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DRUK Nr 1/VI 
ZD.0100-1/2015 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

za rok 2014 
i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

na rok 2015 
 

  

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie funkcjonuje jako jednostka 

organizacyjna Gminy od sierpnia 1990 r. - powstał na mocy uchwały Nr XIII/93/90 

Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie 

powołania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Zgodnie ze statutowym zakresem działania Ośrodek, poza pomocą społeczną, 

zajmuje się także: 

• postępowaniem w sprawie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych, 

• postępowaniem oraz wydawaniem decyzji potwierdzających prawo  

do świadczeń zdrowotnych, 

• w strukturze Ośrodka pracuje Pełnomocnik do Spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

• Ośrodek prowadzi Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, 

• Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 

alimentacyjnych, a także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

Ponadto: 

• realizuje obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i współfinansowania pieczy 

zastępczej, 

• prowadzi postępowanie w sprawie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, 
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• zajmuje się wydawaniem opinii dotyczących potwierdzenia sprawowania 

opieki faktycznej nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej, w przypadku 

gdy nie mogą one odebrać renty samodzielnie. 

• przeprowadza wywiady środowiskowe w celu weryfikacji okoliczności 

dotyczących spełniania warunków wynikających z art. 16a i art.17 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. uprawnień 

 do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

•  Ośrodek prowadzi sprawy związane z przyznawaniem zryczałtowanego 

dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,  

o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne. 

 

   Nowym zadaniem, które Ośrodek realizuje od 2014 r. są zadania związane  

z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

Powyższe zadania realizowane są w oparciu o następujące przepisy: 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163), 

• Uchwała Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 ( M.P. z 2013 r. poz. 

1024). –Uchwała  nr XLI/362/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 stycznia 

2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie 

posiłków albo świadczenia rzeczowego…,Uchwała nr XLI363/14 Rady Miejskiej  

w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo 

żywności…, 

• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), 

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), 
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•  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 ze zm.), 

•  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2008  nr 164, poz. 1027 ze zm.), 

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.), 

• ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

      (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 114), 

• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. 2012 r. poz.1228 ze zm.), 

• ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

• ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. Z 2014 r. poz. 1863) 

poprzedzona przepisami wynikającymi z rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych wydanymi w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

 

Pomoc Społeczna 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia  

i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na terenie Gminy Gryfino było 

zameldowanych ogółem 30 968 osób ( w tym 20 711 w mieście i 10 257 na wsi).  
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W 2014 r. pomocą społeczną zostały objęte łącznie 1 562 osoby ( w tym 

pomocą finansową 1.341 osób).  

Główne powody przyznawania pomocy w latach 2012- 2014 
2012 2013 2014 Główne powody 

przyznawania 

pomocy  
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie

Bezrobocie 

 

237 707 238 742 184 544 

Niepełnosprawność 

 

445 869 349 741 352  688 

Szczegółowe informacje dotyczące powodów przyznawania pomocy w 2014 r. 
zawiera załącznik nr 1. 
 

 

Świadczenia pomocy społecznej 

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji 

administracyjnych, które zgodnie z przepisami mogą być wydane  

po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy.  

W 2014 r. Ośrodek wydał 3 126 decyzji administracyjnych w sprawach pomocy 

społecznej. Z tej liczby: 

o 193 decyzje w sprawie zasiłku stałego, 

o 70 decyzji w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o 62 decyzje w sprawie pobytu w domu pomocy społecznej, 

o 1052 decyzje w sprawie pomocy z Programu – „pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, 

o 584 decyzje w sprawie pomocy w formie zasiłków okresowych, 

o 579 decyzji w sprawie pomocy w formie zasiłków celowych,  

o 359 decyzji w sprawie pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych, 

o 66 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

o 161 innych decyzji dot. pomocy społecznej 
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W 2014 r. odwołania od decyzji w sprawie pomocy społecznej złożyły 3 osoby : 

o - odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku stałego – 

utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, 

o - odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego  - 

utrzymane w mocy przez SKO w Szczecinie, 

o - odwołanie opiekuna prawnego od decyzji w sprawie umieszczenia w domu 

pomocy społecznej, wydanej w związku z postanowieniem sądu o 

umieszczeniu w domu pomocy społecznej osoby (ubezwłasnowolnionej) 

przebywającej w szpitalu. Decyzja ta została utrzymana w mocy lecz opiekun 

prawny zaskarżył (decyzję Kolegium) do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie. 

 

Pracownicy socjalni przeprowadzili łącznie 1 824 wywiady środowiskowe.   

Z tego: 

o 1 620 - wywiady w sprawie pomocy społecznej, 

o   204 - wywiady do innych celów. 

 

Ponadto pracownicy socjalni zawarli 92 kontrakty socjalne, prowadzili 79 procedur 

„niebieskiej karty”. Wzięli udział w 153 spotkaniach grup roboczych w ramach 

procedury „niebieskiej karty” . 

Ośrodek wydał 44 zaświadczenia w sprawie wysokości otrzymywanych świadczeń  

z pomocy społecznej. 

 

Zasiłek stały 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy  

o charakterze obowiązkowym, dotowanym z budżetu państwa.  

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego. Maksymalna 

kwota zasiłku przysługująca osobie samotnie gospodarującej wynosi 529 zł,  

dla osoby w rodzinie 456 zł. Natomiast kwota najniższego zasiłku stałego wynosi  

30 zł miesięcznie. 

W 2014 r. Ośrodek wypłacił powyższe świadczenie dla 211 osób na łączną 

kwotę 896 971 zł (załącznik nr 2).   
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Za 174 osoby otrzymujące zasiłki stałe Ośrodek opłacił składki na 

ubezpieczenie zdrowotne na kwotę70 255 zł (1 765 świadczeń).  

 

Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym gminy, dotowanym w części określonej 

przez art.147 ustawy przez budżet państwa. Z dotacji celowej pokrywana jest kwota 

stanowiąca odpowiednio 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby lub 

rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.  

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym. Przysługuje w szczególności  

z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości 

otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innego systemu zabezpieczenia 

społecznego.  

W 2014 r. pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 316 osoby/rodziny  

na łączną kwotę 166 350 zł. Z tego: 

• 165 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 

• 1 350 zł ze środków własnych Gminy (załącznik nr 2). 

 

Zasiłek celowy jest świadczeniem uznaniowym – może być przyznany w celu 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek 

celowy. 

Przykładowo zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części  

lub całości kosztu zakupu żywności, leków i leczenia, opału, może być przyznany 

także osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego i t d. 

W 2014 r. pomoc w formie zasiłku celowego otrzymały: 

492 osoby/ rodziny) na kwotę 446 268 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych. W tej liczbie mieszczą się specjalne zasiłki celowe przyznane  

dla 153osób/rodzin na kwotę 66 929 zł (załącznik nr 2). 

W 2014 r. zasiłki celowe na zakup żywności w ramach realizacji Program -

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznane zostały dla 390 rodzin (1.325 

świadczeń).– na ten cel wykorzystana została kwota 239 059 zł.  

Na opał została wydatkowana kwota  ponad 73 000 zł, na zakup leków ponad 16 000 

zł na wydatki mieszkaniowe ponad 15 000zł, pozostała kwota to pomoc przyznana  

na inne niezbędne potrzeby  takie jak odzież, obuwie, środki czystości,  opłaty za 
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pobyt dzieci w internacie, opłata za pobyt  w przedszkolu  itp.   

W 2014 r. zasiłki  na zakup leków realizowane były przede wszystkim w formie 

bezgotówkowej, w ten sposób klienci nasi mogli szybciej otrzymać leki. Realizacja 

bezgotówkowa leków była możliwa dzięki zawartym przez tut. Ośrodek już w 2013 r. 

porozumieniom z aptekami z terenu Gryfina. 
 

 Domy pomocy społecznej – zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej - osobie 

wymagającej 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. 

Za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 gmina 

ponosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu 

pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez tę osobę ( do 70% własnego dochodu). 

W 2014 roku Ośrodek dokonywał powyższych opłat za 47 osób. Łącznie było  

to 476 świadczeń na kwotę  851 043 zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztu świadczenia (tj. opłaty za dps ponoszonej 
przez gminę) w okresie od 2007 r. do 2014 r.  
Rok ilość osób ilość świadczeń koszt świadczeń w zł 

2007 10 98 109 585 

2008 16 147 180 997 

2009 21 195 297 690 

2010 26 264 441 468 

2011 25 278 484 238 

2012 33 360 647 037 

2013 43 429 776 669 

2014 47 476 851 043 

 

Ponadto zgodnie z art. 61 ust. 3 w przypadku nie wywiązywania się osób 

przebywających w domu pomocy społecznej z obowiązku opłaty za pobyt – opłaty  

te zastępczo wnosi gmina, która wydała decyzję o skierowaniu do dps. 
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Od kilku lat (od lipca 2009 i od marca 2010) Ośrodek wnosi zastępczą opłatę za 2 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. Łączna suma tych opłat 

stanowi kwotę 36 318,25 zł. 

Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, w związku z tym w stosunku do osób, które nie 

wnoszą obowiązującej kwoty, wystawiane są tytuły wykonawcze (po wcześniejszym 

wydaniu decyzji w sprawie zwrotu opłaty zastępczej). Ośrodek w wyniku 

postępowania egzekucyjnego odzyskał kwotę 16 620,54 zł. 

Zgodnie z art.61 ust.2 pkt 2 opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 

powinni wnosić członkowie rodziny mieszkańca jeżeli ich dochód jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny. 

W 2014 r. Ośrodek miał zawarte umowy dotyczące współfinansowania z członkami 

rodzin 6 mieszkańców, z tego w 2 przypadkach członkowie rodzin uchylali się od 

wnoszenia opłat. W 2014 r. kwota zwrotu wydatków za dps wynosiła – 53 711,02 zł. 

Ośrodek uczestniczy również w postępowaniu spadkowym w sprawie zwrotu 

wydatków za opłaty za pobyt w dps za zmarłego mieszkańca, który pozostawił  

w depozycje kwotę 11 681,42 zł. 

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze - przysługują osobom 

samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają, pomocy 

innych osób, a są jej pozbawione. Usługi te mogą być przyznane również osobom  

w rodzinach. 

Ośrodek udziela pomocy w formie usług opiekuńczych, które należą do zadań 

własnych gminy i są finansowane ze środków własnych. 

W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 56 osób, którym udzielono łącznie  

13 067 świadczeń na kwotę 208 759,48 zł. Wpłaty od osób korzystających z pomocy 

wyniosły 46 106,90 zł. 

 

W 2014 r. Ośrodek udzielał także pomocy w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych ze środków 

budżetu państwa.  

Pomoc  w tej formie usług otrzymało 5 osób (1 327 świadczeń na kwotę 

28 357,99zł). Wpłaty od osób korzystających z  pomocy  wyniosły 6 834,99 zł.  
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Realizacja  Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

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

 
W 2014 r. ogólny koszt „Programu” wyniósł 395 985 zł, z tego dotacja celowa 

stanowiła kwotę 235 725 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych i posiłków otrzymało 

łącznie (na podstawie decyzji) 1 027 osób. W tym pomoc w formie posiłków 310 

osób. 

Rzeczywiste koszty „Programu” w podziale na środki własne i dotację  
oraz ich przeznaczenie 
Przeznaczenie 

środków 

Środki własne Dotacja Razem 

Kwota zasiłków 
celowych 

95 624 143 435 239 059

Koszt posiłków   
 

61 536 92 290 153 826

 
Inne koszty 

  3 100 0   3 100

Razem 160 260 235 725 395 985

Szczegółowe dane dotyczące realizacji „Programu” zawiera załącznik 3  

 

 

Pomoc dla osób bezdomnych  

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna - to 

osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie 

praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowana na pobyt stały,  

w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba 

niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu,  

w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje działania o charakterze 

profilaktycznym, a także działania dotyczące bezpośredniej pomocy. 

W 2014 r. osoby bezdomne objęte były pomocą finansową, pomocą w formie 

świadczeń niepieniężnych (schronienie, posiłki), pomocą rzeczową (odzież),  

a przede wszystkim pracą socjalną. W 2014 r. pomocą społeczną zostało objętych  

49 osób bezdomnych (w 2013 - 54): 

• 39 mężczyzn, 
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•   8 kobiet, 

•   2 dzieci. 

Z tej liczby 7 osób bezdomnych (w tym 1 kobieta) – to mieszkańcy innych gmin.  

W ich przypadku gminy właściwe ze względu  na miejsce ostatniego zameldowania 

są zobowiązane do zwrotu kosztów udzielonej pomocy. 

 Pracownicy socjalni tut. Ośrodka świadczą osobom bezdomnym przede wszystkim 

szeroko rozumianą pomoc w formie pracy socjalnej: 

- pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku, 

- pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, 

- pomoc w poszukiwaniu pracy, 

- pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii, świadczeń medycznych, 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych itp. 

W sezonie zimowym, pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami 

Straży Miejskiej i Policji  podejmują działania profilaktyczne –przynajmniej raz w 

miesiącu monitorowane są miejsca niemieszkalne, w których przebywają bezdomni. 

Bezdomni są informowani o możliwości zamieszkania w schronisku, o możliwości 

otrzymania odzieży, o możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a przede 

wszystkim ostrzegani przed zagrożeniami wynikającymi ze złych warunków 

atmosferycznych. 

 Na koniec grudnia 2014 r. na terenie Gminy Gryfino w miejscach 

niemieszkalnych przebywało 8 osób. 

Tut. Ośrodek ma zagwarantowane 5 miejsc w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn 

„Wilga” w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, ponadto osoby bezdomne kierowane są 

do schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych 

Matek z Dziećmi im. Dr Judyma w Stargardzie Szczecińskim i innych schronisk  

na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

W 2014 r. pomoc w formie schronienia otrzymało 26 osób. Ogólny koszt schronienia 

wyniósł 28 834 zł (2 652 świadczenia). 

Wśród osób bezdomnych, które w 2014 r. korzystały z pomocy tut. Ośrodka był 

mężczyzna, który był uczestnikiem projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego 

w powiecie gryfińskim”. Dzięki wsparciu, z którego skorzystał - otrzymał pracę oraz 

schronienie.  
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Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny. 

Do realizacji powyższych zadań tut. Ośrodek zatrudniał w 2014 r. 4 asystentów 

rodziny, którzy wspierali 28 rodzin. 

Wynagrodzenie asystentów było częściowo sfinansowane z dotacji w ramach 

„Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – kwota 

76 611 zł (środki własne gminy 30 720,15zł). 

Zgodnie z powyższą ustawą od 2012 r. gminy uczestniczą w finansowaniu pobytu 

dzieci w pieczy zastępczej. 

W 2014 r. w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie  

35 dzieci z terenu Gminy Gryfino. 

Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztów współfinansowania pieczy zastępczej. 

rok Ilość dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej 

Koszty w zł 

2012 22  19 456,88

2013 28  63 461,30

2014 34 102 233,68

 

 

Prace społecznie użyteczne 

 2014 r. był kolejnym rokiem funkcjonowania w Gminie Gryfino prac społecznie 

użytecznych. 

Zgodnie z § 3.ust. 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych 

(Dz. U. z 2011r. nr 155, poz. 921) Ośrodek sporządził listę osób uprawnionych, które 

mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie 

gminy i przesłał ją do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Na liście tej 

umieszczonych zostało 61 osób (w tym 28 mieszkających na wsi).  

Z informacji zwrotnych wynikało, że do wykonywania tych prac zostało 

skierowanych 15 osób (2 osoby przerwały prace z powodu przyznania zasiłku  

dla opiekuna na podstawie przepisów  o świadczeniach rodzinnych, a kolejne  

2 z powodu podjęcia pracy). 
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Współpraca z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie 

W 2014 r. zorganizowane zostały 4 spotkania indywidualne z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy, autoprezentacji, itp. – z oferty tej skorzystało 10 osób ( udział 

zaproponowano 40 osobom). 

 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie – tut. Ośrodek co tydzień 

otrzymuje aktualne oferty pracy, informacje o pracodawcach, o organizowanych 

giełdach pracy. Informacje te są przekazywane klientom pomocy społecznej podczas 

indywidualnych rozmów, są też wywieszane na tablicach informacyjnych w Ośrodku.  

 

Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Szczecinie  - w październiku 

2014 r. tut. Ośrodek otrzymał z PKPS nieopłatnie 1 350 kg jabłek i marchwi. Produkty 

te w ramach pomocy zostały przekazana dla 80 rodzin. 

 

Od 2006 r. Ośrodek prowadzi magazyn używanego sprzętu rehabilitacyjnego. 

Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie chorym, niepełnosprawnym mieszkańcom 

naszej Gminy. W 2014 r. z możliwości wypożyczenia powyższego sprzętu  

(na podstawie umowy użyczenia) skorzystały 23 osoby. Umowy zawierane były  

na czas określony, z możliwością przedłużenia. 

Są to m.in. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, krzesła 

toaletowe, kule ortopedyczne itp.  

W 2014 r. od osoby prywatnej otrzymaliśmy nieopłatnie wózek inwalidzki dla dziecka. 

 

Magazyn rzeczy używanych Ośrodek gromadzi odzież, pościel, zabawki drobny 

sprzęt - rzeczy niepotrzebne pierwotnym właścicielom. W 2014 r. 

wygospodarowaliśmy również pomieszczenie, w którym można zgromadzić niewielką 

ilość mebli. Przedmioty te są wydawane nieodpłatnie klientom tut. Ośrodka. 

 

Komisja mieszkaniowa przy UMiG w Gryfinie - Dyrektor Ośrodka (w ramach 

obowiązków służbowych) jest członkiem komisji mieszkaniowej, której posiedzenia 

odbywają się średnio raz w miesiącu. 
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Realizacja projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w Powiecie Gryfińskim” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie - w roku 2014 
 
Rok 2014  był ostatnim okresem realizacji projektu ramach Priorytetu VII Programu 

Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie.  

Uczestnikami projektu było 30 mieszkańców naszej Gminy (korzystających z pomocy 

społecznej). 

W ramach projektu realizowane były dwa rodzaje zadań: 

• Zadanie – Aktywna integracja, które obejmowało: 

1. zatrudnienie asystentów dla 10 rodzin, 

 2. szkolenie z zakresu umiejętności osobistych-warsztaty z doradcą zawodowym  

dla osób niepełnosprawnych, 

3.  szkolenie z zakresu umiejętności osobistych – warsztaty z doradcą zawodowym, 

4.  usługi psychologiczne dla uczestników projektu i osób z otoczenia: m.in. 

indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty rozwoju osobistego itp., 

5. zajęcia rehabilitacyjne dla 3 osób niepełnosprawnych, 

6. Warsztaty praktycznych umiejętności (kurs prawa jazdy , warsztaty z podstaw 

obsługi komputera, kurs magazynier z obsługą wózków widłowych), 

7. Warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych: 
o Warsztaty z autoprezentacji, savoir –vivre, wizażu i stylizacji, 

o Warsztaty arteterapeutyczne, 

o Warsztaty umiejętności rodzicielskich, 

8. korepetycje, 

9.opieka specjalisty ds. osób niepełnosprawnych. 

 
• Zadanie - Działania o charakterze środowiskowym 

-Festyn integracyjny dla uczestników projektu, 

- wyjazd na przedstawienie do teatru “Pleciuga” 

-wycieczka do Kołobrzegu, 

-spotkanie integracyjne - mikołaki dla dzieci w Centrum Aktywności Lokalnej 
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Teatr Bomba Bomba – warsztaty arteterapeutyczne. 

Jednym z działań podjętych w ramach projektu były warsztaty arteterapeutyczne  

dla 10 jego uczestników, których uwieńczeniem był spektakl teatralny - „Tajemnicza 

walizka –Nie ma się czego bać”. Sztuka ta była kilkakrotnie wystawiana, także poza 

Gryfinem. 

Grupa warsztatowa przygotowała także drugą sztukę „Bajkę afrykańska” ,która była 

wystawiana dla przedszkolaków w pomieszczeniach CAL. 

Powstanie grupy teatralnej „Teatr Bomba, Bomba jest ogromnym sukcesem dla jego 

uczestników, jest również sukcesem dla pracowników Ośrodka. 

Grupa teatralna nawiązała współpracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie  

ze Schwed, uczestniczyła w wyjeździe na teren Niemiec, zorganizowana została 

również rewizytę gości niemieckich. W bieżącym roku współpraca jest kontynuowana. 

 

Łączny koszt projektu wyniósł 399 793,56 z tego dotacja z Europejskiego Funduszu 

Społecznego stanowiła kwotę 359 506,89 zł. 

Ponadto w ramach projektu tut. Ośrodek przeznaczył na wypłatę zasiłków celowych 

dla uczestników kwotę 40 286,67 zł (jako obowiązkowy wkład własny).  

 

Wolontariat 

Ośrodek Pomocy społecznej Gryfinie od 2008 r. realizuje program „Wolontariat w 

OPS”. W czerwcu 2014 r. przystąpiliśmy do „Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce” 

podpisując umowę o współdziałaniu z Regionalnym Centrum Wolontariatu przy 

Stowarzyszeniu Polites w Szczecinie. 

Lokalne Centrum Wolontariatu jest łącznikiem pomiędzy osobami chcącymi pomoc,  

a instytucjami czy osobami szukającymi pomocy.  

W 2014 r. zrzeszaliśmy 44 wolontariuszy (17 nowych) z tego 3 zadeklarowało udział 

w wolontariacie akcyjnym. 

W 2014 r.: 

- wolontariusze pomagali 25 rodzinom, 

- wsparli Gryfiński Dom Kultury w organizowaniu Dnia Dziecka, 

- pomagali przy półkoloniach zorganizowanych przez TPD, 

- włączyli się w akcję GUTW sadzenia wiosennych kwiatów, 

- odwiedzili pensjonariuszy DPS w Dębcach. 
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W 2014 r.: 

 -powstały 2 nowe szkolne koła wolontariaty w Zespole szkół w Gardnie  

i Chwarstnicy, 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie został powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  

nr 0050-28/11 z 14 marca 2011 r. Tut. Ośrodek zapewnia jego obsługę 

organizacyjno-techniczną. 

Zadaniem Zespołu jest: 

o diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
o podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
o inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,  
o rozpowszechnianie informacji o instytucjach, o osobach i możliwościach 

udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
o inicjowanie działań  w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
o opracowanie procedur postępowania w związku z wystąpieniem przemocy  

w rodzinie. 
 

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

Zespół tworzy grupy robocze, które zajmują się indywidualnymi przypadkami 

przemocy w rodzinie. 

W 2014 r. odbyło się 10 spotkań Zespołu. 

Do Zespołu wpłynęło 58 (46 - w 2013r.) – „Niebieskich Kart” w związku z 

podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie, w tym: 

49 - wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, 

3 - wnioski od pracowników socjalnych, 

4 - wnioski ze szkoły, 

1 – przekierowany z Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach, 

1 – od przedstawiciela ochrony zdrowia. 

 Zespół powołał 54 grupy robocze, w skład których wchodzili dzielnicowi, pracownicy 

socjalni, kuratorzy, pedagodzy, psycholog, psychiatra oraz asystenci rodziny. 

Zespół Interdyscyplinarny po raz drugi włączył się w obchody Tygodnia 

Mediacji w ramach, którego Prezes Krajowego Stowarzyszenia  Mediatorów 

prowadził dyżur z zakresu popularyzacji pozasądowego rozwiązywania sporów  

i konfliktów. Z możliwości tej skorzystały 3 osoby. 
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Zespół Interdyscyplinarny w 2014 roku uczestniczył w festynach organizowanych  

w Gminie Gryfino. Przewodniczący Zespołu wraz z przedstawicielami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz Gminnej Komisji Rozwiązywani Problemów 

Alkoholowych zorganizował stoisko profilaktyczne podczas festynu „Spotkajmy się  

na nabrzeżu”, oraz punkt informacyjny podczas imprezy z okazji „Dnia Dziecka”. 

W roku 2014 na działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz działań 

podejmowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkowana została 

kwota  11 868,40 zł. Z kwoty tej sfinansowane zostały m.in. dyżury specjalisty  

dla osób doznających oraz stosujących przemoc oraz terapeuty rodzinnego.  

Z pomocy tej skorzystało 51 osób. 

 

W dniach 8-9 kwietnia 2014 r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa przez 

pracowników Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Przedmiotem jej była ocena realizacji zadań nałożonych przepisami 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Działalność w zakresie powyższych zadań oceniona została pozytywnie z 

uchybieniami.  Uchybienia dotyczyły : 

o braku porozumień zawartych między Burmistrzem, a Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz organizacją pozarządową  

o Braku dat oraz danych identyfikujących na oświadczeniach członków zespołu, 

o Skład grup roboczych nie był zgodny z przepisami ustawy, 

o W 2 przypadkach nie było protokołu kończącego procedurę „Niebieskiej 

Karty”. 

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne została wystosowana terminowo. 
 

Karta Dużej Rodziny 
Od lipca 2014 r. tut. Ośrodek zajmuje się obsługą Karty Dużej rodziny tj. 

przyjmowaniem wniosków, przyznawaniem i wydawaniem Kart oraz udzielaniem 

informacji osobom otrzymującym Kartę. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest, rodzinom, które na dzień złożenia wniosku 

utrzymują przynajmniej troje dzieci w wieku do18 lat lub do 25 (jeżeli kontynuują 

naukę) lub bez ograniczeń wiekowych ( w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy  
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to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Karta jest przyznawana 

każdemu uprawnionemu członkowi rodziny. 

Karta jest wydawana bezpłatnie. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą 

korzystać z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie 

całego kraju. 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej (www: mpips.gov.pl oraz www: empatia.mpips.gov.pl). Wykaz ten jest 

uzupełniany na bieżąco. 

W 2014 roku wpłynęły 43 wnioski rodzinne o przyznanie Karty Dużej Rodziny –

wydanych zostało 201 Kart. 

 

Dodatki mieszkaniowe 
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.  

 Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć 

wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przysługuje osobom, których 

średni miesięczny dochód (na jednego członka gospodarstwa domowego) w okresie 

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty 

najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 125 % tej kwoty  

w gospodarstwach wieloosobowych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom 

mającym tytuł prawny do lokalu, także osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego 

pod warunkiem, że oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

W 2014 r. do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych wpłynęło 506 wniosków, przy czym:  

o 1 wniosek został wycofany 

o 4 wnioski pozostały bez rozpatrzenia 

 

W sprawie dodatków mieszkaniowych Ośrodek wydał łącznie 534 decyzje, w tym: 

o  decyzje przyznające dodatek - 481 

o  decyzje odmowne                   -  20 

o  decyzje uchylające wypłatę dodatku mieszkaniowego       -        5 

o decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego    -      18 

o  decyzje wznawiające wypłatę dodatku mieszkaniowego    -      10 
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W 2014 r. na dodatki mieszkaniowe łącznie wydatkowano kwotę  514159,41 zł (2.898 

świadczeń), z czego: 

o użytkownicy mieszkań spółdzielczych otrzymali – 207 243,84 zł, 

o mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych otrzymali – 59 908,74 zł, 

o najemcy mieszkań komunalnych  – 177 388,97 zł, 

o najemcy mieszkań GTBS – 47 587,00 zł, 

o użytkownicy mieszkań prywatnych – 8 388,24 zł, 

o inni użytkownicy – 13 642,62 zł. 

 
 
Poniższa tabela obrazuje zapotrzebowanie na dodatki mieszkaniowe w okresie  2009 
– 2014 
Rok Ilość złożonych 

wniosków 
Ilość 
wydanych  
decyzji 

Ilość świadczeń 
(dodatków) 

Wypłacona kwota 
dodatków 
mieszkaniowych 
w złotych 

2009 
 

729 752 3 839 554 326 

2010 
 

584 634 3 352 538 130 

2011 
 

609 
 

634 3 588 591 294 

2012 
 

560 587 3 241 567 081 

2013 522 495 2 988 529 872 
 

2014 
 

501 529 2 898 514 159 

 
 

Od 2014 r. tut. Ośrodek realizuje nowe zadania z zakresu administracji rządowej - 

dodatek energetyczny finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa ) 

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie 

stawy - Prawo energetyczne… (Dz. U. z 2013, poz.984) przysługuje odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa 

się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
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Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od maja 2014 r. wynosi 

odpowiednio: 

dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,36 zł miesięcznie, 

dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób -15,77 zł, 

dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł. 

W 2014 r. tut. Ośrodek przyjął łącznie 100 wniosków i wydał 100 decyzji 

administracyjnych przyznających dodatek energetyczny na łączną kwotę 4 771,62 zł 

(332 świadczenia). 

 

 Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, prowadzi również postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych. 
1. Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

•  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, 

•  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

•  zapomoga wypłacana przez gminę ( wypłacana ze środków własnych gminy,  

 w przypadku podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały, określającej 

szczegółowe zasady). 

W 2014 r. wydanych zostało łącznie 1 928 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, 

w tym: 

• 1 359 decyzji przyznających, 

• 94 decyzje odmowne, 

• 475 innych decyzji ( zmieniające, żądające zwrotu, decyzje o umorzeniu,  

o rozłożeniu na raty ). 

Ponadto pracownicy Sekcji sporządzili 1 749 pism (dotyczących świadczeń 

rodzinnych), wydali 479 zaświadczeń dotyczących pobierania/ nie pobierania 

świadczeń rodzinnych oraz wysokości pobieranych świadczeń.  
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Wydatki na świadczenia rodzinne w 2014 r. 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń 
Zasiłek rodzinny 15 854 1 568 263 
Dodatki do zasiłków rodzinnych 
W tym z tytułu: 

Urodzenia dziecka 85 85 000
Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

266 103 734

Samotnego wychowywania dziecka 1 060 188 500

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

1 575 122 320

Rozpoczęcia roku szkolnego 1 013 101 300
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 

1 264   71 320

 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

2 346 187 680

Zasiłki pielęgnacyjne 
 

16 567 2 534 751

Świadczenia pielęgnacyjne 
 

1 281 943 020

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 
 

1 281 256 200

Specjalny zasiłek opiekuńczy 217 112 424

Jednorazowe zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka 

   233    233 000

R a z e m: 43 042 6 507 512

 

Ponadto za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 

• Składki zdrowotne – 839 świadczeń na kwotę 49 002 zł, 

• Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 960 świadczeń na kwotę 

338 528 zł. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Rady 

Ministrów  w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i jego zmiany  

w marcu 2014 r. Sekcja 2-krotnie wydała po 118 decyzji przyznających dodatek   

w wysokości 200 zł - na okres od stycznia do marca, a później na okres od kwietnia 

do grudnia 2014 r.( decyzje te były poprzedzone postanowieniami o wszczęciu  

postępowania).  
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Ponadto w maju 2014 r. weszły w życia przepisy zmieniające wysokość świadczenia 

pielęgnacyjnego w związku z czym Sekcja  zobowiązana była do ponownego 

wydania decyzji zmieniających wysokość świadczenia na: 

800 zł     - od 01.05.2014 do 31.12.2014 r., 

1 200 zł – od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., 

1 300 zł -  od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie również  ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r.  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, co spowodowało konieczność ponownej 

weryfikacji wniosków, poinformowania 90 osób o zmianach i wydaniu nowych decyzji 

administracyjnych. Wydanych zostało 88 decyzji przyznających i 2 decyzje 

odmowne. 

Decyzje w sprawie zasiłku dla opiekuna były w 2014 roku wydawane dwukrotnie  

dla tej samej osoby : na okres od 1 lipca 2013r. do 14 maja 2014r. oraz od 15 maja 

2015r. do ważności orzeczenia. 

Przy tym, należy dodać że każde rozpatrzenie wniosku o zasiłek dla opiekuna 

przyznawane od 14 maja 2014 r.  wymagało przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego. 

 

Postępowanie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich 

wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wpłynęło do Organu 281 wniosków  

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie, których 

Organ wydał: 

• 265 decyzji przyznających świadczenie i 35  decyzji zmieniających wysokość 

przyznanych świadczeń, 

• 10 decyzji odmownych lub dotyczących pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia, 

• 25 decyzji uchylających, 

• 35 decyzji uznających świadczenia za nienależnie pobrane, żądających 

zwrotu i rozkładających należności na raty, 

• 84 wszczęcia postepowania, 

• 183 pisma (do komornika, wezwania strony, informacje do instytucji). 
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Działania wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji, 

Organ prowadzi: 

• na wniosek osoby uprawnionej, 

• z urzędu - w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Z urzędu podejmowane są również działania wobec 

dłużników, w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jest procedurą bardzo 

rozbudowaną, a przy tym wymagającą formy pisemnej. W związku z tym  

w 2014 r. Organ wydał ogółem 2 389 pism, które wymagały zwrotnego potwierdzenia 

odbioru: 

• 86 – wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika, 

• 182 – wezwania na wywiad, 

• 12 – zobowiązania do zarejestrowania się w PUP, 

• 30 - wnioski o aktywizacji zawodową przez PUP, 

• 100 – wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, 

• 96  – wniosków do Prokuratury o ściganie  dłużnika  z art. 209 §1 kk 

• 1 543 – pisma różne ( do dłużnika, do komornika, do sądu, do organu 

dłużnika, do organu wierzyciela, itd.), 

• 232 – postanowienia o wszczęciu  postępowania w sprawie zwrotu należności 

z funduszu alimentacyjnego, 

• 108 - postanowień o wszczęciu postępowania do uznania dłużnika za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Ponadto Sekcja Świadczeń Rodzinnych wydała: 

• 227 decyzji dla dłużników orzekających o zwrocie należności z tytułu 

wypłaconych świadczeń,  

• 29 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się  

od zobowiązań alimentacyjnych,     

• 50 decyzji umarzających postępowanie,  

• 8 decyzji w sprawie rozłożenia należności na raty  odroczenie terminu 

płatności lub o odmowie zmiany zadłużenia. 

Wystawiono 618 tytułów wykonawczych, do których wydano 798 pism do urzędów 

skarbowych o zmianie wysokości zadłużenia oraz 80 upomnień.  
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W 2014 r. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych zostało 3 711 

świadczeń na kwotę 1 438 317 zł. 

Dochód własny gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych 

przez dłużników alimentacyjnych stanowiła kwota 73 254,59 zł ( ZA 8 427,59 zł + FA 

64 827 zł). 

Ogólna kwota zwrotu na fundusz alimentacyjny i na zaliczkę alimentacyjną wynosiła 

233 989,94 zł. 

 
W dniach 2-3 października 2014 r. w Sekcji Świadczeń Rodzinnych odbyła się 

kontrola w trybie zwykłym dotycząca realizacji zadań zleconych gminie z zakresu: 

o ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, 

o ustalania uprawnień do zasiłków dla opiekunów, 

o ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

o postępowania w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności  

z tytułu otrzymywanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników 

alimentacyjnych. 
 

Działalność w zakresie wszystkich kontrolowanych zadań została oceniona 
pozytywnie. 
 

Stypendia i zasiłki szkolne 
Na podstawie Uchwały Nr XXV/206/12 z dnia 13 września 2012 r. Rady Miejskiej  

w Gryfinie tut. Ośrodek prowadzi postępowanie w sprawach dotyczących świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - wynikających z ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium stanowi kwota 456 zł 

przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego. Należy nadmienić, że 

nie nabywają uprawnień do tych świadczeń dzieci odbywające naukę w klasach tzw. 

zerowych. Nie otrzymują również stypendium uczniowie, którzy mają przyznane inne 

stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami, 

uprawnionymi do tych świadczeń są uczniowie stale zamieszkali na terenie gminy 

Gryfino niezależnie od tego gdzie położona jest ich szkoła.  
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Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są:  

o stypendia szkolne 

o zasiłki szkolne 

Stypendia szkolne są świadczeniami okresowymi przyznawanymi uczniom na 

okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Natomiast zasiłki szkolne mają charakter jednorazowy – przyznaje się je z powodu 

zdarzeń losowych. Oba rodzaje świadczeń przeznaczone są na pokrycie kosztów 

związanych z procesem edukacyjnym uczniów.  

Uprawnionymi do pomocy materialnej są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, 

szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych, nie dłużej jednak niż do ukończenia  

24 roku życia. Świadczenie przysługuje również wychowankom ośrodków szkolnych  

i wychowawczych, w których realizuje się szkolny obowiązek nauki, aż do czasu jego 

ukończenia. Stypendium szkolne ukierunkowane jest na całkowite lub częściowe 

pokrywanie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych jak również na pomoc 

rzeczową o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, 

stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem 

edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.  

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest 

zadaniem własnym gminy. Na realizację zadania gmina przeznacza środki własne, 

dodatkowo na dofinansowanie pomocy socjalnej gmina otrzymuje dotację celową  

z budżetu państwa ( zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych kwota 

dotacji nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania).  

 

Wykonanie wydatków na realizację wypłat stypendiów w okresie 01 stycznia  

do 31 grudnia 2014 przedstawiało się następująco: 

Kwota zaangażowanych 

środków własnych 

Wykorzystana kwota 

dotacji 

Całkowita kwota wydatków

49 883,60 199 534,40 249 368,00 
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Liczba uczniów otrzymujących stypendia z podziałem na typ szkoły; 

Typ szkoły Okres I – VI 2014 Okres IX –XII 2014 

szkoły podstawowe 174 169 

gimnazja 79 72 

szkoły ponadgimnazjalne 67 61 

ogółem 320 307 

 

 

Decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. 
Od 2006 r. Ośrodek wydaje decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 

W 2014 r. Ośrodek wydał 66 decyzji ( dla 57 osób) w sprawie potwierdzenia prawa 

do świadczeń zdrowotnych – w tym 1 decyzję odmowną, 10 decyzji w sprawie 

umorzenia postępowania i 1 decyzję o wygaszeniu uprawnień. 

 

Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych będzie przedmiotem odrębnego sprawozdania, które zostanie 

przedstawione na sesji w miesiącu kwietniu.   

 

Nagrody i wyróżnienia, które Ośrodek otrzymał w 2014 r. 

1. Wyróżnienie zespołowe  Ministra Pracy i Polityki Społecznej– za podejmowanie  

przez tut. Ośrodek działań angażujących potencjał społeczności lokalnej oraz 

wielowymiarową pracę na rzecz rodziny.  

2. Wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody 

Zachodniopomorskiego – Statuetka dla Pracowników Służb Społecznych 

Województwa Zachodniopomorskiego  przyznana dla Dyrektora Ośrodka – w 

kategorii wydarzenie roku. 

3. Wyróżnienie w kategorii  „Miasto i Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców 

 w 2014 r”- przyznane przez Biuro informacji Gospodarczej w Warszawie dla 
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Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za udział   (tut. Ośrodka) w programie „Dłużnik 

alimentacyjny”. 

4. Certyfikat Jakości Centrum  Aktywności Lokalnej – przyznany przez Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (stowarzyszenie) w Warszawie - dla tut. 

Ośrodka za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej. 

 

5. Również w kategoriach wyróżnienia należy traktować wizytę studyjną, która 

Ośrodek zorganizował w sierpniu  2014 r.  Do wizyty tej zostaliśmy wytypowani przez 

ROPS przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, a jej przygotowanie było dużym 

wyzwaniem dla pracowników Ośrodka. Wizyta studyjna zorganizowana w ramach 

Platformy Wymiany Doświadczeń odbyła się w dniu 21.08.2014 r. W wizycie wzięło 

udział łącznie 28 osób, w tym 25 pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz 

powiatowych centrów pomocy społecznej z województwa podlaskiego. W trakcie 

wizyty prezentowane były  osiągnięcia tut. Ośrodka z obszaru  środowiskowej pracy 

socjalnej. Elementem wizyty był również spektakl Teatru Bomba Bomba. 

 

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 (lewej części parteru). 

W 2013 r. Ośrodek sporządził dokumentację, przeprowadzony też został 

pierwszy etap remontu tj. wymiana instalacji elektrycznej. 

W 2014 r. przeprowadzony został kolejny etap modernizacji – koszt inwestycji 

wyniósł 138 009,69 zł.  

Świetlica międzypokoleniowa  - Centrum Aktywności Lokalnej otwarta została  

w listopadzie 2014 r.  

 

Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w kwotach 

zaplanowanych i wykonanych w 2014 r. zawarta jest w załączniku nr 4. 

 

Zabezpieczenie finansowe potrzeb z zakresu pomocy społecznej na 2015 r.  

W budżecie na 2015 r. Ośrodek ma zabezpieczone następujące kwoty  

na realizację zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej: 

1 329 000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, z tego: 

• 1 010 000 zł na finansowanie pobytów w domach pomocy społecznej, 
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• 319 000 zł na zasiłki okresowe ( w tym dotacja w kwocie 114 000 zł), zasiłki 

celowe, specjalne zasiłki celowe, schronienie, sprawienie pogrzebu, itd. 

744 000 zł na finansowanie zasiłków stałych, 

290 483 zł na finansowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych (tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

79 000 zł na finansowanie składki zdrowotnej dla klientów pomocy społecznej  

340 000 zł na realizację Programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Środki finansowe przeznaczone na świadczenia pomocy społecznej w 2015 r. 

powinny zabezpieczyć niezbędne potrzeby wynikające z rozeznanych potrzeb osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji. 

W przypadku świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe, zasiłki okresowe  

(w części dotacja), składki zdrowotne możliwe jest ich zwiększenie w trakcie roku, 

gdyż w trakcie roku można składać wnioski do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 

Wojewódzkiego o przyznanie wyższej dotacji. 

Istotnym problemem utrudniającym funkcjonowanie Ośrodka jest przestarzała 

sieć komputerowa oraz przestarzała (część) ulegająca awariom sieć elektryczna. 

Problemem jest również wyeksploatowany samochód (rok produkcji 1997). 

 

W 2014 r. przy tut. Ośrodku powstała świetlica międzypokoleniowa –Centrum 

Aktywności Lokalnej – jest to miejsce umożliwiające rozwój potencjału, promowania 

społecznych zmian wśród mieszkańców naszej wspólnoty gminnej. 

CAL jest pierwszą placówką na terenie Gminy Gryfino, której przeznaczenie ma 

jednoznacznie charakter socjalny. Jej działalność chcielibyśmy oprzeć o fundusze 

pozyskiwane z zewnątrz, ale konieczne jest też angażowanie środków własnych 

Gminy. 

Zmieniająca się rzeczywistość powoduje powstawanie nowych problemów 

społecznych, które zauważalne są również w naszym środowisku. Jednym z nich jest 

starzenie się społeczeństwa – którego wskaźnikiem jest chociażby wzrost opłat z 

„pobyt w domu pomocy społecznej” ( w 2007 rok za 10 osób zapłaciliśmy 109 585 zł, 

a w 2014 r. za 47 osób 851 043 zł).   Ten problem społeczny wymaga zastosowania 

pewnych rozwiązań, rozwoju mieszkań chronionych, mieszkań wspieranych, 

utworzenia dziennego domu pobytu czy budowy lokalnego domu pomocy społecznej. 
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Równie istotną sprawą jest tworzenie warunków sprzyjających integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych – służyć temu będą m.in. formy działań 

planowanych w CAL.  

Niemniej ważną sprawą jest poprawa lokalnych warunków funkcjonowania 

rodzin, reagowania na potrzeby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 

co wiąże się z potrzebą utworzenia placówki wsparcia dziennego. 

Tworzenie warunków umożliwiających integrację, aktywność społeczną grup 

defaworyzowanych jest jednym z elementów realizacji konstytucyjnej zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

Gryfino, dnia: 10.03.2015 r. 

Sporządziła: A. Bara 
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       Załącznik 1   
Powody przyznawania pomocy 
 

LICZBA RODZIN 

w tym:     POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
  
  
  OGÓŁEM

NA WSI 

LICZBA OSÓB 
 W 
RODZINACH 

0  1 2 3 

UBÓSTWO 1 443 186 976 

SIEROCTWO 2 1 0 1 

BEZDOMNOŚĆ 3 46 7 49 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 69 28 338 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
5 37 17 212 

BEZROBOCIE 6 184 85 544 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 352 143 688 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 86 25 152 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 144 57 544 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
10 115 39 391 

RODZINY WIELODZIETNE 11 29 15 172 

PRZEMOC W RODZINIE 12 7 4 25 

ALKOHOLIZM 14 85 31 138 

NARKOMANIA 15 3 1 3 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 

16 19 4 24 

ZDARZENIE LOSOWE 18 1 1 2 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 1 0 6 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 
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Załącznik 2 

Udzielone świadczenia- zadania własne gminy    

FORMY POMOCY 

 
LICZBA 
OSÓB, 
KTÓRYM 
PRZYZNANO 
DECYZJĄ 
ŚWIADCZENI
A  

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 
 w zł 

LICZBA 
RODZIN  
 

LICZBA OSÓB 
 W RODZINACH 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 3) 1 895 X 1 871 367 599 1 337

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 211 2 107 896 971 210 297

z tego: 

      środki własne 
3 X X 0 X X

dotacja 4 X X 896 971 X X

w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 
2) 

samotnie gospodarującej 
5 171 1 827 835 948  171 171

pozostającej w rodzinie 6 44 280 61 023 43 130

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 316 895 166 350 309 769

z tego: 

środki własne 
8 X X 1 350 X X

dotacja 9 X X 165 000 X X

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 
7) 

bezrobocia 
10 81 139 41 277 79 215

długotrwałej choroby 11 21 40 10 699 21 50

niepełnosprawności 12 131 466 40 134 129 270

możliwości utrzymania lub 
nabycia uprawnień do świadczeń z 
innych systemów zabezpieczenia 
społecznego 

13 2 2 676 2 5

innego niż wymienione w 
wierszach 10-13 14 129 248 73 564 127 368

w tym: (z wiersza 7) 

ZASIŁKI OKRESOWE 
KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD 
DOCHODU 
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

15 0 X 0 0 0

SCHRONIENIE 16 26 2 652 28 834 25 28

POSIŁEK 17 310 32 418 153 826 169 638

w tym dla: 18 287 29 440 130 830 146 615
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dzieci 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 20 56 13 067 171 155 55 63

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

24 1 1 300 1 2

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU 
KREDYTOWANEGO 25 0 0 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU 26 3 3 7 663 3 3

w tym: 

osobom bezdomnym 
27 1 1 2409 1 1

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
OGÓŁEM 28 492 X 446 268 482 1181

w tym: 

zasiłki specjalne celowe 
29 153 551 66 929 152 433

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0

PRACA SOCJALNA 37 X X X 346 868

       

   

 
LICZBA 
OSÓB, 
KTÓRYM 
PRZYZNANO 
DECYZJĄ 
ŚWIADCZENI
A 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ  
w zł 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB 
W RODZINACH 

 
Odpłatność gminy za pobyt 
 w domu pomocy społecznej 
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47 476 851 043 47 47 
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załączniki: 3 

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych 
 
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 

ZASIŁEK CELOWY ŚWIADCZENIE 
RZECZOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na 
wsi 

1 2 3 4 5 
Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenie 1 397 164 0 0 

Liczba rodzin 2 390 161 0 0 

Liczba osób w rodzinach 3 983 450 0 0 

Liczba świadczeń 4 1 325 516 X X 

Kwota świadczeń (w zł) 1) 5 239 059 93 460 0 0 

z tego: 

środki własne 

6 95 624 37 384 0 0 

dotacja 7 143 435 56 076 0 0 

Koszt jednego świadczenia (w zł) 

(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4) 
8 180,24 181,12 X X 
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 c.d. załącznika 3 

 
DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU    
 

"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 

POSIŁEK 1) 2) 

w tym: 

dzieci do  czasu 
rozpoczęcia nauki 
w szkole 

uczniowie do 
czasu ukończenia 
szkoły 
ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 
otrzymujące pomoc 
na podstawie art. 7 
ustawy o pomocy 
społecznej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM w tym na 

wsi 

OGÓŁEM w tym 
na wsi OGÓŁEM w tym 

na wsi OGÓŁEM w tym na 
wsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba osób korzystających 
z posiłku 1 310 145 83 27 213 117 23 2

w tym z posiłku w formie: 
całodziennego 

wyżywienia (przedszkola, 
żłobki itp.) 

2 53 14 29 3 15 9 10 0

pełnego obiadu 3 199 81 50 18 152 63 3 2

jednego dania gorącego 4 67 54 8 8 50 47 11 0

mleka, bułki / kanapki 5 2 2 2 2 0 0 0 0

Liczba rodzin 6 169 76 X X X X X X

Liczba osób w rodzinach 7 638 324 X X X X X X

Liczba posiłków 8 32 418 15 271 6 514 2 337 22 926 12 694 2 978 240

z tego: 
całodzienne wyżywienie 

(przedszkola, żłobki itp.) 3) 

9 4 706 1 166 1 744 38 1 549 1 128 1 413 0

pełen obiad 10 20 792 8 369 3 875 1 404 16 467 6 725 450 240

jedno danie gorące 11 6 732 5 548 707 707 4 910 4 841 1 115 0

mleko, bułka / kanapki 12 188 188 188 188 0 0 0 0

Koszt posiłków (w zł) 4) 13 153 826 68 839 29 243 8 724 101 587 58 004 22 996 2 111

z tego: 

środki własne 

14 61 536 26 234 12 300 2 984 38 463 22 366 10 773 884

dotacja 15 92 290 42 605 16 943 5 740 63 124 35 638 12 223 1 227

Koszt jednego posiłku (w zł) 

(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8) 
16 4,75 4,51 4,49 3,73 4,43 4,57 7,72 8,80
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załącznik 4 

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. 

 
 
 

w tym : 
L.p Treść Ogółem ze środków 

własnych 
z dotacji na 

zadania 
własne 

z dotacji na 
zadania zlecone

I Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii       

1. Plan 
62 

390,00 62 390,00 0,00 0,00

2. Wykonanie  
23 

419,89 23 419,89 0,00 0,00

3. % wykonania do planu 37,54 37,54 0,00 0,00

II Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi     

1. Plan 
659 

793,00 659 793,00 0,00 0,00

2. Wykonanie  
386 

837,39 386 837,39 0,00 0,00

3. % wykonania do planu 58,63 58,63 0,00 0,00

III Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia       

1. Plan 
170 

311,00 170 311,00 0,00 0,00

2. Wykonanie  
156 

083,45 156 083,45 0,00 0,00

3. % wykonania do planu 91,65 91,65 0,00 0,00

IV Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze       

1. Plan 
132 

000,00 132 000,00 0,00 0,00

2. Wykonanie  
102 

233,68 102 233,68 0,00 0,00

3. % wykonania do planu 77,45 77,45 0,00 0,00

V Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

1. Plan 
12 

730,00 12 730,00 0,00 0,00

2. Wykonanie  
11 

868,40 11 868,40 0,00 0,00

3. % wykonania do planu 93,23 93,23 0,00 0,00

VI Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny       

1. Plan 
263 

000,00 186 389,00 76 611,00 0,00

2. Wykonanie  
166 

495,55 89 884,55 76 611,00 0,00

3. % wykonania do planu 63,31 48,22 100,00 0,00

VII Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne       

1. Plan 
9 218 

530,88 300 813,00 0,00 8 917 717,88

2. Wykonanie  
9 058 

561,04 241 673,08 0,00 8 816 887,96

3. % wykonania do planu 98,26 80,34 0,00 98,87

VIII Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne       

1. Plan 
123 

255,00 0,00 69 900,00 53 355,00

2. Wykonanie  
118 

902,12 0,00 69 900,00 49 002,12

3. % wykonania do planu 96,47 0,00 100,00 91,84

IX Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze       
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1. Plan 
1 429 

101,00 1 264 101,00 165 000,00 0,00

2. Wykonanie  
1 235 

681,03 1 070 681,03 165 000,00 0,00

3. % wykonania do planu 86,47 84,70 100,00 0,00

X Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe     

1. Plan 
576 

146,95 570 000,00 0,00 6 146,95

2. Wykonanie  
519 

026,33 514 159,41 0,00 4 866,92

3. % wykonania do planu 90,09 90,20 0,00 79,18

XI Rozdział 85216 - Zasiłki stałe       

1. Plan 
918 

000,00 0,00 918 000,00 0,00

2. Wykonanie  
900 

143,21 0,00 900 143,21 0,00

3. % wykonania do planu 98,05 0,00 98,05 0,00

XII Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej       

1. Plan 
2 841 

471,00 2 335 099,00 506 372,00 0,00

2. Wykonanie  
2 488 

716,90 1 982 344,90 506 372,00 0,00

3. % wykonania do planu 87,59 84,89 100,00 0,00

XIII Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

1. Plan 
357 

465,00 325 465,00 0,00 32 000,00

2. Wykonanie  
237 

117,47 208 759,48 0,00 28 357,99

3. % wykonania do planu 66,33 64,14 0,00 88,62

XIV Rozdział 85295 - Pozostała działalność       

1. Plan 
698 

696,00 190 000,00 235 725,00 272 971,00

2. Wykonanie  
657 

456,92 157 159,16 235 725,00 264 572,76

3. % wykonania do planu 94,10 82,72 100,00 96,92

XV Rozdział 85395 - Pozostała działalność       

1. Plan 
409 

089,95 40 899,04 368 190,91 0,00

2. Wykonanie  
399 

793,56 40 286,67 359 506,89 0,00

3. % wykonania do planu 97,73 98,50 97,64 0,00

XVI Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów       

1. Plan 
369 

739,00 130 000,00 239 739,00 0,00

2. Wykonanie  
249 

418,00 49 883,60 199 534,40 0,00

3. % wykonania do planu 67,46 38,37 83,23 0,00

    
18 241 
718,78 6 379 990,04 2 579 537,91 9 282 190,83

  Razem 
16 711 
754,94 5 035 274,69 2 512 792,50 9 163 687,75

    91,61 78,92 97,41 98,72


