
UCHWAŁA NR VIII/93/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 
2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1508 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 
2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust. 1 Statutu 
Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/93/19
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 24 kwietnia 2019r. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2018 

I. Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, aktywności

projektowej

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. 2018 poz.1508 ze zm.)

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. (t. j. Dz. U. 2018  poz. 2220 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. 2018 poz. 755 ze zm.)

 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.08.2004r. (Dz.

U. z 2018 poz.1510 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 2018, poz. 998 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 2018., poz. 2134

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)

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.)

Id: 0E88137A-A879-4338-B869-B862D4131D0F. Uchwalony Strona 1



 
 

2 
 

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

1860) 

 Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 

2018r. (M.P.2018.514) 

 

Pomoc społeczna 

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 osoby 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. Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej od 1 października 2018r. kryterium dla osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie nie może przekraczać 528 zł.2 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa niż 645,00 zł. 

Zasiłek stały w 2018r. pobierało 59 osób, którym przyznano łącznie 567 świadczeń, na kwotę 291 354 zł 

(zgodnie z wydanymi decyzjami), w tym 42 osoby były osobami samotnymi, 17 osobami w rodzinie. Na koniec roku 

wydatkowano ogólną kwotę 280 671 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 49 

osób, z tego tytułu wpłacono do ZUS  kwotę 22 359 zł.  

 

ZASIŁKI OKRESOWE3  

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 2018 roku 99 rodzinom. Łącznie udzielono 415 świadczeń 

zrealizowanych na kwotę 136 251 zł (planowana kwota wg sprawozdań MPiPS 137 908 zł). W tym, z tytułu: 

bezrobocia przyznano 128 świadczeń dla 31 rodzin; długotrwałej choroby przyznano 79 świadczeń dla 20 rodzin; 

niepełnosprawności - 100 świadczeń dla 25 rodzin; możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego przyznano 38 świadczeń dla 19 rodzin; z innych powodów przyznano 

70 świadczeń dla 26 rodzin. Zasiłki okresowe finansowane były z budżetu Wojewody. 

                                                           
1 Art. 37 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
2 Art. 8 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
3 Art. 38 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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ZASIŁKI CELOWE4 

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 345 rodzin (osób w rodzinach 821). 

Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydatkowano kwotę 211 038 zł wraz z zasiłkami celowymi specjalnymi w wysokości 

71 521 zł. 

W roku 2018 udzielono schronienia 7 bezdomnym mężczyznom oraz 1 kobiecie. Osoby te korzystały ze 

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

Bezdomnych MARKOT w Toruniu (5 osób), w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Katowicach (1 osoba), w 

Brodnickim Centrum Caritas w Brodnicy (1 osoba) – w związku z tym poniesiono wydatek na kwotę 26 267 zł.  

 

Zadania własne gminy 

ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE5 

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 2018 roku pracownicy 

socjalni dopatrzyli się szczególnych okoliczności do udzielenia specjalnych zasiłków celowych dla 133 osób, udzielono 

231 świadczeń na kwotę 71 521 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 2018 roku wyniósł 307 

619 zł, z czego środki własne gminy to kwota 70 752 zł stanowiąca 22,90%. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE6 

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. 

                                                           
4 Art. 39 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
5 Art. 40 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
6 Art. 50 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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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 2018r. usługi 

opiekuńcze świadczone były w 46 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 20 382 zł, wpłaciły do gminy kwotę 18 448 zł. Pozostała kwota t. j. 1 934 zł stanowi zaległość osób objętych 

pomocą w formie usług opiekuńczych wobec gminy. Ogólny koszt usług to 173 092 zł. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ7 

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 161 świadczeń. W roku 2018 ośrodek pomocy skierował 3 osoby do 

DPS. Całkowity koszt pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej w 2018 roku wyniósł 446 604 zł – 

finansowany z budżetu gminy (zaplanowana kwota według sprawozdań MPiPS 453 600 zł).  

 

PRACA SOCJALNA8  

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 udzielają pomocy osobom i 

rodzinom, a także osobom i rodzinom nie korzystającym z pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, świadczeń 

pieniężnych czy formie usług. W ramach pracy socjalnej – pracownicy socjalni nie tylko udzielają rad, wskazówek co 

można by zrobić, w jaki sposób, gdzie należy się udać alby problem został rozwiązany. Często pracownik socjalny 

przygotowuje różnego rodzaju wnioski, dokumenty, pozwy a następnie kieruje je do odpowiednich instytucji, aby 

osoba, rodzina mogła wyjść z sytuacji dla niej trudnej. Bywa też tak, że rodzina bywa skłócona, a konflikty pomiędzy jej 

członkami nie pozwalają poprawnie funkcjonować którejkolwiek ze stron, wówczas to pracownik socjalny organizuje 

spotkania rodzinne, prowadzi negocjacje czy też mediacje w celu wypracowania płaszczyzny pojednania bądź 

rozwiązania problemów. Przykładem pracy socjalnej wykorzystującej mediacje rodzinne są sytuacje konfliktów 

rodzinnych – międzypokoleniowych, np. konflikt dzieci z seniorami, czy też skarżący się senior na brak opieki ze strony 

dzieci, wnuków. 

                                                           
7 Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
8 Art. 6 pkt. 12 oraz art. 45 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
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Trudnym obszarem pracy pracownika socjalnego w realizowanej pracy socjalnej są sprawy związane ze 

zdrowiem psychicznym. Osoby chore psychicznie czy nawet zaburzone psychicznie często zanim podejmą decyzję o 

leczeniu, bądź zanim zostaną do leczenia przymuszone, żyją w „innym świecie”. Osoby te nie dostrzegają swoich 

potrzeb (często nawet biologicznych), nie szukają pomocy i niestety często towarzyszy im niezrozumienie otoczenia, 

nawet bliskich z rodziny. Pracownik socjalny musi swoją pracą doprowadzić do leczenia osoby chorej, często do 

uzyskania pierwszej diagnozy, do wypracowania akceptacji otoczenia i zbudowania zaufania do instytucji. Jednym z 

narzędzi pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. W 2018 kontraktem socjalnym objętych zostało 50 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 

Pomocą w formie pracy socjalnej (tylko i wyłącznie) zostało objętych 110 rodzin tj. 269 osób. Natomiast pracą socjalną 

połączoną z innymi formami wsparcia objętych zostało 404 rodziny – 1009 osób w rodzinach. 

 

ZDARZENIA LOSOWE 

W roku 2018 na terenie gminy Lubicz miało miejsce jedno zdarzenie losowe (pożar). W wyniku czego 

poszkodowana została 1 rodzina, a w niej 3 osoby. Rodzinie tej wypłacono zasiłek celowy w wysokości 5 000 zł. 

 

PROGRAMY OSŁONOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

SPOTKANIA Z PASJĄ 

 Odbiorcami programu pn. „Spotkania z pasją” były bezpośrednio dzieci i młodzież ze wszystkich szkół na 

terenie gminy Lubicz. Swoją pasję zaprezentowali sportowcy, muzycy, tancerze. Uczniowie mogli usłyszeć w jaki 

sposób hobby i pasja stały się sensem życia, źródłem dochodu i niekłamanej satysfakcji z robienia tego, co się 

naprawdę kocha. 

Projekt socjalny „Spotkania z pasją” - kosztował 1500,00 złotych i obejmował wynagrodzenia z tytułu umów 

cywilno-prawnych dla osób prezentujących swoją pasję tj.  

 w Grębocinie – zespół futbolu amerykańskiego „Angels” Toruń - bez wynagrodzenia; 

 w Lubiczu Górnym - DJ 500,00 złotych; 

 w Młyńcu Pierwszym – tancerze salsy 500,00 złotych; 

 w Lubiczu Dolnym - klub tenisa stołowego „Energa KTS” Toruń- bez wynagrodzenia.; 

 w Gronowie - paraolimpijczyk w rzucie oszczepem 500,00 zł; 

 w Złotorii – klub tenisa stołowego „Energa KTS” Toruń- bez wynagrodzenia. 

Projekt został sfinansowany ze środków własnych gminy na realizację zadań w ramach przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

 „CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT” 

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

i młodzieży ze środowisk wykluczonych społecznie bądź nim zagrożonych. Celem tego projektu była aktywizacja 

społeczna i integracja rodzin, zarówno wewnątrz rodziny jak i integracja rodzin z lokalnym środowiskiem. Program 

                                                           
9 Art. 6 pkt 6 Ustawy o pomocy społecznej. 
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adresowany był do wybranych środowisk z terenu gminy Lubicz, wykluczonych społecznie, które były skonfliktowane 

sąsiedzko, a konflikty te przenosiły się z osób dorosłych na dzieci. Projekt miał budować zgodę wśród lokalnych grup 

społecznych a także podnosić wiedzę na temat kreatywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Projekt socjalny 

„Chodź, pomaluj mój świat” odbył się w Grębocinie, Gronowie, Gronówku oraz dwukrotnie w Grabowcu. Każde 

spotkanie kończyło się grillem i poczęstunkiem. Szacunkowo udział w projekcie wzięło około 100 osób. 

 Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój świat” - koszt projektu to kwota 715,13 złotych obejmująca następujące 

wydatki: 

 materiały (naczynia jednorazowe, węgiel do grilla, farbki do twarzy, piłki , bańki mydlane) – 194,02 zł; 

 żywność (drożdżówki, kiełbaski, woda) – 521,11 zł. 

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

 

„KOLORY LATA” 

Gminne Koło TPD, (którego członkami są w 100% pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej) zorganizowało 

półkolonie letnie dla dzieci z Gronówka, Gronowa i okolic pod nazwą „Kolory Lata 2018”.  

W ramach półkolonii odbyło się 6 spotkań, wyjazdów dla dzieci wraz z rodzicami: „Dzień Niebieski” ( spotkanie z 

patrolem policji Komendy Miejskiej w Toruniu oraz dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Lubiczu), „Dzień Zielony” 

(wyjazd do Muzeum Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu), „Dzień Czerwony” (spotkanie z patrolem Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Grębocina), „Dzień Piernikowy” (wyjazd do Muzeum Żywego Piernika w Toruniu), „Dzień Tęczowy” (wyjazd 

do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu) i „Dzień Pomarańczowy” (wyjazd do kina na film „Iniemamocni 

2”).  

Głównym celem realizowanych półkolonii było propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt „Kolory Lata” - kosztował 6001,08 złotych. 

Źródło finansowania: przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy kwota – 4826,08 zł; 

 wkład własny (składki członków TPD - pracowników GOPS) - 800,00 zł; 

 wkład osobowy zarządu Gminnego Koła TPD (bez wynagrodzeń) - 375,00 zł. 

Udział w projekcie wzięło: 

 podczas Dnia Niebieskiego 19.07.2018r. - 29 osób – dzieci, mieszkańców Grabowca, w tym 3 opiekunów; 

 podczas Dnia Czerwonego 26.07.2018r. - 52 osoby – dzieci, mieszkańców z Gronówka i Gronowa, w tym 2 

opiekunów; 

 podczas Dnia Piernikowego 02.08.2018r. - 27 dzieci i rodziców zamieszkujących gminę Lubicz, w tym 3 

opiekunów; 

 podczas Dnia Tęczowego 09.08.2018r. - 27 dzieci i rodziców zamieszkujących gminę Lubicz, w tym 3 

opiekunów; 

 podczas Dnia Zielonego 22.08.2018r. - 27 dzieci i rodziców z gminy Lubicz, w tym 3 opiekunów; 

 podczas Dnia Pomarańczowego 29.08.2018r. - 27 dzieci i rodziców, w tym 3 opiekunów.  
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WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

19 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięło udział 58 osób będących w wieku 

senioralnym, osób samotnych, ubogich, chorych i bezdomnych. Spotkanie zostało zorganizowane w Świetlicy 

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

o wartości 68,08 zł. Ponadto zaproszonym 32 osobom, które ze względów zdrowotnych nie były obecne na spotkaniu 

wigilijnym pracownicy socjalni dostarczyli paczki świąteczne do miejsca ich zamieszkania.  

 

AKTYWIZACJA W  KLUBIE  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ” 

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 28.02.2019r. 

Całkowita wartość projektu: 199 350,00 zł. 

W 2018r. w ramach realizacji projektu 15 kobiet nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Lubicz brało udział 

w zajęciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu zakwalifikowano kobiety, które po przerwie 

związanej z wychowywaniem dzieci, były nieaktywne zawodowo.  

Uczestniczki brały udział w kompleksowym programie aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującym 

różnorodne zajęcia  grupowe oraz poradnictwo indywidualne, m.in. doradztwie zawodowym, treningu 

interpersonalnym, coachingu, poradnictwie prawnym. W sierpniu rozpoczęły się półroczne, płatne staże zawodowe u 

pracodawców.  Uczestniczki miały możliwość otrzymania pomocy finansowej na dojazdy oraz na opiekę nad dziećmi w 

trakcie uczestnictwa w zajęciach. Każdej z uczestniczek zaoferowano pomoc w przygotowaniu indywidualnej ścieżki 

kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy.  Projekt zakończył się w II. 2019r. Projekt ukończyło 15 osób z czego 10 

osób podjęło zatrudnienie a 5 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy. 

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

 

KLUB WSPARCIA SENIORA „NAD DRWĘCĄ” 

Okres realizacji: 01.04.2018r. – 30.06.2019r. 

Całkowita wartość projektu: 338 725,00 zł 

W ramach projektu prowadzone są dwa główne działania: 

1. W czerwcu 2018r. działalność rozpoczął Klubu Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” z siedzibą w Krobi, do 

którego trzy razy w tygodniu dowożeni są seniorzy z różnych miejscowości z terenu gminy. Animatorzy przez 

6 godzin dziennie organizują im czas w postaci warsztatów tematycznych, wyjazdów, pogadanek o zdrowiu, 

rehabilitacji, wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymują również dostęp do 

bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu seniorzy 

spożywają także ciepły posiłek. 

2. Drugie działanie zaplanowane w ramach projektu skierowane jest do seniorów wymagających stałej pomocy 

w codziennych czynnościach, którzy otrzymują wsparcie w swoim miejscu zamieszkania. W celu realizacji 

usług opiekuńczych w ramach projektu zatrudnione zostały trzy dodatkowe opiekunki środowiskowe.  

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 – podziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych 
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KLUB WSPARCIA SENIORA W KOPANINIE 

Okres realizacji: 01.12.2018r. - 31.12.2020r. 

Całkowita wartość projektu: 394 700,00 zł 

GOPS w Lubiczu w grudniu 2018r. rozpoczął rekrutację do drugiego już Klubu Wsparcia Seniora działającego 

na terenie Gminy Lubicz. Zajęcia odbywają się w świetlicy środowiskowej przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Jest 

to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych,  w tym starszych oraz niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2020 roku. Zakłada się, że w projekcie 

wezmą udział minimum 24 osoby. 

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości z terenu gminy dowożeni są na zajęcia wynajętym 

busem. Animatorzy przez 6 godzin dziennie organizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i 

zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i 

terapeutycznych. Seniorzy otrzymują również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa 

socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnicy spożywają ciepły posiłek. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój 

usług społecznych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

KLUB „SENIOR+” 

 Klub „Senior+” działający przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym – współfinansowany w ramach konkursu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 

Projekt realizowany w 2018 roku zakładał utworzenie na terenie Gminy Lubicz nowej placówki Klub „Senior+” poprzez 

remont, adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku pełniącym w przeszłości funkcję przychodni zdrowia w 

miejscowości Lubicz Górny. Budynek jest własnością Gminy Lubicz i po adaptacji na potrzeby działalności Klub 

„Senior+” udostępnione zostały pomieszczenia spełniające minimalny standard placówki określony w Programie 

poszerzony o pomieszczenia dodatkowe o łącznej powierzchni około 223 m2. Na realizację projektu pozyskano 

150 000 zł. 

 Od początku 2019 roku rozpoczęła się działalność Klub „Senior+” działający w ramach struktury 

organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu dla 15 osób. Na funkcjonowanie Klubu na rok 2019 

pozyskano 31 000 zł z MRPiPS. 

 

KONFERENCJA – „INTERNET – ŚWIADOMY RODZIC – BEZPIECZNE DZIECKO. Nowe technologie – 

dobro czy zagrożenie?” 

W dniu 24.05.2018 r. w świetlicy środowiskowej w Krobi odbyła się konferencja pt. „INTERNET – ŚWIADOMY 

RODZIC – BEZPIECZNE DZIECKO. Nowe technologie – dobro czy zagrożenie?”. Spotkanie skierowane było do 

rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Lubicz, pedagogów szkolnych i wychowawców oraz innych 

pracowników służb pomocowych.  
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Pierwsze wystąpienie pn. „Dzieci w sieci – szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni” wygłosiła Pani Magdalena 

Masłowska, Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz pedagog. Wskazano jak w sposób bezpieczny wprowadzić 

dziecko w świat Internetu oraz jak mądrze zarządzać rodzicielską kontrolą nad korzystaniem z komputera, tabletu czy 

telefony przez nasze dziecko. Uczuliła również rodziców jakie zjawiska są zagrożeniem dla braku takiej kontroli. 

Kolejna prelekcja pn. „Kiedy korzystanie z Internetu przez dziecko staje się problemem? Charakterystyka nadmiernego 

korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież – kryteria, objawy i następstwa” została zaprezentowana przez Panią 

Jolantę Jarczyńską, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzięki temu 

wystąpieniu uczestnicy mieli szansę poznać siłę problemu nadużywania Internetu przez dzieci i młodzież, symptomy 

rozpoczynającego się zaburzenia oraz jego groźne następstwa. Ostatnia prezentacja obejmowała aspekt prawny 

poruszanej tematyki. Pani Beata Rataj, radca prawny, w wystąpieniu „Jak chronić swoje dziecko przed 

cyberprzemocą” wskazała możliwe formy przemocy w Internecie, jak również drogi dochodzenia praw przez rodziców 

dzieci nimi dotkniętych. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zaznajomić się z przygotowanymi przez 

ośrodek pomocy społecznej ulotkami informacyjnymi, zawierającymi spis adresów i telefonów jednostek pomocowych 

zajmujących się problemami wiążącymi się z nadmiernym korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież.   

 

KONFERENCJA -   „Aktywność w wieku senioralnym” 

W dniu  10.10.2018r. w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym odbyła się konferencja 

dedykowana seniorom.  

Wystąpienie pt. Wpływ aktywności na zdrowie psychiczne osób starszych. Terapeutyczne znaczenie utrzymywania 

aktywności w chorobach otępiennych” wygłosił dr Michał Wojtaszek, lekarz psychogeriatra, pracujący w Zakładzie 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu. Wskazał on jak ważne jest zachowanie wszelkiej aktywności, nawet wobec 

starzenia się organizmu oraz jego poszczególnych układów, jak również lub też szczególnie wobec ewentualnych 

chorób układu nerwowego jakim jest otępienie. „Aktywność seniora w chorobie. Jak środowiskowo wspierać aktywność 

osób z chorobami otępiennymi”, temat ten zaprezentował mgr Przemysław Piątkowski, konsultant w projekcie Centrum 

Consultor, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Wskazywał on na potrzebę aktywizowania seniorów w 

chorobie, przekazał praktyczne wskazówki wobec poszczególnych ćwiczeń aktywizujących, np. arteterapia, terapia 

dźwiękiem, muzykoterapia, terapia ruchem itp. Wykład pn.  „Wolontariat senioralny”, którego prelegentami byli - 

koordynator wolontariuszy Hospicjum „Światło” oraz grupa wolontariuszy seniorów zaprezentował dobre praktyki 

wypracowane w ciągu kilku lat pracy Hospicjum. Podczas konferencji zapoznaliśmy się z aktywnością seniorów z 

terenu gminy Lubicz. Zaproszone kluby i stowarzyszenia działające na terenie gminy i zrzeszające osoby w wieku 

senioralnym dokonały krótkiego przeglądu swojej działalności. Wśród nich zaprezentował się Klub Wsparcia Seniora 

„Nad Drwęcą”, który jest prowadzony na terenie gminy Lubicz od maja 2018 roku a finansowany z funduszy Unijnych. 

 

Zadania zlecone gminie 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

W roku 2018 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 28 osób w tym 21 dzieci. Zrealizowano 1 908 godzin  rehabilitacji 
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fizjoterapeutycznej, logopedycznej, rozwoju umiejętności społecznych. Na realizację specjalistycznych usług 

opiekuńczych wydatkowano kwotę 134 047 zł. Usługi te w całości finansowane były z budżetu państwa. Koszt jednej 

godziny rehabilitacji (wynagrodzenie rehabilitanta) to 59,90 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone było postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne 

zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

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.:  

 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 2018 objętych zostało 805 osób, w 

tym 176 osób korzystało z posiłku, a 639 osób pobierało zasiłek celowy na zakup posiłku lub artykułów 

żywnościowych. Na realizację programu wydatkowano kwotę 307 619 zł, z czego kwotę 236 867 zł stanowiła dotacja 

Wojewody, a kwotę 70 752 zł stanowiły środki gminy – jako wkład własny, stanowiący 22,90% 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.  

15.10.2018r. ogłoszono Uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Powyższa uchwała obowiązuje do 01 stycznia 

2019r. 

 

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 
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2004r. o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 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 47 osób, wydano w 

tym zakresie 69 decyzji. 

 

Dane statystyczne dotyczące rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej 

Z różnych form pomocy społecznej 2018 roku korzystało 540 rodzin - 1322 osób.  

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

Lp. Powody korzystania z pomocy Liczba rodzin 

1 Alkoholizm 13 

2 Bezdomność 13 

3 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

42 

4 Bezrobocie 126 

5 Długotrwała lub ciężka choroba 178 

6 Narkomania 1 

7 Niepełnosprawność 167 

8 Potrzeba ochrony macierzyństwa 53 

9 Przemoc w rodzinie 1 

10 Sytuacja kryzysowa 4 

11 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 5 

12 Ubóstwo 229 

13 Wielodzietność 29 

14 Zdarzenia losowego 4 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2018 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

Ogółem Liczba osób w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 540 1322 

O liczbie osób 

1 
220 220 

2 102 204 

3 83 249 

4 72 288 

5 33 165 

6 i więcej 30 196 
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w tym rodziny z dziećmi ogółem 221 861 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 62 199 

O liczbie dzieci  

1 
98 298 

2 72 280 

3 29 148 

4  17 99 

5 5 36 

6 - - 

7 i więcej 1 10 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS za rok 2018 

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

ASYSTENTURA RODZINNA10 

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. Do obowiązków asystenta rodziny 

należy m.in. prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, uzyskanie od klienta pisemnej zgody na 

podjęcie współpracy, 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. 

Asystent rodziny w ramach swoich obowiązków dokonuje: 

 analizy 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. 

                                                           
10 Art. 14 oraz art. 15 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011r. 
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W 2018 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 57 rodzin (3 rodzinom został przyznany asystent 

wyrokiem Sądu), w łącznej liczbie 218 osób, w tym 124 dzieci. W wyniku działań 1 dziecko decyzją Sądu Rodzinnego 

zostało zabrane z rodziny biologicznej.  W 2018 roku zatrudnionych było pięciu asystentów rodziny. Z czego troje 

faktycznie świadczyło asystenturę w rodzinie, zaś- 1 osoba przybywała na urlopie macierzyńskim oraz 1 osoba 

przebywała na urlopie wychowawczym. 

 

PIECZA ZASTĘPCZA 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011r. 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 2018r. opłacał pobyt  4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – na kwotę 

łączną 57 750 zł oraz 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – na łączną kwotę 105 772 zł. W 2018r. na 

pieczę zastępczą poniesiono wydatki w łącznej wysokości 163 522 zł. 

 

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 specjalistycznego skorzystało 136 rodzin, 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 psychologicznej skorzystało w 2018 roku 70 

rodzin, udzielono 540 porad. 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. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.1.10.2015 z dnia 31.03.2015r. powołał Zespół Interdyscyplinarny. W 

skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 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 
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Pomocy Rodzinie w Toruniu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Komisariatu Policji w 

Lubiczu, Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.  

W roku 2018 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 131 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 2018 przedstawiciele upoważnionych instytucji wszczęli 24 procedury "Niebieska Karta - A". Z 24 

procedur 6 wszczęli pracownicy socjalni, natomiast 16 procedur wszczęli funkcjonariusze Komisariatu Policji w 

Lubiczu. W roku 2018 w 2 przypadkach kontynuowane były wszczęte w roku 2015 Procedury „Niebieskie Karty”, 

natomiast procedury wszczęte w roku 2016 kontynuowane były w 2 przypadkach, procedury wszczęte w roku 2017 

kontynuowane w 14 przypadkach.  Łącznie w roku 2018 prowadzone były 42 procedury "Niebieskie Karty". W roku 

2018 zakończono procedury "Niebieskie Karty" w 33 przypadkach, z czego 14 procedur zakończono z powodu ustania 

przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy, natomiast w 19 przypadkach rozstrzygnięto o 

braku zasadności podejmowania działań. Na dzień 31.12.2018r. kontynuowanych było 9 procedur "Niebieskie Karty". 

 

Raport z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 

rok 2018 

L. p. Wyszczególnienie Liczba 

1 Ilość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

2 Ilość spotkań grup roboczych 131 

3 Ilość powołanych grup roboczych 24 

4 
 

 

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

przez przedstawicieli GOPS 6 

przez przedstawicieli GKRPA 0 

przez przedstawicieli Policji 16 

przez przedstawicieli Oświaty 2 

przez przedstawicieli ochrony zdrowia 0 

5 Ilość „Niebieska Karta – A” wypełnionych ponownie podczas trwania procedury 0 

6 Ilość prowadzonych procedur w 2018r. - ogólnie 42 

7 Ilość kontynuowanych procedur z 2015r. 2 

8 Ilość kontynuowanych procedur z 2016r. 2 

9 Ilość kontynuowanych procedur z 2017r. 14 

10 Ilość zakończonych procedur z 2015r. 1 

11 Ilość zakończonych procedur z 2016r. 2 

12 Ilość zakończonych procedur z 2017r. 14 

13 Ilość prowadzonych procedur na dzień 31.12.2018r. 9 

14 Osoby, które skierowano do Specjalistycznego Ośr. Wsparcia 0 

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

0 

16 Ilość zawiadomień do Prokuratury z art. 207§1 KK 4 

17 Ilość wniosków do Sądu Rodzinnego 6 

18 Ilość zawiadomień do GKRPA 4 
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Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny11 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

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

ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.  

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. 

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. 

Ogółem w 2018 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało 878 rodzin, wg następującej struktury: 

1. zasiłek rodzinny- 14 527 świadczeń, na kwotę: 1 706 787 zł; 

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego – 6 179 świadczeń, na kwotę: 767 218 zł; 

3. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 55 świadczeń, na kwotę: 54 258 zł; 

4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 332 świadczeń, na kwotę: 129 506 zł; 

5. samotnego wychowywania dziecka - 621 świadczeń, na kwotę: 122 253 zł; 

6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 587 świadczeń, na kwotę: 62 730 zł; 

7. rozpoczęcia roku szkolnego - 858 świadczeń, na kwotę: 85 573 zł; 

8. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -1631 świadczeń, na kwotę: 113 873 zł; 

9. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2095 świadczeń, na kwotę: 199 025 zł; 

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 136 świadczeń, na kwotę: 136 000 zł; 

11. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego - 3560 świadczeń, na kwotę: 563 092 zł; 

12. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych - 879 świadczeń, na kwotę: 1 287 760 zł; 

13. zasiłek dla opiekuna – 60 świadczeń, na kwotę 32 200 zł; 

14. wypłata świadczenia „złotówka za złotówkę” – 2660 świadczenia, na kwotę 123 192,47 zł; 

15. świadczenie rodzicielskie – 660 świadczenia, na kwotę 601498 zł; 

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

                                                           
11 Art. 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003r. 
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17. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 144 świadczeń, na kwotę: 72 622 zł oraz opłacenie składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 113 świadczeń, na kwotę 15 243 zł oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne: 84 świadczeń, na kwotę: 3 931 zł; 

18. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 576 świadczeń, na kwotę: 226 369 zł 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - 139 świadczeń, na kwotę: 18 279 zł za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne; 

19. opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna- 36 

świadczeń na kwotę 4 575 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne: 24 świadczeń, na kwotę 1 141 zł. 

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę: 6 409 116 zł. Wydatki te finansowane były z budżetu 

państwa. 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 2018 roku gmina dołożyła do kosztów realizacji tego zadania 

kwotę 82 156 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 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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. Ogólna kwota świadczeń nienależnie pobranych wyniosła 65 514 zł odzyskano 

świadczenia na kwotę 29 745 zł (zwroty pochodziły także z lat wcześniejszych). Do spłaty pozostała kwota 35 678 zł. 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWACZE 

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie przysługuje matce, ojcu, 

opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 

świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 1.200,00 zł.12 

Rokiem kalendarzowym (bazowym), który był brany pod uwagę w 2018 roku przy ustalaniu prawa do 

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko był rok 2017. Ogólna liczba wniosków złożona na świadczenie 

wychowawcze 500+  wynosiła 2081; w tym wnioski złożone na pierwsze dziecko – 1079, wnioski złożone na drugie i 

kolejne dziecko – 883. W roku 2018 wydanych zostało 2027 decyzji z czego 1841 decyzji przyznających świadczenie, 

171  decyzji odmownych oraz 15 decyzji żądających zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Świadczeniami 

wychowawczymi objętych jest 1548 rodzin. Przyczyną decyzji odmownych było niespełnianie kryterium ustawowego, 

brak zasądzonych alimentów na wnioskowane dziecko, podwójnie złożony wniosek na to samo dziecko w danym 

okresie zasiłkowym, brak sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem, pobyt całej rodziny poza granicami kraju, 

w związku z opieką naprzemienną. 

                                                           
12 Art. 5 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11.02.2016r. 
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W 2018 roku na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 14 208 694 zł – stanowi wydatki budżetu 

państwa. Na realizację świadczenia wychowawczego gmina – ośrodek pomocy społecznej  naliczył 1,5% kosztów 

(zgodnie z art.. 29 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) tj. 213 619 zł. 

Nienależnie pobranych świadczeń uznano na kwotę 19 837 zł, spłacono 15 239 zł, pozostało 4 598 zł. 

 

DOBRY START 

 Rada Ministrów uchwaliła rządowy program „Dobry start”. Program ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w 

ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku na 

dziecko świadczenia „dobry start” w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny. 

W roku 2018 zostało złożonych 2096 wniosków o przyznanie świadczenia, decyzji pozytywnych wydano 2052, 

odmownych 15. Decyzje odmowne wydane były w sytuacjach gdy dziecko jest studentem, uczy się w szkole dla 

dorosłych, wnioskodawca nie sprawuje opieki, cała rodzina przebywa poza granicami kraju i tam dzieci uczęszczają do 

szkoły, wniosek został złożony na dzieci małżonka, wniosek został złożony  na dziecko, które uczęszcza do 

przedszkola „zerówki”. Ogólna kwota wydatkowana na świadczenie „Dobry start” wniosła 929 663 zł. Świadczenie 

„Dobry start” finansowane było z budżetu państwa. 

 

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 2018  złożono 139 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z czego 

129 zostało rozpatrzony pozytywnie. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 680 702zł. 

Wydatki te finansowane  były  przez budżet państwa, otrzymane za pośrednictwem Wojewody.  Koszt obsługi  

funduszu alimentacyjnego to kwota 20 421,06zł. w całości finansowana z budżetu państwa.   

Na mocy  ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów każdy dłużnik alimentacyjny, 

który  mieszka na terenie  naszej gminy jest wzywany  w celu  przeprowadzenia  z nim  wywiadu alimentacyjnego oraz 

do złożenia oświadczenia majątkowego. Celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego a także stan jego zdrowia oraz przyczyny niełożenia na osobę uprawnioną do alimentów.  

Po przeprowadzeniu   wywiadu  i  ustaleniu stanu  faktycznego  sytuacji dłużnika, który miała  wpływ na niełożenie 

alimentów podejmowane są kolejne czynności. Czynności te są zależne  od stwierdzonej  sytuacji  i mogą  one  

obejmować np. zobowiązanie do zarejestrowania  się w Urzędzie Pracy i aktywizację zawodową dłużnika. 
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Jeżeli dłużnik  nie wywiązuje  się z zobowiązań  i nadal uchyla się od łożenia  alimentów przez okres 6 m-cy, dłużnik 

zostaje decyzją administracyjną  uznany za osobę uchylającą się od  zobowiązań alimentacyjnych . Z chwilą 

uprawomocnienia  się decyzji składany jest wniosek o ściganie do Prokuratury  za przestępstwo niealimentacji oraz 

wniosek  do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. 

W roku 2018  podjęto działania wobec 61 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.  

Skierowano 84 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych  nie zamieszkujących  na terenie gminy 

Lubicz do innych gmin. Względem 26 dłużników nie podjęto działań  z uwagi na np.: przebywanie w zakładach 

karnych, brak ustalonego adresu dłużnika bądź przebywanie dłużnika poza granicami  państwa. 

Na Komisariat Policji  w 2018 roku zostało przesłanych 143 informacji  o możliwości  popełnienia 

przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych z uwagi na przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 

tutejszy organ. 

W roku 2018 dłużnicy alimentacyjni zwrócili 190 787,58 zł z czego 152 905,38 zł przekazano do budżetu 

państwa natomiast kwotę 37 882,20zł przekazano na dochody własne gminy Lubicz. 

 

STYPENDIA SZKOLNE 

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

września 2018r. wynosiło 514,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast od 1 października 2018r. wynosi 528 zł. W roku 

2018 złożono 179 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Przyznano 164 stypendiów na kwotę 129 417 zł, z 

czego z dotacji Wojewody 103 534 zł. Decyzji odmownych na stypendium szkolne z uwagi na przekroczone kryterium 

było 15. Stypendia przyznawane świadczeniobiorcom są na podstawie miesięcznego dochodu na osobę. Miesięczny 

dochód na osobę do 150 zł – przyznano 13 uczniom, dochód od 150 zł do 300 zł – przyznano 51 uczniom, dochód od 

300 zł do 528 zł – przyznano 100 uczniom. 

 W roku 2018 złożono 14 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego w rodzinie 

(śmierć w rodzinie, pożar, choroba, wypadek). Wypłacono 14 zasiłków szkolnych na kwotę 4 960 zł, z czego z dotacji 

wojewody 3 968 zł. 

Łącznie wypłacono 308 świadczeń (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) dla 178 uczniów na kwotę 134 377 zł. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE13 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 2018 roku 

1 029,80 zł.  

                                                           
13 Art. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001r. 
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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. 1 802,15,00 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – 1 287,25 zł. 

W 2018 roku ogółem przyznano 168 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 206 663 zł. Dodatki wypłacone 

zostały dla użytkowników mieszkań z zasobów komunalnych – 120 dodatków na kwotę: 17 903 zł; mieszkań 

spółdzielczych - 338 dodatki na kwotę: 91 593 zł; wspólnot mieszkaniowych - 7 dodatków na kwotę: 1 432 zł; 

prywatnych lokali - 312 dodatków na kwotę: 78 154 zł; mieszkań z TBS - 71 dodatków na kwotę: 11 450 zł; innym – 20 

dodatków na kwotę 5 587 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 

2018 dodatek energetyczny wynosił dla gospodarstwa domowego – 1 osobowego 11,35 zł miesięcznie; dla 

gospodarstw 2-4 osobowych 15,77 zł miesięcznie; zaś dla gospodarstw domowych min. 5 osobowych 18,92 zł 

miesięcznie. Dodatki energetyczne przyznane zostały dla 18 rodzin na łączną kwotę 2 215 zł. Dodatek energetyczny 

finansowany jest z budżetu państwa, środki na obsługę dodatku energetycznego wynoszą 2% wypłaconych świadczeń 

i stanowiło to kwotę 45,16 zł. 

 

 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  
 

3 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia 1 

4 
 
Asystent rodziny – etaty współfinansowane przez Wojewodę w ramach 
programu  

5 –w tym 1 na urlopie wychowawczym, 1 
na urlopie macierzyńskim 

5 Księgowość 
 
2 

6 Usługi opiekuńcze 
 

 
7 – w tym 3 zatrudnione w ramach projektu 

7 Pomoc społeczna 
 
10 – w tym 1 na urlopie wychowawczym, 1 
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 

8 

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

1 
1 
1 
1 
1 

Źródło: opracowanie własne 

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zatrudniał 38 osób. 

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 
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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 2018r. – 

25 756 863 zł, w tym ze środków własnych gminy: 2 789 613 zł, zaś ze środków Wojewody: 22 967 250 zł. 

Struktura zrealizowanych w 2018 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 57 750 57 750 - 

2 Domy pomocy społecznej 85202 446 604 446 604 - 

3 Rodziny zastępcze 85508 105 772 105 772 - 

4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205 5 962 5 962  

5 Wspieranie rodziny  

- świadczenia „Dobry Start” 

- koszty obsługi „Dobry Start” 

- wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi, 

koszty pozostałe (materiały, ryczałty sam., 

szkolenia) 

85504 1 047 774 

889 950 

29 713 

128 111 

81 704 

 

 

81 704 

966 070 

889 950 

29 713 

46 407 

6 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczeń społecznych, w tym: 

- świadczenia rodzinne, wsparcie „za życiem” 

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 6 409 116 

 

 

5 987 182 

263 629 

 

 

 

158 305 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

4 409 116 

 

 

5 987 182 

263 629 

 

 

 

158 305 

- 
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7 Świadczenia wychowawcze, w tym: 

- świadczenia wychowawcze 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

- inne (materiały i wyposażenie) 

- zakup usług (prowizje bankowe, usługi 

informatyczne) 

85501 14 208 694 

14 028 002 

152 288 

7 036 

21 368 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

14 208 694 

14 028 002 

152 288 

7 036 

21 368 

 

 

9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

stałe 

85213 45 710 - 45 710 

10 Pomoc w naturze 

 w tym: 

- zasiłki okresowe 

- zasiłki celowe, w tym: 

 wkład własny do projektu „Aktywizacja w 

Klubie Integracji Społecznej” 

 schronienie 

 zdarzenie losowe 

 zasiłki celowe specjalne 

85214 347 289 

 

136 251 

211 038 

12 800 

 

26 627 

5 000 

71 521 

211 038 

 

- 

211 038 

12 800 

 

26 627 

5 000 

71 521 

136 251 

 

136 251 

- 

- 

 

- 

- 

- 

11 Dodatki mieszkaniowe 

 w tym: 

- dodatki mieszkaniowe 

- materiały biurowe 

- dodatki energetyczne 

85215 208 878 

 

206 119 

544 

2 215 

206 619 

 

206 119 

500 

- 

2 259 

 

- 

44 

2 215 

12 Zasiłki stałe 85216 280 671 - 280 671 

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, wynagrodzenie opiekuna 

prawnego) 

- leasing sam. osobowego CITROEN BERLINGO 

85219 1 540 735 

1 169 266 

79 496 

 

183 672 

 

87 162 

 

 

 

21 139 

1 230 223 

863 626 

79 436 

 

183 660 

 

82 362 

 

 

 

21 139 

310 512 

 305 640 

60 

 

12 

 

4 800 
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14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, wynagrodzenia opiekunek 

85228 307 139 173 092 134 047 

15 Pomoc w zakresie dożywiania 

w tym: 

- dożywianie w szkołach 

- zasiłki celowe na żywność, w tym: 

Projekt „Aktywizacja w Klubie Integracji 

Społecznej” 

- wigilia – paczki wigilijne dla osób samotnych i 

rodzin 

 

- Projekt „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą” 

 

85230 319 605 

 

89 395 

215 364 

11 295 

 

2 860 

 

 

11 986 

82 739 

 

20 000 

36.598 

11 295 

 

2 860 

 

 

11 986 

236 866 

 

69 395 

167 471 

 

- 

 

- 

 

 

- 

16 Pozostała działalność  

w tym: 

- wigilia wraz z paczkami wigilijnymi dla osób 

samotnych i rodzin 

- projekty realizowane przez GOPS 

85295 290 787 

 

7 109 

 

283 678 

 

7 109 

 

7 109 

 

- 

 

283 678 

 

- 

 

283 678 

 

17 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

w tym: 

- stypendia szkolne 

- zasiłki szkolne 

85415 134 377 

 

 

129 417 

4 960 

26 875 

 

 

25 883 

992 

107 502 

 

 

103 534 

3 968 

Ogółem  25 756 863 2 789 613 22 967 250 

Źródło: sprawozdanie roczne 

Przeprowadzone kontrole w roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Przeprowadzone kontrole w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2018 dotyczyły następujących 

kwestii: 

1. 03.10.2018r. przeprowadzona przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie: 

 kontroli w miejscu realizacji projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”, 

2. 16-19.10.2018r. przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (kontrola doraźna) w zakresie: 

 prawidłowości realizacji zadań asystenta rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny, ze 

szczególnym uwzględnieniem asystentury w rodzinie p. Katarzyny Podgórskiej. 

3. 02.11.2018r. przeprowadzona przez Urząd Gminy w Lubiczu, w zakresie: 
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 prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, 

 prawidłowości stosowania przepisów wewnętrznych, 

 prawidłowości przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne, 

 prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym. 
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II. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 za rok 2018. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla   gminy Lubicz na 

lata 2016 – 2020 przyjęty został uchwałą nr XX/235/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29.04.2016 r. Celem głównym 

niniejszego Programu jest ograniczenie na terenie gminy Lubicz rozmiaru i skutków zjawiska przemocy w rodzinie 

poprzez realizację celów szczegółowych Programu dotyczących czterech obszarów, tj. profilaktyki w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie, działań na rzecz sprawców przemocy w 

rodzinie oraz profesjonalizacji służb realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy 

Lubicz na lata 2016 – 2020 jest skorelowany z „Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

województwa kujawsko – pomorskiego do roku 2020”, „Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2014 – 2018” oraz „Strategią Integracji i 

Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2014 – 2020”.  

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) 

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.1.10.2015 z dnia 31 marca 2015r. powołał 10-osobowy zespół 

interdyscyplinarny w skład którego weszli przedstawiciele 7 instytucji działających lokalnie w zakresie przeciwdziałania 

przemocy domowej.  Rada Gminy Lubicz uchwałą nr III/25/10 z dnia 20.12.2010r. przyjęła Tryb i Sposób Powoływania 

i Odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Szczegółowych Warunków Jego Funkcjonowania.  

Celem  szczegółowym obszaru z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach działań 

diagnozujących jest zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy i jego dynamiki w odniesieniu do 

środowiska lokalnego dzięki monitorowaniu zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Lubicz poprzez 

gromadzenie danych ilościowych na potrzebę sporządzonych sprawozdań w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.  

W roku 2018 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 131 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 2018 wszczęte zostały 24 procedury „Niebieska Karta - A", na podstawie których powołano 24 grupy 

robocze. Z podanych 24 procedur -  6 wszczęli  pracownicy socjalni, 16 procedur wszczęli funkcjonariusze Komisariatu 

Policji w Lubiczu, natomiast 2 procedury wszczęli przedstawiciele oświaty. W 2018 r. nadto kontynuowane były 2 

procedury „Niebieskie Karty” wszczęte w roku 2015, 2 wszczęte w 2016 r. oraz 14 procedur „Niebieskie Karty” 

wszczęte w 2017r.  Łącznie w roku 2018 prowadzone były 42 procedury „Niebieskie Karty”. W roku 2018 procedury 

„Niebieskie Karty” zakończono decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego w 33 przypadkach, z czego 14 procedur 

zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy, natomiast w 19 

przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. Na dzień 31.12.2018r. kontynuowanych było 9 

procedur „Niebieskie Karty”.  

Id: 0E88137A-A879-4338-B869-B862D4131D0F. Uchwalony Strona 24



 
 

25 
 

Zespół Interdyscyplinarny złożył 4 zawiadomienia do Prokuratury z art. 207 § 1 kk, tj. podejrzenia popełnienia 

przestępstwa przemocy wobec osób najbliższych oraz 6 wniosków o wgląd w sytuację małoletnich dzieci do Sądu 

Rodzinnego.   

W ramach działań edukacyjnych w zakresie propagowania postaw wolnych od przemocy na rzecz osób 

zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy w rodzinie poprzez projekt „Aktywizacja w Klubie Integracji 

Społecznej” odbyło się poradnictwo indywidualne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W poradnictwie 

uczestniczyło 14 osób.  

Osoby wymagające wsparcia, dotknięte przemocą w rodzinie, uwikłane w przemoc lub nią zagrożone objęte były 

nieodpłatnym poradnictwem specjalistycznym – psychologicznym, prawnym, terapeutycznym w zakresie uzależnień. 

W roku 2018 odbyło się łącznie 540 konsultacji psychologicznych z których skorzystały 264 osoby, z czego 19 osób 

korzystających z tego poradnictwa objętych było procedurami „Niebieskie Karty”. W konsultacjach uczestniczyły 

głównie ofiary przemocy jak i osoby co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie. Poradnictwo 

psychologiczne realizowane było w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w formie mobilnego punktu wsparcia 

prowadząc dyżury dla dzieci i młodzieży w 4 punktach na terenie gminy Lubicz. Konsultacje odbywały się w Szkole 

Podstawowej w Złotorii oraz w świetlicach środowiskowych: w Krobi, w Lubiczu Górnym oraz w Gronowie.  

Osoby wymagające wsparcia prawnego, kierowane były do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działającego 

przy Urzędzie gminy Lubicz. Konsultacji udzielało dwóch radców prawnych przez 4 dni w tygodniu.  

Bardzo często przemoc w rodzinie wiąże się z nadużywaniem alkoholu. Osoby dotknięte problemem alkoholowym 

kierowane były do terapeuty uzależnień dyżurującego w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym w świetlicy 

środowiskowej Lubiczu Dolnym. W roku 2018 terapeuta przeprowadził 337 rozmów terapeutycznych.  

W zakresie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziców 

względem dzieci odbył się warsztat budowania kompetencji rodzicielskich. W warsztatach prowadzonych przez 

psychologów uczestniczyło 6 rodziców.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w roku 2018 zrealizował projekt socjalny pt. „Chodź, pomaluj mój 

świat”. W ramach niego odbyły się pikniki dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Lubicz. Pikniki adresowane były dla 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, skonfliktowanych w środowisku lokalnym, sąsiedzkim, uwikłanych w 

przemoc w rodzinie lub borykającymi się z innymi, często wielorakimi dysfunkcjami społecznymi. Rodziny zapraszane 

do uczestnictwa w piknikach w większości objęte były wsparciem w formie asystentury rodzinnej. Organizacja pikników 

miała na celu modelowanie zdrowego spędzania czasu wolnego oraz pogłębiania więzi rodzinnych, a także miała 

nauczyć rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich, konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Pikniki terapeutyczne 

miały na celu nauczyć dzieci, młodzież i ich rodziców rozwiązywać trudności poprzez zabawę i rozmowę oraz nauczyć 

wspólnie spędzać czas. Pokazywały również, że napięcia można rozładować w sposób bezpieczny dla wszystkich 

członków rodziny. Propagowane były wzorce wychowania bez przemocy, ponadto wskazywane były modele 

współpracy dziecka z rodzicem i rodzica z dzieckiem. Spotkana odbyły się w Grębocinie, w Gronowie, w Gronówku 

oraz dwukrotnie w Grabowcu.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci gminne koło w Lubiczu zrealizowało projekt pt. „Kolory lata”. Odbyły się 4 wyjazdy 

do Torunia oraz 2 pikniki. Projekt skierowany był do środowisk – rodzin z dziećmi z terenu gminy Lubicz najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologiami, w tym przemocą. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.  
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W gminie funkcjonowało 14 świetlic z 210 miejscami dla dzieci, z czego 13  to świetlice środowiskowe, gdzie 

odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, sportowo – rekreacyjne, w tym edukacyjne z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom. Jedna świetlica ma charakter socjoterapeutyczny – prowadzi ją Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci.   

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.  

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla   

gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 finansowana była ze środków gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy, pomocy 

społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także środków zewnętrznych pozyskanych na realizację programów 

osłonowych, programów rządowych i innych, których realizacja wpisywała się w cele zawarte w niniejszym programie. 

Bieżący nadzór nad realizacją programu sprawował Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. 
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III. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz” za 2018 rok 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz przyjęto uchwałą numer XXXII/401/2017 Rady Gminy Lubicz z 

dnia 30 marca 2017 roku. Celem Programu jest wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny w wypełnianiu swoich funkcji. 

Wsparcie to ma polegać na kształtowaniu prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny, tworzeniu  nowych  form  

pomocy  rodzinie,  aktywizowaniu rodziny oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Realizacja Programu zmierza 

do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania rodziny, zapobiegania sytuacjom kryzysowym, wsparcia w procesie 

edukacji dzieci i młodzieży, podjęcia działań profilaktyki zdrowotnej oraz organizacji czasu wolnego.  

Funkcjonowanie Programu mobilizuje do współpracy szereg instytucji, pracujących na rzecz rodziny. Określa 

ramy tej współpracy oraz zaznacza obowiązki. W efekcie pojawiają się narzędzia pozwalające zwiększać 

bezpieczeństwo dzieci i całych rodzin. Pojawiają się możliwości do zwiększenia aktywności społecznej oraz 

zawodowej rodziców, a także mnoży się dostępność do szeroko rozumianego poradnictwa specjalistycznego. 

Niniejszy raport podsumowuje rok 2018 z perspektywy realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Lubicz uchwalonego na lata 2017-2019. Obejmuje opis działań już zakończonych oraz tych realizowanych 

systematycznie i na bieżąco. 

 

Asystentura rodziny 

Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym 

poprzez pracę nad podniesieniem jej samooceny, wzbudzeniem wiary we własne siły, a także przez pomoc w 

wykonywaniu niezbędnych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie 

konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. 

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

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

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

- pomocy w integracji rodziny, 

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

- dążeniu do reintegracji rodziny. 

W 2018 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 57 rodzin, w łącznej liczbie 218 osób, w tym 124 

dzieci. W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu pracę asystenta rodziny wykonywało łącznie 

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

zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia dokumentacji asystentury rodziny w oparciu, o którą 

asystenci rodziny wykonują swoje obowiązki.  

Asystenci rodziny prowadzą regularny monitoring rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzą 

diagnozę środowiskową rodzin niewydolnych wychowawczo oraz kreują działania prospołeczne i prorodzinne na 
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terenie Gminy Lubicz, współrealizując programy osłonowe i mobilizując rodziny objęte asystenturą rodziny do większej 

aktywności społeczno-zawodowej.   

 

Świetlice środowiskowe 

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

rozwój świetlic środowiskowych, w których dzieci objęte są programem edukacyjno-wychowawczym. W 2018 roku w 

gminie Lubicz funkcjonowało 14 takich świetlic, w których dysponowano w sumie 210 miejscami. Celem 

funkcjonowania świetlic środowiskowych jest: 

- diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy we współpracy z innymi instytucjami, 

- korygowanie niewłaściwych zachowań dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, a także wdrażanie do 

prawidłowego pełnienia ról społecznych,  

-  organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć grupowych z wykorzystaniem gier 

towarzyskich, zajęć twórczych plastycznych i muzycznych oraz ćwiczeń sportowych.  

 

Programy osłonowe 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu ze środków europejskich zrealizował projekt aktywizujący 

zawodowo – Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Ze środków własnych gminy zrealizowano 

programy: „Chodź, pomaluj mój świat” oraz „Spotkania z pasją”, natomiast w ramach współpracy z Lubickim Kołem 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zrealizowany został program „Kolory lata 2018”. 

Dla osób gotowych podjąć aktywizację zawodową pozyskano środki europejskie na realizację programu – 

Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Projekt realizowany był w okresie marzec 2018r. – luty 

2019r. i miał na celu aktywizację społeczno-zawodową. Skierowany był do kobiet, które po przerwie związanej z 

wychowywaniem dzieci, chciały powrócić na rynek pracy. Każda z 15 uczestniczek projektu przeszła indywidualną 

ścieżkę obejmującą poradnictwo indywidualne (m.in. zawodowe, psychologiczne, prawne, coaching, asystenturę 

rodzinną), zajęcia grupowe  (m.in. doradztwo zawodowe, trening interpersonalny), szkolenia zawodowe połączone z 

praktyką u pracodawcy oraz półroczne płatne staże zawodowe. Wszystkie osoby zostały również objęte 

pośrednictwem pracy. Uczestniczki miały również możliwość otrzymania pomocy finansowej na dojazdy oraz na 

opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach. W wyniku działań projektowych 70% uczestniczek podjęło 

pracę. Pozostałe osoby mogą nadal liczyć na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w 

poszukiwaniu pracy oraz przysługuje im prawo do „zatrudnienia wspieranego”, czyli częściowej refundacji przez 

Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia wypłacanego absolwentowi Klubu Integracji Społecznej przez pracodawcę. 

Ze środków własnych gminy zrealizowano projekty osłonowe dla dzieci i młodzieży, „Chodź, pomaluj mój 

świat” oraz „Spotkania z pasja”. Projekt „Chodź, pomaluj mój świat”  został wykonany w okresie letnich wakacji. 

Podczas jego trwania organizowano gry i zabawy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Jego celem była aktywizacja społeczna rodzin poprzez gry i zabawy odbywające się w drużynach, 

wspólne przygotowywanie pikników, a także poprawa relacji rodzinnych poprzez angażowanie do aktywności fizycznej 

i plastycznej rodziców. W efekcie tych działań dzieci zyskały zainteresowanie rodziców, a rodzice nabyli wiedzę na 

temat metod spędzania czasu razem ze swoimi dziećmi. Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój świat” odbył się w 
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Grębocinie, Gronowie, Gronówku oraz dwukrotnie w Grabowcu. W jego trakcie dzieci grały w piłkę nożna, 

koszykówkę, badmintona, gry planszowe, malowały oraz brały udział w innych grach plenerowych. Za każdym razem 

wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a spotkania kończyły się wspólnym grillem. Działania głównie 

skierowane były do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, choć w rzeczywistości otwarte były dla wszystkich 

chętnych i gotowych do zabawy. Szacunkowo udział w projekcie wzięło około 110 osób.  

Projekt socjalny „Spotkania z pasją” skierowany był do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół na terenie 

gminy Lubicz. Niniejszy projekt socjalny nabrał charakteru cyklicznego i w tym roku odbył się po raz trzeci. W 2018 

roku na zaproszenie organizatorów swoją pasję zaprezentowali sportowcy, muzycy oraz tancerze. Uczniowie mogli 

usłyszeć w jaki sposób hobby i pasja mogą stać się sensem życia, źródłem dochodu i satysfakcji z robienia tego, co 

się naprawdę kocha. Spotkania miały charakter interaktywny, zaproszeni goście prezentowali swoje umiejętności i 

podejmowali się wspólnego treningu z uczniami. W tym roku podczas „Spotkań z pasją” zaprezentowali się: 

W Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkole Podstawowej w Złotorii swoją pasję zaprezentowali 

zawodnicy klubu tenisa stołowego „Energa KTS” Toruń Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski i Rafał Utylski. Zawodnicy 

poprowadzili profesjonalny pokaz gry w tenisa stołowego, opowiedzieli o początkach swojej kariery i trudach treningu. 

Na końcu wszyscy zainteresowani mogli odbyć wspólny trening z zawodowymi graczami. Nie zabrakło również 

wspólnych zdjęć i sesji autografów.  

W Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym gościem „Spotkań z pasją” był DJ Funktion, który podczas 

spotkania "miksował" i "skreczował" muzykę. Uczniowie mogli samodzielnie obsługiwać konsolę didżejską, a na końcu 

spotkania odbyła się mini dyskoteka. 

W Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym swoje umiejętności zaprezentowali tancerze salsy, Joanna 

Boniecka i Maciej Starszak. Nasi goście zaprezentowali pokaz salsy, opowiedzieli o swojej pasji do tańca oraz uczyli 

wszystkich chętnych podstawowych kroków tanecznych.   

W Szkole Podstawowej w Gronowie o swojej pasji opowiadał reprezentant paraolimpijskiej kadry narodowej, 

Dariusz Osiński. Uczniowie dowiedzieli się o początkach jego kariery, technice rzutu oszczepem, a także o tym ile 

wysiłku kosztuje przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Świata i Europy. Dzieci chętnie zadawały pytania, a na 

koniec nie zabrakło również wspólnych zdjęć i sesji autografów. 

W Szkole Podstawowej w Grębocinie gośćmi „Spotkań z pasją” był zespół futbolu amerykańskiego „Angels” 

Toruń. Zawodnicy opowiadali na czym polega ta dyscyplina sportu, o specyfice stroju sportowego, zaprezentowali 

przykłady zagrywek i elementy treningu. Wszyscy chętni mogli zrobić sobie z zawodnikami wspólne zdjęcie oraz wziąć 

autografy.  

W ramach Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Gminne Koło Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci zorganizowało półkolonie letnie dla dzieci pod nazwą „Kolory Lata 2018”. Przy czym należy 

zaznaczyć, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu powołali do życia i aktywnie działają w 

lokalnym oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Za organizację niniejszego projektu osłonowego odpowiedzialni byli 

pracownicy tut. Ośrodka. Projekt „Kolory lata 2018” finansowany przez Urząd Gminy w Lubiczu.  

Na początku projektu przeprowadzono dwa dni zajęć półkolonijnych dla dzieci. W Grabowcu w ramach „Dnia 

niebieskiego” gościliśmy patrol Policji z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Przewodnicy psów zaprezentowali 

umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy oraz uczyli dzieci jak zachowywać się w kontakcie z obcym lub 
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niebezpiecznym psem. Policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji natomiast przypomniały dzieciom 

kilka zasad bezpieczeństwa i rozdały odblaskowe zawieszki.  

W Gronowie podczas „Dnia Czerwonego” strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębocina zorganizowali 

dla dzieci pokaz pierwszej pomocy, umożliwili zwiedzanie wozu strażackiego, poznanie umundurowania strażaka oraz 

uczyli sprawnie kierować strumieniem wody.  

„Dzień piernikowy” oznaczał wycieczkę do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu, gdzie uczestnicy po 

poznaniu tajemnego przepisu na ciasto piernikowe, sami wypiekli swoje pierniki. W ramach dobrze wykonanego 

zadania uzyskali również „glejt” uzyskania tytułu czeladnika.  

Kolejne wydarzenie, czyli „Dzień tęczowy” to wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Uczestnicy zwiedzili poszczególne wystawy centrum, dzięki czemu mogli np. poznać świat kosmosu, zasady działania 

płynącej rzeki, zamknąć się w ogromnej bańce mydlanej, zbudować coś z ogromnych klocków, jak i poznać świat 

zwierząt polnych. Po tym odbyli także warsztat pt. „W 60 minut dookoła świata”, podczas którego poznawali zasady 

panujące w niektórych krajach i wykonali wybrany element charakterystyczny dla danej ludności, czyli np. kapelusz 

chiński, naszyjnik hawajski, pióropusz indiański.  

Na zakończenie projektu podczas „Dnia zielonego”, dzieci zwiedzały Muzeum Artylerii w Toruniu, a w czasie 

„Dnia pomarańczowego” były na filmowym seansie w Cinema City w Toruniu. 

 

Poradnictwo specjalistyczne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu prowadził poradnictwo specjalistyczne na rzecz rodzin o 

charakterze psychologicznym, prawnym, rodzinnym. Łącznie z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 71 rodzin w 

skład, których wchodzą 264 osoby.  

Ponadto z funduszy gminy przeprowadzone zostały warsztaty kompetencji rodzicielskich tzw. „szkoła dla 

rodziców”, w których udział wzięło 6 rodziców.  

 

Współpraca z innymi instytucjami 

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, pracujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu 

utrzymują stałe i bieżące relacje z przedstawicielami szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy 

Lubicz. Współpraca pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych, wychowawców szkolnych 

ma charakter ciągły i regularny. Wymiana opinii o rodzinie i wyznaczanie kierunków pracy z rodziną odbywa się 

podczas zwoływanych tzw. grup roboczych. Ponadto część spotkań ma charakter nieformalny i wynika z bieżącej 

pracy i potrzeby natychmiastowej reakcji, wymiany poglądów i podjęcia stosownych działań.  

 

Konferencje 

W ramach wsparcia i pomocy w realizowaniu podstawowych funkcji rodziny Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubiczu zorganizował konferencję pod tytułem „INTERNET – ŚWIADOMY RODZIC – BEZPIECZNE 

DZIECKO. Nowe technologie – dobro czy zagrożenie?”. Spotkanie skierowane było do rodziców dzieci przedszkolnych 

i szkolnych z terenu gminy Lubicz, pedagogów szkolnych i wychowawców oraz innych pracowników służb 

pomocowych.  
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Podczas konferencji jej uczestnicy dowiedzieli się jak w sposób bezpieczny wprowadzić dziecko w świat 

Internetu, mieli szansę poznać siłę problemu nadużywania Internetu przez dzieci i młodzież oraz zapoznali się  z 

możliwymi formami przemocy w Internecie.   

 

Procedura „Niebieskie Karty”  

W 2018 roku w gminie Lubicz prowadzone były 42 procedury „Niebieskie Karty”, z czego w trakcie roku 

zamknięto 33 procedury. W samym 2018 roku wszczęto 24 procedury „Niebieskie Karty”, z czego pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wszczęli 6 procedur, funkcjonariusze Policji wszczęli 16 procedur, a 

przedstawiciele oświaty wszczęli 2 procedury. W związku z prowadzonymi procedurami „Niebieskie Karty” odbyło się 

łącznie 131 spotkań grup roboczych oraz 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego. W toku wszczętych postępowań 

sześciokrotnie o sytuacji w rodzinie informowany był Sąd Rodzinny i Nieletnich, a czterokrotnie prokuratura. 

W pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uczestniczyli przedstawiciele szkół, kuratorzy, 

pracownicy socjalni, asystenci rodziny, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Lubiczu, funkcjonariusze Policji oraz służby zdrowia. Wszystkie wymienione instytucje współpracują, utrzymując 

bieżące relacje. 

 

Inne działania w ramach Programu Wspierania Rodziny 

W związku z zadaniem popularyzowania rodzinnych form spędzania czasu wolnego i integracji ze 

środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie imprez i festynów kulturalnych w sumie przeprowadzono cztery gminne 

imprezy oraz festyny o charakterze masowym tj. „Dzień Kobiet”, „Dzień Samorządu”, „Lubickie Lato” oraz „Kryterium 

Asów”. Wymienione wydarzenia były otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubicz. Nie prowadzono ewidencji 

obecności.  

Wsparcie dla rodzin prowadzone było również w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze prowadzone były zarówno ze środków 

własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu oraz z pozyskanych środków europejskich. Usługi 

opiekuńcze przyznano łącznie 46 osobom, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami 

psychicznymi przyznano 28 osobom.  

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny pośredniczą w przekazywaniu dóbr materialnych (tj. sprzętu AGD, 

mebli i odzieży). Zadanie to wykonywane jest na bieżąco, gdy wymagają tego okoliczności. W przypadku czterech 

rodzin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu podjął działania z tytułu zdarzenia losowego, jak np. pożar.  

W Gminie Lubicz realizowana jest pomoc materialna na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się. W 2018 roku dla 164 

rodzin wypłacono stypendium szkolne socjalne dla rodzin z niskimi dochodami w ramach wyrównywania szans. 

Ponadto dla 8 rodzin wypłacono zasiłki szkolne z tytułu zdarzenia losowego. Realizowany jest także ogólnopolski 

program „Karta Dużej Rodziny”. W ramach tego programu w 2018 roku z jego oferty skorzystało 31 nowych rodzin. 
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IV. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji „Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 

2017-2020.” 

Program Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz przyjęto uchwałą numer XXXVI/465/2017 Rady Gminy 

Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 roku. Celem Programu jest wszechstronna pomoc na rzecz seniorów głównie z 

perspektywy funkcjonowania osób starszych w życiu rodzinnym i społecznym oraz zadbania o jak najlepszy ich 

komfort w życiu codziennym. Realizacja Programu zmierza do powołania i rozwoju instytucji wspierających 

seniorów oraz do zapewnienia stałego ich finansowania, co w dużej mierze opiera się na środkach zewnętrznych 

pozyskanych ze środków europejskich oraz własnych gminy. Ponadto działania wynikające z Programu 

Wspierania Seniorów zapobiegają sytuacją kryzysowym oraz podejmują działania w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej oraz organizacji czasu wolnego.  

 Funkcjonowanie Programu pozwala na integrację środowiska seniorów głównie poprzez udział w 

Klubach Wsparcia Seniorów. Natomiast z punktu widzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lubiczu bliższe poznanie problemów z jakimi borykają się seniorzy pozwala na ich skuteczniejsze 

rozwiązywanie. 

 Niniejszy raport podsumowuje rok 2018 z perspektywy realizacji Programu Wspierania Seniorów w 

Gminie Lubicz na lata 2017-2020. Obejmuje opis działań już zakończonych oraz tych realizowanych 

systematycznie i na bieżąco.  

 

Kluby Wsparcia Seniora 

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” 

Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.06.2019r. 

Całkowita wartość projektu: 338 725,00 zł. 

W ramach projektu prowadzone są dwa główne działania: 

1. W czerwcu 2018r. działalność rozpoczął Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” z siedzibą w Krobi, do którego trzy 

razy w tygodniu dowożeni są seniorzy z różnych miejscowości z terenu gminy. Animatorzy przez 6 godzin dziennie 

organizują im czas w postaci warsztatów tematycznych, wyjazdów, pogadanek o zdrowiu, rehabilitacji, wreszcie – 

zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymują również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, 

psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu seniorzy spożywają także ciepły posiłek. 

2. Drugie działanie zaplanowane w ramach projektu skierowane jest do seniorów wymagających stałej pomocy w 

codziennych czynnościach, którzy otrzymują wsparcie w swoim miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych. W 

celu realizacji usług opiekuńczych w ramach projektu zatrudnione zostały w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Lubiczu trzy dodatkowe opiekunki środowiskowe.  

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 – podziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych. 

 

Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie  

Okres realizacji: 01.12.2018r- 31.12.2020r. 

Całkowita wartość projektu: 394 700 zł. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w grudniu 2018r. rozpoczął rekrutację do drugiego Klubu 

Wsparcia Seniora działającego na terenie Gminy Lubicz. Zajęcia odbywać się będą w wyremontowanej świetlicy przy 

ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Będzie to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych, w 

tym starszych oraz niepełnosprawnych. Zakłada się, że w projekcie wezmą udział minimum 24 osoby. 

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości z terenu gminy dowożeni będą na zajęcia specjalnie 

wynajętym busem. Animatorzy przez 6 godzin dziennie organizować im będą czas w postaci warsztatów rozwijania 

umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć 

rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, 

poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnicy zapewniony będą mieli obiad. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług 

społecznych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

 

Klub „Senior +” przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym  

Wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  

Projekt zakłada utworzenie na terenie Gminy Lubicz nowej placówki Klub „Senior+” poprzez remont, 

adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku pełniącym w przeszłości funkcję przychodni zdrowia w 

miejscowości Lubicz Górny. Budynek jest własnością Gminy Lubicz i po adaptacji na potrzeby działalności Klubu 

„Senior+” udostępnione zostaną pomieszczenia spełniające minimalny standard placówki określony w Programie. 

Remont oraz adaptacja pomieszczeń przeprowadzona została w 2018r.  

 

Konferencja  

W dniu 10.10.2018r. odbyła się konferencja pt. „Aktywność w wieku senioralnym”, podczas której omawiano 

w jaki sposób aktywność wpływa na zdrowie psychiczne.  

Doktor Michał Wojtaszek, psychiatra i psychogeriatra, wystąpił z wykładem pt. „Wpływ aktywności na zdrowie 

psychiczne osób starszych. Terapeutyczne znaczenie utrzymywania aktywności w chorobach otępiennych.”  

Pan Przemysław Piątkowski, terapeuta zajęciowy oraz konsultant w projekcie Centrum Consultor 

realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu podczas swojego wystąpienia wskazywał jak ważne 

jest aranżowanie opieki i prowadzenie zajęć aktywizujących seniorów z rozpoznaniem choroby otępiennej. Docelowo 

dbając o to, aby jak najdłużej podtrzymywali oni swoje dotychczasowe nawyki, a w rezultacie codziennie odraczali 

objawy choroby. 

Pani Monika Kwilińska, koordynator wolontariuszy Fundacji „Światło” w Toruniu oraz grupa wolontariuszy 

wystąpiła z wykładem pt. „Aktywny senior – wolontariusz”. Podczas wykładu prelegenci wskazywali, jak ważne jest, 

aby chęć pomagania innym przybierała konkretną i zorganizowaną formę.  

Następnie kluby seniora oraz stowarzyszenia dla osób starszych z gminy Lubicz przedstawiały własne 

sposoby na aktywność, opowiadając o występach scenicznych na przeglądach chórów, wyjazdach turystycznych i 

towarzyskich spotkaniach.  
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Wigilia 

W dniu 19.12.2018r. w Świetlicy Wiejskiej w Krobi odbyła się organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubiczu wieczerza wigilijna, dla osób w wieku senioralnym, w tym osób samotnych, ubogich i chorych.  

Na wieczerzę wigilijną przyszło pięćdziesiąt osiem osób, które otrzymały paczki świąteczne – żywnościowe. 

Ponadto paczki świąteczne – żywnościowe w liczbie trzydziestu dwóch sztuk trafiły również w ręce seniorów, którzy 

nie mogli dotrzeć na spotkanie wigilijne ze względu na zły stan zdrowia.  

Łącznie przygotowano dziewięćdziesiąt paczek, w kwocie 68,08 zł., za jedną.  

 

Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze prowadzone były zarówno ze środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lubiczu oraz z pozyskanych środków europejskich. Usługi opiekuńcze przyznano łącznie 46 osobom.  
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V. Potrzeby i plany Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 W 2019 roku ośrodek pomocy społecznej złożył dwa wnioski aplikacyjne: 

1) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

ramach poddziałania „Aktywne włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. Aktywizacja w 

Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Projekt zakłada realizację działań mających na celu aktywizację 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Lubicz, dla 24 uczestników projektu, którzy 

otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej. Planowany okres realizacji 

projektu: 01.04.2020-31.03.2022. Całkowita wartość projektu: 372 562,40 zł. 

2) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach 

projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej 

Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. ‘Spotkania z pasją 

– edycja 2019”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Lubicz poprzez uczestnictwo w klubie 

młodzieżowym w okresie lipiec – listopad 2019. Wartość projektu około 40 000 zł 

W miesiącu maju/czerwcu br. planowana jest konferencja na temat rodziny wielodzietnej. Planujemy ukazać 

walory wielodzietności a samą wielodzietność jako świadomą decyzję rodziny. Konferencja będzie adresowana dla 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych, wychowawców szkolnych, kuratorów i samych 

rodzin. 

Jesienią jak co roku zorganizujemy konferencję dotyczącą obszaru seniorów i przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. W miesiącach wakacyjnych pracownicy ośrodka zrealizują projekty osłonowe, socjalne skierowane do dzieci i 

młodzieży oraz rodzin.  

Prowadzimy akcję dystrybucji „Pudełek życia”. „Pudełko życia” to dosłownie pudełko, w którym znajduje się  

informacja o stanie zdrowia osoby chorej, przyjmowanych lekarstwach oraz informacja o osobach, które należy 

powiadomić w sytuacjach „alarmowych zdrowotnie”. Pudełka te, osoby chore, z poczuciem zagrożenia zdrowia i życia 

po wypełnieniu informacji umieszczają w lodówce. Lodówka jest także specjalnie oznakowana.  

W związku ze złożoną deklaracja współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w 

zakresie realizacji projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej 

dla seniorów”, jeszcze w bieżącym roku gmina ma otrzymać około 20 „bransoletek” życia. Opaska ta monitoruje ruch 

seniora, a sygnał przekazywany jest do centrum monitoringu, który w zależności od okoliczności powiadamia o 

ewentualnym zdarzeniu rodzinę bądź służby ratunkowe. 

Dotychczasowe doświadczenie z realizacji projektów, którego odbiorcami są seniorzy tj. prowadzone Kluby 

Wsparcia Seniora pokazują, że seniorzy – mieszkańcy naszej gminy mają coraz większą gotowość do korzystania z 

zaproponowanych przez ośrodek form aktywności. Już dziś dostrzegamy potrzebę utworzenia dziennego domu 

pomocy społecznej, czy też dziennego domu samopomocy. Dzisiaj nasi seniorzy są już gotowi do codziennego 

korzystania ze wsparcia. Istotne jest to nie tylko w kontekście zdiagnozowanych potrzeb seniorów i problemu starzenia 

się społeczeństwa ale także w kontekście ponoszonych wydatków na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w 
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domach pomocy społecznej. Konieczne jest, aby w najbliższych latach podejmować działania zmierzające do 

utrzymywania seniorów w miejscu zamieszkania, poprzez rozwój usług opiekuńczych i placówek wsparcia dziennego. 

Na terenie gminy Lubicz nie ma infrastruktury przynależnej osobom bezdomnym tj. schroniska, noclegowni czy 

ogrzewalni. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniliśmy schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi – zawarliśmy stosowne umowy na realizację usług schronienia. Pomimo 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usługi 

noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych, nie mamy zawartej umowy – nie wpłynęła żadna oferta. W związku z 

niewielkimi potrzebami w zakresie ogrzewalni i noclegowni, a wysokimi kosztami samodzielnego prowadzenia tego 

typu placówek. Kierownik OPS podjął inicjatywę wspólnego utworzenia ich i prowadzenia wraz z sąsiadującymi 

gminami. Niestety, także ta inicjatywa upadła. Gmina Lubicz nie ma także zabezpieczonych usług transportowych 

przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. samochodu spełniającego takie wymogi. 

W obszarze wspierania rodziny nadal istnieje pilna potrzeba pozyskania, przygotowania i podjęcia 

współpracy z „rodzinami wspierającymi”. W celu sprawnego i efektywnego realizowania programów na rzecz rodzin i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, istnieje potrzeba zakupienia drobnego sprzętu sportowego np. stół do 

piłkarzyków, piłki, przenośne bramki, siatki itp. W przyszłym roku konieczne będzie zakupienie nowego serwera do 

obsługi bazy danych pomocy społecznej. 

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na trudne warunki pracy pracowników ośrodka, zagęszczenie 

stanowisk pracy, brak odpowiednich warunków do realizacji pracy socjalnej, niespełnianie przepisowych wymogów dla 

serwerów, brak jakiegokolwiek zaplecza magazynowego, brak garażu dla nowego samochodu służbowego.  

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 2018. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawyz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzebyw 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: zasiłku stałego, specjalistycznych
usług opiekuńczych, posiłku (w tym obiadów w szkołach), zasiłku okresowego i celowego, usług
opiekuńczych, zasiłków celowych i w naturze, schronienia i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
GOPS realizował także świadczenia rodzinne. Przyznawane były: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków
rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne. Ponadto wypłacano świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych. Przyznawane były również
dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz stypendia szkolne. Realizowano zadania z zakresu przeciwdziałaniu
przemocy oraz z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Nadto Kierownik GOPS w Lubiczu
przedłożyła sprawozdanie ze zrealizowanych projektów współfinansowanych z EFS i MRPiPS, projektów
osłonowych i socjalnych, a także programów przyjętych do realizacji Uchwałami Rady Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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