psychologów. W szkoleniu wzięło udział 17 osób. 

3. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy zrealizowano spotkania grupy wsparcia w wymiarze 30h, 

prowadzone przez psychologów. W grupie wsparcia uczestniczyło 7 kobiet. 

4. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy - przeprowadzona 

na terenie Gminy Lubicz po raz pierwszy w wymiarze 20h, prowadzone przez 2 trenerów posiadających 

stosowne uprawnienia.  
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5. Organizacja 4 wyjazdów dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym uwikłanych 

w przemoc lub nią zagrożonych - w lipcu i sierpniu 2017r. zorganizowano cztery jednodniowe 

wycieczki dla dzieci wraz z opiekunami z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą 

w rodzinie. W sumie zorganizowano wyjazdy na 176 osób – średnio 44 osób na wyjazd. Dodatkowo 

w każdym wyjeździe w charakterze opiekunów uczestniczyli pracownicy socjalni oraz asystenci rodzinni 

zatrudnieni w GOPS – do 5 osób na wyjazd.  

 

Zorganizowano następujące wyjazdy: 

a) Park Jurajski w Solcu Kujawskim (zwiedzanie parku dinozaurów, obiad) 

b) Zoo w Płocku (zwiedzanie Zoo z przewodnikiem, spacer po starówce, obiad) 

c) Gdynia (zwiedzanie Oceanarium, rejs statkiem po zatoce, spacer po plaży, obiad) 

d) Toruń (rejs statkiem po Wiśle, Muzeum Piernika, Planetarium, spacer po starówce, obiad) 

 

W ramach realizacji każdej z wycieczek poniesiono również koszty ubezpieczenia oraz transportu. By zapewnić 

dostęp jak największej liczby dzieci, wszystkie wycieczki zorganizowano w miesiącach wakacyjnych. 

Uczestniczące dzieci w wyjazdach wakacyjnych typowanych były przez pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny. 

6. Szkolenie stacjonarne dla osób pracujących lokalnie w obszarze przeciwdziałania przemocy – 

w ramach realizacji projektu zorganizowano 2 szkolenia dla osób pracujących lokalnie w obszarze 

przeciwdziałania przemocy: 

a. „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc z wykorzystaniem 

metody dialogu motywującego” – 16h 

b. „Zjawisko przemocy oraz sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy, zachowania 

osób stosujących przemoc i możliwość pomocy” – 8h 

7. Superwizja dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych – przeprowadzono 

superwizję grupową w której wzięło udział 12 członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych funkcjonujących na terenie Gminy Lubicz. Superwizję poprowadziła Anna Wiechcińska – 

Szymańska członek zarządu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 

Ostateczna wartość projektu:  38 981 zł, z tego kwota dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

– 28 235 zł. 

 

KONFERENCJE 

W 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na terenie Gminy Lubicz dwie konferencje, 

pierwszą dotykającą problematyki opieki nad dziećmi wymagającymi szczególnej troski i uwagi oraz drugą 

związaną ze świadomą opieką nad osobami chorymi i zależnymi.  
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KONFERENCJA -  „POMÓŻ DZIECKU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA” 

Dnia 08.06.2017r. w Świetlicy Środowiskowej w Krobi odbyła się konferencja, której celem było 

podniesienie świadomości rodziców i osób sprawujących opiekę nad dzieckiem na temat potrzeby poszukiwania 

pomocy i miejsc gdzie można otrzymać pomoc w przypadku opieki nad dzieckiem wymagającym, niepokornym, 

buntującym się, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Aspergera, autyzmu i ADHD. W programie konferencji 

znalazły się wykłady specjalistów i wieloletnich praktyków w dziedzinie zagadnień związanych z pracą 

z dzieckiem problemowym m.in. psychologów i psychoterapeutów.  

 

KONFERENCJA -   „WSPIERAM ŚWIADOMIE” 

W dniu  9.11.2017r. w Świetlicy Środowiskowej w Krobi odbyła się konferencja dedykowana opiekunom 

osób starszych i zależnych, pt. „Wspieram świadomie”.  

Wystąpienie pt. „Najczęstsze schorzenia wieku starszego – jak reagować?” wygłosiła pielęgniarka  

Mirosława Jastrzębska, która scharakteryzowała choroby najczęściej dotykające osób starszych. Podczas swojej 

prelekcji zaprezentowała także przyrządy, dzięki którym pielęgnacja chorego w domu może być dla opiekuna 

łatwiejsza. Kolejne wystąpienie, zatytułowane „Perspektywa rodziny wobec osoby chorej przewlekle” wygłosiła 

psycholog Aleksandra Pauszek. Przedstawiła ona przedstawiając psychologiczne i emocjonalne etapy oswajania 

się z chorobą, zarówno samego pacjenta, jak i osób w najbliższym otoczeniu. Pani Janina Mirończuk, dyrektor 

Fundacji Światło, w swoim wystąpieniu pt. „Opieka paliatywna” opowiedziała o różnych aspektach towarzyszenia 

osobie umierającej i wskazywała jak zachować się w obliczu śmierci. Uczestnicy mogli również sami 

doświadczyć, jak czuje się osoba starsza i mniej sprawna, dzięki skafandrowi, który zaprezentowała dr n. hum. 

Elżbieta Kościńska. Lekarz Justyna Franczak opowiedziała o projekcie prowadzonym na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego, dotyczącym szczepień przeciwko zakażeniu wirusem HBC i HCV. 

 

III. Zadania zlecone gminie 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

W roku 2017 świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Usługi te realizowane są w oparciu o Rozporządzenie MPiPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Pomocą w tej formie objętych było 29 osób w tym 24 dzieci. Zrealizowano 2111 godzin  rehabilitacji ruchowej, 

logopedycznej, rozwoju umiejętności społecznych. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 

wydatkowano kwotę 116 391 zł. Usługi te w całości finansowane były z budżetu państwa za pośrednictwem 

Wojewody. Koszt jednej godziny rehabilitacji (wynagrodzenie rehabilitanta) to 55 zł. 

 

PROGRAM WIELOLETNI  „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

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

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

Celem tego programu było i jest m.in.:  
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 wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania 

dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym,  

 poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,  

 poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,  

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

zjawiska niedożywiania.  

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

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

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

w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku. 

Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017 objęte zostało 859 osób, 

w tym 195 osób korzystało z posiłku, a 765 osób pobierało zasiłek celowy na zakup posiłku lub artykułów 

żywnościowych w 309 rodzinach. Na realizację programu wydatkowano kwotę 338 395 zł, z czego kwotę 268 780 

zł stanowiła dotacja Wojewody, a kwotę 69 615 zł stanowiły środki gminy – jako wkład własny co daje 20,57% 

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

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

– uczniowie. 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

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

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

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

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

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

środowiskowego, stwierdzenie spełniania kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 

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

i spełnianiu innych szczegółowych warunków. 

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni dla 54 

osób, wydano w tym zakresie 61 decyzji. 

 

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

Z różnych form pomocy społecznej 2017 roku skorzystało 570 rodzin, w tym 1466 osoby.  
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Powody przyznawania pomocy, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej. 

Lp. Powody korzystania z pomocy Liczba rodzin 

1 Alkoholizm 12 

2 Bezdomność 17 

3 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 

67 

4 Bezrobocie 189 

5 Długotrwała lub ciężka choroba 175 

6 Narkomania 3 

7 Niepełnosprawność 163 

8 Potrzeba ochrony macierzyństwa 60 

9 Przemoc w rodzinie 4 

10 Sytuacja kryzysowa 7 

11 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 

7 

12 Ubóstwo 324 

13 Wielodzietność 34 

14 Zdarzenia losowego 5 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2017 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 570 1466 

O liczbie osób 

1 
209 209 

2 113 226 

3 90 270 

4 86 344 

5 40 200 

6 i więcej 32 217 

w tym rodziny z dziećmi ogółem 238 953 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 64 213 

O liczbie dzieci  

1 
28 61 
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2 22 75 

3 4 17 

4 i więcej 10 60 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2017 

V. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

ASYSTENTURA RODZINNA8 

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

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad 

środowiskowy. Po analizie wywiadu i zebranej dokumentacji w odpowiedzi na wniosek pracownika socjalnego 

kierownik ośrodka  przydziela rodzinie wsparcie w formie asystenta rodziny. 

W dniu 30.10.2017r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wprowadził 

zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia dokumentacji asystentury rodziny. W wyniku 

wprowadzonego zarządzenia do obowiązków asystenta rodziny należy m.in. prowadzenie dokumentacji zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną, uzyskanie od klienta pisemnej zgody na podjęcie współpracy oraz przetwarzanie 

danych osobowych, sporządzenie informacji o rodzinie objętej asystenturą, wypełnianie karty wstępnej pracy 

z rodziną, stworzenie planu pracy z rodziną, prowadzenie karty pracy z rodziną, a także wypełnianie okresowej 

oceny realizacji planu pracy z rodziną. Następnie w momencie osiągnięcia przez rodzinę założonych celów 

zawartych w planie pracy z rodziną asystentura rodziny przechodzi w fazę monitoringu rodziny, po czym 

następuje podsumowanie monitoringu i zakończenie współpracy z rodziną. W oparciu o wprowadzoną 

wewnętrzną procedurę asystenci rodziny prowadzą regularny monitoring rodzin zagrożonych "kryzysami" oraz 

tworzą diagnozę środowiskową rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Praca asystentów rodziny polega przede wszystkim na: 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

W 2017 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 57 rodzin, w łącznej liczbie 216 osób, w tym 

116 dzieci. W 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu pracę asystenta rodziny 

wykonywało łącznie pięciu pracowników. Z czego 4 osoby faktycznie świadczyły asystenturę w rodzinie a jedna 

przybywała na urlopie macierzyńskim. 

 

                                                           
8 Art. 14 oraz art. 15 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011r. 
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PIECZA ZASTĘPCZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

zastępczej. 

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

pomocy społecznej w 2017r. opłacał pobyt 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 

na łączną kwotę 100 216 zł oraz 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – na łączną kwotę 82 138 zł. 

W 2017r. na pieczę zastępczą poniesiono wydatki w łącznej wysokości 182 354 zł. 

 

RODZINY WSPIERAJĄCE 

Na terenie Gminy Lubicz zorganizowano akcję informacyjną, polegającą na umieszczeniu plakatów we 

wszystkich sołectwach, których celem było zapoznanie mieszkańców gminy z możliwością sprawowania funkcji 

rodziny wspierającej. Ponadto odbyło się spotkanie informacyjno–rekrutacyjne dla dwóch rodzin, wyrażających 

gotowość do bycia rodziną wspierającą. W 2018 roku planowane jest zorganizowanie szkolenia dla dwóch rodzin 

chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.  

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ORAZ ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE  

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego powierzono Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 

w Toruniu. W 2017 roku funkcjonowała jedna taka placówka w Lubiczu Górnym, do której uczęszczało 

dwanaścioro dzieci. 

Na terenie Gminy Lubicz rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze wspierane są także 

poprzez rozwój świetlic środowiskowych, w których dzieci objęte są programem edukacyjno-wychowawczym. 

W 2017 roku w gminie Lubicz funkcjonowało czternaście takich świetlic, do których uczęszczało średnio od 

dziesięciu do piętnastu dzieci.  

 

VI. Inna działalność w zakresie wspierania osób i rodzin 

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej. Rodziny znajdujące się w „kryzysie” mogą otrzymać pomoc specjalistyczną w formie poradnictwa 

specjalistycznego. Ogółem z poradnictwa skorzystały 136 rodziny, w tym 298 osób. Było to poradnictwo 

w zakresie prawa rodzinnego, doradztwa zawodowego, przeciwdziałania przemocy i poradnictwa 

psychologicznego. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w wymiarze 3/5 etatu psychologa. Z pomocy 
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psychologicznej skorzystało w 2017 roku 86 rodzin, udzielono 533 porady, w tym 384 porady w ramach 

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 149 porad w ramach godzin zleconych przez Urząd 

Gminy Lubicz. Osoby  borykające się z różnymi „kryzysami” między innymi kryzysem małżeńskim, problemami 

rozwojowymi dzieci i młodzieży, problemami wychowawczymi, problemem przemocy w rodzinie, utratą bliskiej 

osoby, czy nawet poszukiwaniem tożsamości seksualnej, trudnymi zdarzeniami losowymi - znalazły wsparcie 

u psychologa. 

Pracownicy socjalni w pracy z rodziną przeżywającą trudności pracują za pomocą różnych narzędzi, 

jednym z nich jest kontrakt socjalny. W roku 2017 kontraktem socjalnym objętych zostało 60 rodzin. Kontrakt 

socjalny jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc określającą uprawnienia i zobowiązania 

stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji.9  

 

VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele następujących instytucji: 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwa 

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

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

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

W roku 2017 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 159 spotkań grup roboczych. 

W skład grup roboczych powoływani byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

(pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), Komisariatu Policji w Lubiczu (dzielnicowi), Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni. Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonywali zadania w ramach obowiązków służbowych lub 

zawodowych. 

W roku 2017 przedstawiciele upoważnionych instytucji wszczęli 24 procedury "Niebieska Karta - A", na 

podstawie których powołano 24 grupy robocze. Trzykrotnie podczas trwania procedury wypełniono formularz 

"Niebieska Karta - A" na potrzeby udokumentowania podejrzenia, iż osoba wobec której istnieje podejrzenie, że 

stosuje przemoc w rodzinie kolejny raz dopuściła się stosowania przemocy w rodzinie. Z podanych 24 procedur 8 

wszczęli pracownicy socjalni, natomiast 16 procedur wszczęli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Lubiczu. 

W roku 2017 w 3 przypadkach kontynuowane były wszczęte w roku 2015 Procedury „Niebieskie Karty”, natomiast 

procedury wszczęte w roku 2016 kontynuowane były w 9 przypadkach.  Łącznie w roku 2017 prowadzone było 

36 procedur "Niebieskie Karty". W roku 2017 zakończono procedury "Niebieskie Karty" w 18 przypadkach, 

z czego 4 procedury zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego 

                                                           
9 Art. 6 pkt 6 Ustawy o pomocy społecznej. 
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planu pomocy, natomiast w 14 przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. Na dzień 

31.12.2017r. kontynuowanych było 18 procedur "Niebieskie Karty". 

 

Raport z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

za rok 2017 

L. p. Wyszczególnienie Liczba 

1 Ilość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

2 Ilość spotkań grup roboczych 159 

3 Ilość powołanych grup roboczych 24 

4 
 

 

Ilość wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w 2017r. - ogółem 24 

przez przedstawicieli GOPS 8 

przez przedstawicieli GKRPA 0 

przez przedstawicieli Policji 16 

przez przedstawicieli Oświaty 0 

przez przedstawicieli ochrony zdrowia 0 

5 Ilość „Niebieska Karta – A” wypełnionych ponownie podczas trwania procedury 3 

6 Ilość prowadzonych procedur w 2017r. - ogólnie 36 

7 Ilość kontynuowanych procedur z 2015r. 3 

8 Ilość kontynuowanych procedur z 2016r. 9 

9 Ilość zakończonych procedur z 2015r. 1 

10 Ilość zakończonych procedur z 2016r. 7 

11 Ilość prowadzonych procedur na dzień 31.XII.2017r. 18 

12 Osoby, które skierowano do Specjalistycznego Ośr. Wsparcia 0 

13 Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 

14 Ilość zawiadomień do Prokuratury z art. 207§1 KK 3 

15 Ilość wniosków do Sądu Rodzinnego 3 

16 Ilość zawiadomień do GKRPA 4 
 

 

BADANIA WŁASNE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE  ZJAWISKA 

PRZEMOCY NA TERENIE GMINY LUBICZ W LATACH 2014-2017 

Od 2004r. Ośrodki Pomocy Społecznej w Polsce prowadzą procedury „Niebieskie Karty”. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu postanowił dokonać analizy zjawiska przemocy na terenie Gminy Lubicz 

analizując dokumentację procedur w latach 2014 – 2017. 

Analizy zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Lubicz dokonano na podstawie analizy 

dokumentów – 106 kwestionariuszy niebieskiej karty oraz innych dokumentów zebranych podczas prac grup 

roboczych. Ponadto część informacji uzyskano na postawie wywiadów swobodnych z pracownikami socjalnymi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu będącymi członkami grup roboczych.  

Wszystkie procedury prowadzone były średnio przez 6 miesięcy, a w skład grup roboczych wchodzili 

przede wszystkim: przedstawiciele GOPS, Policji, GKRPA oraz oświaty, sporadycznie kuratorzy sądowi. Zebrane 

dane pozwoliły również określić profil osoby podejrzanej o stosowanie przemocy oraz scharakteryzować samo 

zjawisko. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania: 
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1. Osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są najczęściej mężczyźni w wieku 21-50 lat (rzadko 

przemoc stosują osoby poniżej 20 roku życia oraz powyżej 50 roku życia). 

2. Najczęściej stosowaną formą przemocy jest przemoc psychiczna. 

3. Przemoc wobec dorosłych stosowana jest częściej niż przemoc wobec dzieci. 

4. W rodzinach dotkniętych przemocą na przełomie lat 2014-2017 żyło 108 dzieci. 

5. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy często nadużywają alkoholu. 

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny10 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.  

Świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,  

 świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”.  

Prawo do zasiłków i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

 opiekunowi faktycznemu dziecka; 

 osobie uczącej się. 

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

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

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

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

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

W roku 2017 udzielone zostały świadczenia wg następującej struktury: 

1. zasiłek rodzinny- 14 093 świadczeń, na kwotę: 1 658 456 zł; 

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego – 6 054 świadczeń, na kwotę: 786 678 zł; 

3. świadczenia z tytułu urodzenia dziecka - 71 świadczeń, na kwotę: 71 000 zł; 

4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 432 świadczeń, na kwotę: 

170 025 zł; 

5. samotnego wychowywania dziecka - 506 świadczeń, na kwotę: 98 778 zł; 

6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 527 świadczeń, na kwotę: 55 770 zł; 

7. rozpoczęcia roku szkolnego - 853 świadczeń, na kwotę: 85 300 zł; 

                                                           
10 Art. 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. 
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8. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -1642 świadczeń, na kwotę: 113 678 zł; 

9. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2023 świadczeń, na kwotę: 192 127 zł; 

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 167 świadczeń, na kwotę: 167 000 zł; 

11. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego - 3388 świadczeń, na kwotę: 518 364 zł; 

12. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych - 806 świadczeń, na kwotę: 1 128 855 zł; 

13. zasiłek dla opiekuna – 79 świadczeń, na kwotę 40 837 zł; 

14. wypłata świadczenia „złotówka za złotówkę” – 1944 świadczenia, na kwotę 88 017,46 zł; 

15. świadczenie rodzicielskie – 624 świadczenia, na kwotę 573 731 zł; 

16.  wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” – 5 świadczeń, na kwotę 20 000 zł; 

17. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 132 świadczeń, na kwotę: 67 718 zł oraz opłacenie 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 104 świadczeń, na kwotę 14 633 zł oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne: 50 świadczeń, na kwotę: 2 340 zł; 

18. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 548 świadczeń, na kwotę: 202 103 zł 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - 159 świadczeń, na kwotę: 19 948 zł za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne; 

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

57 świadczeń na kwotę 7 667 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne: 28 świadczeń, na kwotę 

1 357 zł. 

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę: 6 047 746 zł. Wydatki te finansowane były 

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

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

przeznaczone na koszty związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. 

W 2017 roku gmina dołożyła do kosztów realizacji tego zadania kwotę 38 416 zł, bowiem należne ustawowo 3% 

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

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe i opłaty pocztowe. 

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

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

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

pobranych świadczeń. W 2017 roku kwota świadczeń nienależnie pobranych wyniosła 18.708 zł, zaś świadczeń 

odzyskanych wyniosła 11 371 zł (zwroty pochodziły także z lat wcześniejszych) z czego do budżetu państwa 

została przekazana kwota 7 407zł. 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWACZE 

Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 

2016r. i kończył się 30 września 2017r. Rokiem kalendarzowym, który był brany pod uwagę przy ustalaniu prawa 
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do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko był rok 2014. Od stycznia do grudnia 2017r. w tym okresie 

zasiłkowym, złożono 322 wnioski w wersji papierowej. Łącznie wydano 345 decyzji. 

W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpoczął się od 1 października 2017r. do 30 września 2018r., 

rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny jest brany pod uwagę – to rok 2016. Od stycznia do grudnia 2017r. 

złożono 1708 wniosków, w tym 421 złożono droga elektroniczną. Łącznie wydano 1647 decyzji. Za 2017r. 

wydatkowano kwotę 14 641 977 zł. 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

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

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

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

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

alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.  

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

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

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

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

nie wyższej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. 

W roku 2017 postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone było w stosunku do 20 

dłużników własnych (GOPS w Lubiczu przyznał wierzycielkom świadczenie z funduszu) oraz wobec 54 dłużników 

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

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

GOPS w Lubiczu). Względem 21 dłużników nie podjęto działań z uwagi na np.: przebywanie z zakładach 

karnych, brak ustalonego adresu dłużnika, przebywanie dłużnika poza granicą państwa. Ogólna liczba 

udzielonych świadczeń wyniosła 1563. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 55 wniosków o podjęcie 

działań wobec dłużników alimentacyjnych nie zamieszkujących na terenie gminy Lubicz do innych gmin. W 2017 

roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę: 634 489 zł. Wydatki te finansowane były przez budżet 

państwa, otrzymane za pośrednictwem Wojewody. Koszt obsługi funduszu alimentacyjnego to kwota: 19 035 zł 

w całości finansowana z budżetu państwa. 

 

STYPENDIA SZKOLNE 

 Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest m.in. od spełniania kryterium dochodowego, które 

wynosi 514,00 zł. W roku 2017 złożono 425 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Przyznano 399 

stypendiów na kwotę 151 971 zł, z czego z dotacji Wojewody 121 576 zł. Decyzji odmownych na stypendium 

szkolne z uwagi na przekroczone kryterium było 26. Stypendia przyznawane świadczeniobiorcom są na 

podstawie miesięcznego dochodu na osobę. Miesięczny dochód na osobę do 150 zł – przyznano 33 stypendia, 

dochód od 150 zł do 300 zł – przyznano 124 stypendia, dochód od 300 zł do 514 zł – przyznano 242 stypendia. 
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 W roku 2017 złożono 14 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego 

w rodzinie (śmierć w rodzinie, pożar, zalanie mieszkania). Wypłacono 14 zasiłków szkolnych na kwotę 7 936 zł, 

z czego z dotacji wojewody 6 349 zł. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE11 I ENERGETYCZNE 

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

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

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

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

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

składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i chorobowe. Najniższa emerytura brutto wynosiła od marca 

2017 roku 1 000,00 zł.  

Dodatek mieszkaniowy 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. 1 750,00 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – 

1 250,00 zł. 

W 2017 roku ogółem przyznano 1047 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 241 858 zł. Dodatki 

wypłacone zostały dla użytkowników mieszkań z zasobów komunalnych - 87 dodatków na kwotę: 13 494 zł; 

mieszkań spółdzielczych - 372 dodatki na kwotę: 113 500 zł; wspólnot mieszkaniowych - 16 dodatków na kwotę: 

1 731 zł; prywatnych lokali - 412 dodatków na kwotę: 99 018 zł; mieszkań z TBS - 67 dodatków na kwotę: 

10 528 zł; innym – 93 dodatki na kwotę 3 087 zł. 

Od stycznia 2014r. GOPS jest realizatorem pomocy w formie dodatku energetycznego. Przyznawany 

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

elektrycznej. W roku 2017 dodatek energetyczny wynosił dla gospodarstwa domowego – 1 osobowego 11,22 zł 

miesięcznie; dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,58 zł miesięcznie; zaś dla gospodarstw domowych min. 5 

osobowych 18,70 zł miesięcznie. Dodatki energetyczne przyznane zostały dla 12 rodzin na łączną kwotę 1 558 

zł. Liczba osób w poszczególnych gospodarstwach domowych: 1 osobowe – 2 osoby; 2-4 osobowe – 19 osób; 5 

osobowe i więcej – 15 osób. Dodatek energetyczny finansowany jest z budżetu państwa, środki na obsługę 

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

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2017 łącznie wydał 6 436 decyzji (świadczenia 

wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, dodatki 

energetyczne, stypendia szkolne). Pozytywnych decyzji, które przyznawały świadczenia było 6 002. Decyzje 

odmowne – 434, z powodu przekroczonego kryterium dochodowego, niespełniania kryterium oraz innych 

powodów. 

                                                           
11 Art. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. 
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 STRUKTURA ZATRUNIENIA I WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. Dział Liczba zatrudnionych osób 

1 Kierownik 1 

2  Świadczenia wychowawcze, rodzinne i fundusz alimentacyjny 
 

7 – w tym 1 na urlopie macierzyńskim 
 

3 

 
Asystent rodziny – etaty współfinansowane przez Wojewodę 
w ramach programu  
 

5 –w tym 1 na urlopie macierzyńskim 

4 Księgowość 
 
2 

5 Usługi opiekuńcze 
 

 
4 

6 Pomoc społeczna 
 

 
9 – w tym 1 na urlopie macierzyńskim 

7 

Pozostali pracownicy 
- Obsługa interesanta 
- Administrator 
- Kierowca samochodu towarowo-osobowego 
- Psycholog 
 

1 
1 
1 
1 

Źródło: opracowanie własne 

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zatrudniał 33 osoby. 

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

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób 

samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.  

Ogółem koszty realizacji wszystkich zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły w 2017r. – 

24 708 614 zł, w tym ze środków własnych gminy: 2 442 611 zł, zaś ze środków Wojewody: 22 266 003 zł. 

Struktura zrealizowanych w 2017 roku świadczeń, pomocy na rzecz klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej: 

Lp. Rodzaj realizowanego zadania Rozdział Ogółem 

Źródło finansowania 

Własne Gmina Wojewoda 

1 Placówki opiekuńczo -  wychowawcze 85510 100 216 100 216 - 

2 Domy pomocy społecznej 85202 408 102 408 102 - 

3 Rodziny zastępcze 85508 82 138 82 138 - 
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4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205 38 981 10 746 28 235 

5 Wspieranie rodziny (wynagrodzenia asystentów 

wraz z pochodnymi) 

85504 111 235 91 435 19 800 

6 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczeń społecznych, w tym: 

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

-składki emerytalno-rentowe za osoby 

otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla 

opiekuna 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

- inne opłaty (prowizje, koszty postępowania 

sądowego) 

85502 6 043 626 

 

 

5 658 419 

224 403 

 

 

 

160 804 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

6 043 626 

 

 

5 658 419 

224 403 

 

 

 

160 804 

- 

7 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” 

- świadczenie 

- obsługa 

85295  

20 000 

600 

 

- 

- 

 

20 000 

600 

8 Świadczenia wychowawcze, w tym: 

- świadczenia wychowawcze 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

- inne (materiały i wyposażenie) 

- zakup usług (prowizje bankowe, usługi 

informatyczne) 

- pozostałe (szkolenia, delegacje pracowników) 

- inwestycje (zakup serwera) 

85501 14 849 969 

14 636 652 

170 122 

14 720 

28 125 

 

350 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

14 849 969 

14 636 652 

170 122 

14 720 

28 125 

 

350 

- 

9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

stałe 

85213 43 134 - 43 134 

10 Pomoc w naturze 

 w tym: 

- zasiłki okresowe 

- zasiłki celowe 

85214 278 915 

 

130 510 

148 405 

148 405 

 

- 

148 405 

130 510 

 

130 510 

- 

11 Dodatki mieszkaniowe 

 w tym: 

- dodatki mieszkaniowe 

85215 243 416 

 

241 358 

241 858 

 

241 358 

1 558 

 

- 
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- materiały biurowe 

- dodatki energetyczne 

500 

1 558 

500 

- 

- 

1 558 

12 Zasiłki stałe 85216 255 200 - 255 200 

13 Utrzymanie ośrodka 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

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

dyd., paliwo) 

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

radca praw., telefony) 

- pozostałe wydatki (bhp, licencje na 

oprogramowania, ryczałty, delegacje, szkolenia, 

bad. med. pracy, środ. czystości) 

- inwestycje (klimatyzacja w serwerowni) 

85219 1 389 504 

1 090 241 

42 711 

 

153 820 

 

102 732 

 

 

- 

1 074 844 

779 641 

42 661 

 

153 810 

 

98 732 

 

 

- 

314 660 

310 600 

50 

 

10 

 

4 000 

 

 

- 

14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

- wynagrodzenia opiekunek 

85228 276 405 160 014 116 391 

15 Pomoc w zakresie dożywiania 

w tym: 

- dożywianie w szkołach 

- zasiłki celowe na żywność 

- wigilia – paczki wigilijne dla osób samotnych i 

rodzin 

85230 338 395 

 

93 070 

242 905 

2 420 

69 615 

 

20 000 

47 195 

2 420 

268 780 

 

73 070 

195 710 

- 

16 Pozostała działalność  

w tym: 

- wigilia wraz z paczkami wigilijnymi dla osób 

samotnych i rodzin 

85295 7 790 

 

7 790 

 

7 790 

 

7 790 

 

- 

 

- 

 

17 Projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” 85295 61 081 15 466 45 615 

18 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

w tym: 

- stypendia szkolne 

- zasiłki szkolne 

85415 159 907 

 

 

151 971 

7 936 

31 982 

 

 

30 395 

1 587 

127 925 

 

 

121 576 

6 349 

Ogółem  24 708 614 2 442 611 22 266 003 

Źródło: sprawozdanie roczne 
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Przeprowadzone kontrole w roku 2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Przeprowadzone kontrole w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2017 dotyczyły 

następujących kwestii: 

I. 5.09.2017r. przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie: 

 realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 zgodności zatrudnienia asystentów rodziny z wymaganymi kwalifikacjami. 

II. 26.09.2017r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu, w zakresie: 

 prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, 

 prawidłowości stosowania przepisów wewnętrznych, 

 prawidłowości przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne, 

 prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym. 

 

Przedkłada: 

Anna Sikorska 

Kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej 
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Uzasadnienie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu przedłożyła coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka w roku 2017. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka w przedłożonym sprawozdaniu
przedstawiła kompleksową działalność w zakresie pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom gminy Lubicz
i innym osobom potrzebującym. Udzielana pomoc przybierała różne formy m.in. zasiłku stałego,
specjalistycznych usług opiekuńczych, posiłku (w tym obiadów w szkołach), zasiłku okresowego i celowego,
usług opiekuńczych, sprawiania pogrzebu, zasiłków celowych i w naturze, schronienia i opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej itp. GOPS realizował także świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
(500+). Przyznawane były m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne
i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie itp. Ponadto wypłacano świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych. Przyznawane były również
dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Realizowano zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy oraz
z zakresu wspierania rodziny.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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