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ZD.0100-1/2014 

 
DRUK Nr 3/XLII 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

za rok 2013 
i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

na rok 2014 
 

  

 

 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, 



 2

• prowadzi postępowanie w sprawie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, 

• 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. 

Od stycznia 2014 r. Ośrodek otrzymał nowe zadanie tj. prowadzenie spraw 
związanych 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, zamieszkałych na terenie gminy 
Gryfino. 

Powyższe zadania realizowane są w oparciu o następujące przepisy: 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), 

•  ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U.  nr 267, poz. 2259 ze zm.), 

• 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.), 

•  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 2010 r. nr 234, poz.1536 ze zm.), 

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

      (Dz. U.  z 2013 r. poz. 135 ze zm.), 
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• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), 

• 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.). 

 

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 2013 r. na terenie gminy Gryfino było 

zameldowanych ogółem 31.640 osób. 

W 2013 r. pomocą społeczną zostało objętych łącznie 2.158 osób.  

Główne powody przyznawania pomocy w latach 2011- 2013 
2011 2012 2013 Główne powody 

przyznawania 

pomocy  
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie

Bezrobocie 

 

292 941 237 707 238 742

Niepełnosprawność 

 

508 935 445 869 349  741

Szczegółowe informacje dotyczące powodów przyznawania pomocy w 2013 r. 
zawiera załącznik nr 1. 
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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 2013 r. Ośrodek wydał 2966 decyzji administracyjnych w sprawach pomocy 

społecznej.  

Z tej liczby: 

• 241 decyzje w sprawie zasiłku stałego, 

• 108 decyzji w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• 97 decyzji w sprawie pobytu w domu pomocy społecznej, 

• 988 decyzji w sprawie pomocy z Programu – „pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, 

• 611 decyzji w sprawie pomocy w formie zasiłków okresowych, 

• 608 decyzji w sprawie pomocy w formie zasiłków celowych,  

• 256 decyzji w sprawie pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych, 

• 57 innych decyzji dot. pomocy społecznej 

 

W 2013 r. odwołania od decyzji w sprawie pomocy społecznej złożyło 15 osób 

(łącznie od 22 decyzji). 

W 9 przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie 

utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. W 2 przypadkach Kolegium stwierdziło 

uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast 9 spraw zostało 

przekazanych przez Kolegium do ponownego rozstrzygnięcia.  

Sprawy przekazane do ponownego rozpatrzenia: 

- w 4 sprawach ponownie wydane zostały decyzje odmowne,  

- w 5 sprawach wydane zostały decyzje przyznające pomoc ( w tym jedna decyzja 

dotyczyła skierowania do domu pomocy społecznej). 

Natomiast sprawa 2 decyzji nie została jeszcze rozpatrzona przez Kolegium. 
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Pracownicy socjalni przeprowadzili łącznie 1.756 wywiadów środowiskowych,   

Z tego: 

• 1580 - wywiadów w sprawie pomocy społecznej, 

• 176 - wywiadów do innych celów. 

 

Ponadto pracownicy socjalni zawarli 81 kontraktów socjalnych, udzielili odpowiedzi 

na 294 pisma. 

Ośrodek wydał 53 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 2013 r. Ośrodek wypłacił powyższe świadczenie dla 218 osób na łączną kwotę 

873.076 Zł (załącznik nr 2).   

Za 167 osób otrzymujących zasiłki stałe Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie 

zdrowotne na kwotę 65.531 zł (1.675 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 2013 r. pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 337 osoby/rodziny  

na łączną kwotę 172.288 zł. Z tego: 
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• 170.781 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 

• 1.507 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 2013 r. pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało: 

518 osób/ rodzin) na kwotę 398.009 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych. W tej liczbie mieszczą się specjalne zasiłki celowe przyznane  

dla 118osób/rodzin na kwotę 43.162 zł (załącznik nr 2). 

W 2013 r. zasiłki celowe najczęściej przyznawane były na zakup żywności – na 

ten cel wykorzystana została kwota 217.720 zł w ramach realizacji Program -„pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”( 1.234 świadczeń dla 411 rodzin). 

Znaczącą pozycję stanowiły również wydatki na pomoc w zakupie opału.  

Tut. Ośrodek wydał łącznie 170 decyzji w sprawie zasiłków celowych i specjalnych 

zasiłków celowych na zakup opału na kwotę przekraczająca 75.000 zł. Ponadto 

pomoc na odzież i obuwie przekroczyła kwotę 14.000 zł, a na zakup leków kwotę 

13.000 zł. 

 

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 2013 roku Ośrodek dokonywał powyższych opłat za 43 osoby. Łącznie było  

to 429 świadczeń na kwotę 776.669 zł. 
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Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztu świadczenia (tj. opłaty za dps ponoszonej 
przez gminę) w okresie od 2007 r. do 2013 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 

 

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. 

W 2013 r. Ośrodek za 2 mieszkańców opłacił łącznie 8.050,32 zł z tytułu opłaty 

zastępczej. 

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). W 2013 r. tut. Ośrodek  

w wyniku postępowania egzekucyjnego odzyskał kwotę 5.400,07zł. 

 

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 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 68 osób, którym udzielono łącznie  

9.832 świadczenia na kwotę 234.335 zł. 
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W 2013 r. Ośrodek udzielał także pomocy w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych ze środków 

budżetu państwa.  

Od sierpnia 2013 r. tut. Ośrodek ponownie zaczął świadczyć pomoc w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Powyższe działania zostały podjęte po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej Departamentu Pomocy Społecznej w sprawie wymogów, jakie 

powinny spełniać osoby wykonujące usługi specjalistyczne 

W związku z powyższym w 2013 r. wydanych zostało w tej sprawie 5 decyzji. 

Natomiast z tej formy pomoc skorzystały 4 osoby, którym udzielone zostały  

462 świadczenia na kwotę 10.275 zł. 

 

Realizacja przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 
W 2013 r. ogólny koszt „Programu” wyniósł 409.935 zł, z tego dotacja celowa 

stanowiła kwotę 230.731 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych i posiłków otrzymało 

łącznie (na podstawie decyzji) 1.062 osób. 

W ramach realizacji Programu, pomoc w postaci posiłku mogła być udzielana 

(w szczególnie uzasadnionych przypadkach) również uczniom lub dzieciom 

korzystającym z rocznego przygotowania przedszkolnego – bez wydania decyzji 

administracyjnej, z zastrzeżeniem, że liczba tych dzieci nie może przekroczyć  

20% ogólnej liczby dzieci korzystających z dożywiania. Z tej formy pomocy 

skorzystało 55 dzieci. 

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

środków 

Środki własne Dotacja Razem 

Kwota zasiłków 
celowych 

87.088 130632 217.720 

Koszt posiłków   
 

80.675 92.223 172.898 

Dożywianie dzieci 
na podstawie art.6 
a  

  8.241 7.876   16.117 

Koszty dowozu    3.200 -     3.200 
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Razem 179.204 230.731 409.935 

Szczegółowe dane dotyczące realizacji „Programu” zawiera załącznik 3  

 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” obowiązywała do dnia 31grudnia 2013 r. 

 
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. 

W 2013 r. Ośrodek realizował działania, których celem była szeroko rozumiana 

pomoc osobom bezdomnym, w tym także praca socjalna. 

W 2013 r. pomocą społeczną zostało objętych 54 osoby bezdomne: 

• 44 mężczyzn, 

•   7 kobiet, 

•   3 dzieci. 

Z tej liczby 46 osób – to mieszkańcy gminy Gryfino. 

Formy pomocy świadczone osobom bezdomnym: 

- zasiłki stałe – tą formą pomocy było objętych 16 osób bezdomnych na łączną kwotę 

66.785 zł, 

- zasiłki okresowe przyznane zostały 27 osobom bezdomnym na łączną kwotę 

10.542 zł, 

- zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, leków, opału, na pokrycie kosztów 

transportu do schroniska itp. na kwotę 10.558 zł. 

- pomoc w formie zakupu posiłków otrzymało 28 osób bezdomnych na łączną kwotę 

28.461 zł, 

- pomoc w formie schronienia opłacona została dla 28 osób ( w tym 3 dzieci). Koszt 

zapewnienia schronienia stanowił kwotę 30.937 zł. 
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Ponadto Ośrodek udzielał pomocy w formie odzieży z własnego magazynu. 

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 sytuacjach kryzysowych, tut. Ośrodek współpracuje z funkcjonariuszami 

Straży Miejskiej i Policji, wspólnie podejmowane są również działania profilaktyczne. 

Pracownicy socjalni w okresie zimy regularnie (przynajmniej raz w miesiącu). 

monitorują miejsca, w których przebywają bezdomni celem zabezpieczenia ich 

potrzeb, zaproponowania miejsca w schronisku. W wielu przypadkach osoby 

bezdomne nie chcą opuszczać swoich miejsc pobytu, pomimo uświadamiania im 

zagrożeń wynikających ze złych warunków atmosferycznych. Na koniec grudnia 

2013 r. na terenie gminy Gryfino w miejscach niemieszkalnych przebywało 8 osób. 

Tut. Ośrodek ma zagwarantowane dla osób bezdomnych: 

• 5 miejsc w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn „Wilga” w Szczecinie, 

• Ponadto osoby bezdomne kierowane są do schroniska prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi  

im. Dr Judyma w Stargardzie Szczecińskim.  

W przypadku braku miejsc w powyższych placówkach, pracownicy poszukują miejsc  

w innych schroniskach na terenie naszego województwa. Przykładowo 2 osoby 

zostały umieszczone w schronisku prowadzonym przez Koło Koszalińskiego 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie, inne 2 osoby w schronisku 

prowadzonym przez „Markot” w Łagiewnikach. 

W 2013 roku z jedną osobę bezdomną zawarty został „indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności”. Klient zrealizował wszystkie przyjęte założenia, złożył 

wniosek o lokal socjalny, uzyskał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

i w dalszym ciągu współpracuje z pracownikiem socjalnym. 

W 2013 r. 1 osoba bezdomna otrzymała lokal socjalny. 

W 2013 r. tut. Ośrodek rozpoczął wstępne rozmowy dotyczące rozeznania problemu 

bezdomności w gminach ościennych oraz wspólnego tworzenia schroniska  

dla bezdomnych. 
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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 2013 r. 4 asystentów 

rodziny. 

Wynagrodzenie asystentów było częściowo sfinansowane z dotacji w ramach 

„Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – kwota 

45.037 zł (środki własne gminy 32.830 zł). 

Pomocą w formie pracy asystenta rodziny objętych zostało 29 rodzin. 

Ponadto w tut. Ośrodku działa Zespół pracy socjalnej, który prowadzi wzmożoną 

pracę socjalną w rodzinach, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –

wychowawczej oraz są zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. 

W 2013 r. w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie  

28 dzieci, za które w ramach współfinansowania tut. Ośrodek opłacił kwotę 

63.461,30 zł. 

Informacja o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb z tego 

zakresu będzie przedmiotem odrębnego sprawozdania. 

 

Prace społecznie użyteczne 

W 2013 r. gmina Gryfino zorganizowała prace społecznie użyteczne. 

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 77 osób (w tym 28 mieszkających na wsi).  

Z informacji zwrotnych wynikało, że do wykonywania tych prac zostało skierowanych 

16 osób. 

 

Współpraca z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie 

W 2013 r. odbyły się 3 szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, 

powiązane z indywidualnym doradztwem – z oferty tej skorzystało 8 osób ( udział 

zaproponowano 30 osobom). 
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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.  

 

Spotkanie z przedstawicielami Firmy ANIMEX dotyczące naboru nowych 

pracowników. 

W dniu 08.08.2013 odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy 

ANIMEX, w którym wzięło udział 35 klientów tut. Ośrodka. Uczestnicy zostali 

poinformowani o warunkach podjęcia pracy w firmie, o uprawnieniach 

pracowniczych. W dniu spotkania 7 osób zadeklarowało chęć podjęcia pracy  

i wypełniło kwestionariusze osobowe ( pracę podjęło 3 mężczyzn). 

 

Od 2006 r. Ośrodek prowadzi magazyn używanego sprzętu rehabilitacyjnego.  

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

toaletowe, kule ortopedyczne itp. W 2013 r. od osób prywatnych otrzymaliśmy  

1 wózek inwalidzki i 2 krzesła toaletowe  

Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie chorym, niepełnosprawnym mieszkańcom 

naszej Gminy.   

W 2013 r. z możliwości wypożyczenia powyższego sprzętu (na podstawie umowy 

użyczenia) skorzystało 28 osób.  

 

Magazyn rzeczy używanych Ośrodek gromadzi odzież, pościel, zabawki drobny 

sprzęt - rzeczy niepotrzebne pierwotnym właścicielom. Przedmioty te są wydawane 

nieodpłatnie klientom tut. Ośrodka. 

 

Bezgotówkowa pomoc w formie leków – W 2013 r. tut. Ośrodek zwrócił się  

do wszystkich aptek z terenu naszej Gminy z propozycją zawarcia porozumień  

w sprawie bezgotówkowej realizacji recept. Na propozycję odpowiedziały 4 lokalne 

apteki. W związku z tym od sierpnia 2013 r. klienci Ośrodka mają możliwość 

szybszego dostępu do leków ( ta forma pomocy udzielana jest w oparciu o przepisy 

ustawy o pomocy społecznej, a więc po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego  

i udokumentowaniu sytuacji materialnej osoby ubiegającej się). 
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Komisja mieszkaniowa przy UMiG w Gryfinie - Dyrektor Ośrodka (w ramach 

obowiązków służbowych) jest członkiem komisji mieszkaniowej, której posiedzenia 

odbywają się średnio raz w miesiącu. 

 

Realizacja projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w Powiecie Gryfińskim” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie - w roku 2013  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w roku 2013 kontynuował działania w 

ramach projektu systemowego:  

Priorytet 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 38 mieszkańców naszej gminy (korzystających z pomocy 

społecznej). 

W ramach projektu realizowane były dwa rodzaje zadań: 

• Zadanie – Aktywna integracja,  

Uczestnicy projektu mieli możliwość m.in. udziału w warsztatach praktycznych 

umiejętności oraz w warsztatach kompetencji życiowych, świadczone były usługi 

psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz korepetycje dla dzieci uczestników 

projektu.  

• Zadanie – Działania o charakterze środowiskowym  

W ramach, którego zorganizowane zostały   

- festyn „Bezpieczne wakacje” w świetlicy w Starych Brynkach 

- festyn „Profilaktyka raka”, który odbył się na terenie przy Gryfińskim domu 

Kultury (organizatorem festynu był lider projektu –PCPR w Gryfinie), 

- wyjazd do Międzyzdrojów, 

- wycieczka do Karpacza 

- wyjazd (dla dzieci) na przedstawienie do teatru Pleciuga, 

- wyjazd na lodowiska, 

- nauka pływania dla dzieci. 

Łączny koszt projektu wyniósł 295.519,77 zł, z tego dotacja z Europejskiego 

Funduszu Społecznego stanowiła kwotę 265.967,79 zł. 

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

dla uczestników kwotę 29.551,98zł, (jako obowiązkowy wkład własny).  
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Współpraca z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

Do czerwca 2013 r. realizowany był projekt w ramach Rządowego Programu  

na rzecz Aktywności Osób Starszych, w którym tut. Ośrodek występował w roli 

partnera. 

 

W 2013 roku tut. Ośrodek przygotował w partnerstwie z lokalnymi stowarzyszeniami 

3 wnioski konkursowe, wnioski te nie otrzymały dofinansowania. 

 

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: 

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

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

udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
• inicjowanie działań  w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
• 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 2013 r. odbyło się 10 spotkań Zespołu. 

Do zespołu wpłynęło 46 wniosków – Niebieskich Kart w związku z podejrzeniem 

stosowania przemocy w rodzinie, w tym: 

38 - wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, 

7 - wniosków od pracowników socjalnych, 

1 - wniosek ze szkoły. 

Przewodniczący Zespołu powołał 42 grupy robocze, w skład, których wchodzili 

dzielnicowi, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, psycholog, psychiatra oraz 

asystenci rodziny. 
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W roku 2013 na działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz 

podejmowanych działań przez Zespół wydatkowana została kwota  13.259,92 zł. 

 

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 2013 r. do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych wpłynęły 522 wnioski, z czego: 

• 2 wnioski zostały wycofane 

• 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia 

 

W sprawie dodatków mieszkaniowych Ośrodek wydał łącznie 535 decyzji, w tym: 

•  decyzje przyznające dodatek - 495 

•  decyzje odmowne                   -  20 

•  decyzje uchylające wypłatę dodatku mieszkaniowego      -        3 

• decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego  -      12 

•  decyzje wznawiające wypłatę dodatku mieszkaniowego    -      5 

W 2013 r. na dodatki mieszkaniowe łącznie wydatkowano kwotę  529.872,49 zł 

(2.988 świadczeń), z czego: 

• użytkownicy mieszkań spółdzielczych otrzymali – 215.182,14 zł, 

• mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych otrzymali – 69.198,43 zł, 

• najemcy mieszkań komunalnych  – 185.057,01 zł, 

• najemcy mieszkań GTBS – 31.820,48 zł, 

• użytkownicy mieszkań prywatnych – 15.486,25 zł, 

• inni użytkownicy – 13.128,18 zł. 
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Poniższa tabela obrazuje zapotrzebowanie na dodatki mieszkaniowe w okresie  2008 
– 2013 
Rok Ilość złożonych 

wniosków 
Ilość 
wydanych  
decyzji 

Ilość świadczeń 
(dodatków) 

Wypłacona kwota 
dodatków 
mieszkaniowych 
w złotych 

2008 
 

718 784 4.351 631.595

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 2988 529,872

 
 

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, 

•  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 2013 r. wydanych zostało łącznie 2593 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, 

w tym: 

• 1.932 decyzje przyznające, 

• 96 decyzji odmownych, 

• 565 innych decyzji ( zmieniające, żądania zwrotu, decyzje o umorzeniu,  

o rozłożeniu na raty). 

Ponadto pracownicy Sekcji sporządzili 1.902 pisma (dotyczące świadczeń 

rodzinnych), wydali 506 zaświadczeń dotyczących pobierania/ nie pobierania 

świadczeń rodzinnych oraz wysokości pobieranych świadczeń.  
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Wydatki na świadczenia rodzinne w 2013 r. 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń 
Zasiłek rodzinny 17.012 1.682.226
Dodatki do zasiłków rodzinnych 
W tym z tytułu: 

Urodzenia dziecka    92   92.000
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego 

466 183.414

Samotnego wychowywania dziecka 1202 214.100

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

1.797 139.640

Rozpoczęcia roku szkolnego 1.042 104.200
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

1.248   71.680

 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

2.524 201.920

Zasiłki pielęgnacyjne 
 

17.550 2.685.150

Świadczenia pielęgnacyjne 
 

1.824 1.000.486

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 
 

586 58.600

Specjalny zasiłek opiekuńczy 85 43767

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka 

   220    220.000

R a z e m: 45.648 6.697.183

Kwota odzyskanych nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych 

x 25.623

 

Ponadto za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 

zasiłek opiekuńczy opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki  

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 

• Składki zdrowotne – 867 świadczeń na kwotę 42.718 zł, 

• Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.275 świadczeń na kwotę 

327.719 zł. 

W 2013 roku nastąpiła zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych uchylająca 

dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne i wprowadzająca od dnia 1 lipca 2013 r. 

oprócz świadczenia pielęgnacyjnego specjalny zasiłek opiekuńczy, który 

przyznawany jest na okres zasiłkowy i zależny jest od dochodu ( 623 zł netto na 

osobę w rodzinie). W związku z tym Sekcja Świadczeń Rodzinnych zobowiązana 

była powiadomić wszystkich uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego tj.  
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190 osób o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji oraz o konieczności ponownego 

złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Powyższe zmiany wiązały się z koniecznością ponownej weryfikacji wniosków i 

wydaniem nowych decyzji administracyjnych, w tym dużej ilości decyzji odmownych. 

Z pośród 36 osób, które otrzymały decyzje odmowne w powyższej sprawie – 19 osób 

odwołało się. Z tej liczby: 

• w 9 przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie 

przyznało świadczenia, 

•  w 10 przypadkach Kolegium utrzymało w mocy decyzję organu I instancji  

(2 osoby złożyły skargę do WSA w Szczecinie). 

Decyzje w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2013 r. były wydawane 

dwukrotnie dla tej samej osoby: na okres od 1 lipca 2013 do 31 października 2013 r. 

oraz od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. 

Przy tym należy dodać, że każdorazowe rozpatrzenie wniosku o specjalny zasiłek 

opiekuńczy wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. 

Ponadto w 2013 r. Sekcja w okresie od stycznia do marca oraz od kwietnia  

do grudnia realizowała „ Rządowy program wspierania osób uprawnionych  

do świadczenia pielęgnacyjnego”, co wiązało się z koniecznością każdorazowego 

wszczęcia z urzędu postępowania i każdorazowego przyznania decyzją 

administracyjną pomocy finansowej w kwocie 200 zł miesięcznie. 

 

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 2013 r. wpłynęło do Organu 275 wniosków  

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

Organ wydał: 

• 310 decyzji przyznających świadczenie i zmieniających wysokość 

przyznanych świadczeń, 

• 13 decyzji odmownych lub dotyczących pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia, 

• 21 decyzji uchylających, 
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• 30 decyzji uznających świadczenia za nienależnie pobrane, żądających 

zwrotu i rozkładających należności na raty, 

• 192 pisma (do komornika, wezwania strony, wszczęcia postępowania, 

informacje). 

 

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 2013 r. 

Organ wydał ogółem 2.788 pism, które wymagały zwrotnego potwierdzenia odbioru: 

• 86 – wnioski o podjecie działań z urzędu, 

• 216 – wezwania na wywiad, 

• 45 – zobowiązania do zarejestrowania się w PUP, 

• 60 - wnioski o aktywizacji zawodową przez PUP, 

• 108 – wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, 

• 108 – wniosków do Prokuratury, 

• 1.657 – pisma różne ( do dłużnika, do komornika, do sądu, do organu 

dłużnika, do organu wierzyciela, itd.), 

• 290 – wszczęcia postępowań w sprawie zwrotu należności z funduszu 

alimentacyjnego, 

• 218 - wszczęcia postępowania do uznania dłużnika za uchylającego się  

od zobowiązań alimentacyjnych. 

Ponadto Sekcja Świadczeń Rodzinnych wydała: 

• 290 decyzji dla dłużników orzekających o zwrocie należności z tytułu 

wypłaconych świadczeń,  

• 116 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się  

od zobowiązań alimentacyjnych,     

• 54 decyzje umarzające postępowanie,  
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• 14 decyzji w sprawie rozłożenia należności na raty lub odroczenie terminu 

płatności. 

Wystawiono 796 tytułów wykonawczych, do których wydano 532 pisma do urzędów 

skarbowych o zmianie wysokości zadłużenia.   

Łącznie w 2013 r. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych 

zostało 3.727 świadczeń na kwotę 1.385.530 zł. 

Dochód własny gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych 

przez dłużników alimentacyjnych stanowiła kwota 77.783,50zł ( ZA 4.823,50 zł + FA 

72.960 zł). 

Ogólna kwota zwrotu na fundusz alimentacyjny i na zaliczkę alimentacyjną wynosiła 

234.869,07 zł. 

 

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. 

Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są:  

• stypendia szkolne 

• 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. 

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).  
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Wykonanie wydatków na realizację wypłat stypendiów i w okresie 01 stycznia  

do 31 grudnia 2013 przedstawiało się następująco: 

Kwota środków własnych  Wykorzystana kwota 

dotacji 

Całkowita kwota wydatków 

52.301,20 209.201,00 261.502,20 

 

Liczba uczniów otrzymujących stypendia z podziałem na typ szkoły; 

Typ szkoły Okres I – VI 2013 Okres IX –XII 2013 

szkoły podstawowe 197 168 

gimnazja 69 75 

szkoły ponadgimnazjalne 42 53 

ogółem 308 296 

 

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 2013 r. Ośrodek wydał 44 decyzje administracyjne ( dla 37 osób) w sprawie 

potwierdzenia uprawnienia do świadczeń zdrowotnych – w tym 7 decyzji odmownych 

i 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania.  

   

Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych będzie przedmiotem odrębnego sprawozdania, które zostanie 

przedstawione na sesji w miesiącu kwietniu.   

 

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 
W 2013 r. Ośrodek sporządził dokumentację oraz projekt dotyczący zmiany sposobu 

użytkowania i remontu powyższych pomieszczeń ( koszt: 7.995 zł). 

W grudniu 2013 r. przeprowadzony został pierwszy etap remontu tj. wymiana 

instalacji elektrycznej ( koszt remontu: 27.770,60 zł). 
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Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w kwotach 

zaplanowanych i wykonanych w 2013 r. zawarta jest w załączniku nr 4 

 

Zabezpieczenie finansowe potrzeb z zakresu pomocy społecznej na 2014 r.  
W budżecie na 2014 r. Ośrodek ma zabezpieczone następujące kwoty  

na realizację zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej między innymi na: 

 1.383.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, z tego: 

• 1.055.000 zł na finansowanie pobytów w domach pomocy społecznej, 

• 328.000 zł na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, 

schronienie, sprawienie pogrzebu, itd. 

746.000 zł na finansowanie zasiłków stałych, 

364.465 zł na finansowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych (tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

69.000zł na finansowanie składki zdrowotnej dla klientów pomocy społecznej  

348.000 zł na realizację Programu – „pomoc państwa w zakresie dożywiania.” 

20.010,04 zł – wkład własny do realizacji projektów. 

 

Środki finansowe przeznaczone na świadczenia pomocy społecznej w 2014 r. 

są porównywalne do roku poprzedniego. 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. 

W 2014 r. Ośrodek przewiduje kontynuacje remontu pomieszczeń w budynku 

przy ul. Sprzymierzonych 8, w oparciu środki własne, ale również przy wykorzystaniu 

środków zewnętrznych. 

Zakładamy też dalsze próby pozyskania środków zewnętrznych w ramach 

projektów konkursowych, służących wykonywaniu zadań statutowych. 

 

Obecnie pomoc społeczna stoi w obliczu poważnych zmian systemowych, 

których celem jest podniesienie efektywności systemu, podniesienie podmiotowości 

odbiorców pomocy. Przewidywane są zmiany struktury organizacyjnej pomocy 

społecznej na szczeblu gminnym, które służyłyby oddzieleniu zadań 
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administracyjnych ( wypłacanie świadczeń) od wykonywania pracy socjalnej oraz 

świadczenia usług socjalnych. Przewidywana jest zmiana samej nazwy ośrodków  

na centra pomocy i usług socjalnych. Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej wynika, że zmiany te mogą nastąpić już od 1 stycznia 

2015 r. 

Gryfino, dnia: 10.03.2014 r. 

Sporządziła: A. Bara 
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       Załącznik 1 
DZIAŁ 4. POWODY  PRZYZNAWANIA POMOCY 

LICZBA RODZIN 

w tym:     POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
  
  
  OGÓŁEM 

NA WSI  

LICZBA OSÓB 
 W RODZINACH 

0  1 2 3 

UBÓSTWO 1 482 216 1101 

SIEROCTWO 2 1 1 1 

BEZDOMNOŚĆ 3 52 15 57 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 68 35 344 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 

5 26 13 169 

BEZROBOCIE 6 238 114 742 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 349 158 741 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 61 29 162 

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

9 133 57 517 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 

10 113 46 383 

RODZINY WIELODZIETNE 
11 27 12 171 

PRZEMOC W RODZINIE 12 21 13 77 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 89 32 158 

NARKOMANIA 15 6 1 7 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 16 31 6 47 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, 
 KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS  
UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 2 2 2 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 3 2 8 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 
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Załącznik 2 

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE 
GMIN 

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) 1 899 X 1884543 608 1452 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 218 2064 873076 217 303 

z tego: 

środki własne 
3 X X 0 X X 

dotacja 4 X X 873076 X X 

w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2) 

samotnie gospodarującej 
5 178 1741 804618 178 178 

pozostającej w rodzinie 6 42 323 68458 41 127 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 337 871 172288 328 839 

z tego: 

środki własne 
8 X X 1507 X X 

dotacja 9 X X 170781 X X 

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) 

bezrobocia 
10 114 169 52304 113 342 

długotrwałej choroby 11 27 47 11493 27 57 

niepełnosprawności 12 139 482 49655 135 306 

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

13 3 4 977 3 6 

innego niż wymienione w wierszach 
10-13 14 99 169 57859 98 280 

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 34 2784 31788 26 34 

POSIŁEK 17 331 37747 172618 187 718 

w tym dla: 

dzieci 
18 295 33251 138786 151 669 



 26

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 20 68 9832 234335 65 79 

 
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

24 1 3 271 1 1 

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

SPRAWIENIE POGRZEBU 26 1 1 2158 1 1 

w tym: 

osobom bezdomnym 
27 0 0 0 0 0 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
OGÓŁEM 28 518 X 398009 505 1253 

w tym: 

zasiłki specjalne celowe 
29 118 295 43162 118 277 

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA 37 X X X 606 1457 

       

   

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 
 

 
38 
 
 

 
43 429 776669 43 43 
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Załączniki: 3 
 
DZIAŁ II.  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 

1 419 197 0 0 

Liczba rodzin 
2 411 192 0 0 

Liczba osób w rodzinach 
3 987 558 0 0 

Liczba świadczeń 
4 1 234 550 X X 

Kwota świadczeń (w zł) 1) 
5 217 720 98 196 0 0 

z tego: 

środki własne 

6 87 088 39 258 0 0 

dotacja 
7 130 632 58 938 0 0 

Koszt jednego świadczenia (w zł) 

(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4) 

8 176,43 178,54 X X 

 
 
 
 
 

                            c.d. załącznika 3 
 

DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU    
 

"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 
POSIŁEK 1) 2) 

w tym: 

dzieci do 7 roku 
życia 

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 1 331 178 50 28 245 135 36 15

w tym z posiłku w formie: 
2 74 37 25 9 21 18 28 10
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całodziennego 
wyżywienia (przedszkola, 
żłobki itp.) 

pełnego obiadu 3 232 96 50 17 177 76 5 3

jednego dania gorącego 4 83 72 14 14 59 54 10 4

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

Liczba rodzin 6 187 96 X X X X X X 

Liczba osób w rodzinach 7 718 397 X X X X X X 

Liczba posiłków 8 37 747 19 381 5 411 2 186 27 840 15 471 4 496 1 724

z tego: 
całodzienne wyżywienie 

(przedszkola, żłobki itp.) 3) 

9 5 537 2 285 1 397 259 1 234 945 2 906 1 081

pełen obiad 10 23 362 9 281 3 036 949 19 919 8 109 407 223

jedno danie gorące 11 8 686 7 653 816 816 6 687 6 417 1 183 420

mleko, bułka / kanapki 12 162 162 162 162 0 0 0 0

Koszt posiłków (w zł) 4) 13 172 618 84 788 23 586 8 410 115 200 63 441 33 832 12 937

z tego: 

środki własne 

14 80 395 39 708 11 217 3 909 53 359 29 387 15 819 6 412

dotacja 15 92 223 45 080 12 369 4 501 61 841 34 054 18 013 6 525

Koszt jednego posiłku (w zł) 

(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8) 
16 4,57 4,37 4,36 3,85 4,14 4,10 7,52 7,50

 

        c.d. załącznika 3 
 
DZIAŁ V.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA 
PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO 

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym na wsi 

1 2 3 

Liczba dzieci 1 55 36

Liczba posiłków 2 3 913 2 200

Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł 
1) 3 16 117 8 216

z tego:  
 

środki własne 

4 8 241 4 464

dotacja 5 7 876 3 752
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Załącznik 4 
Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przez Ośrodek Pomocy społecznej  

w okresie 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
w tym na zadania: L.p Treść Ogółem 

własne zlecone 
I Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii     
1. Plan 10 460,00 10 460,00 0,00
2. Wykonanie  6 266,40 6 266,40 0,00
3. % wykonania do planu 59,91 59,91 0,00
II Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi     
1. Plan 399 627,00 399 627,00 0,00
2. Wykonanie  347 258,64 347 258,64 0,00
3. % wykonania do planu 86,90 86,90 0,00
III Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia     
1. Plan 50 273,00 50 273,00 0,00
2. Wykonanie  36 565,60 36 565,60 0,00
3. % wykonania do planu 0,00 0,00 0,00
IV Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze     
1. Plan 67 000,00 67 000,00 0,00
2. Wykonanie  63 353,25 63 353,25 0,00
3. % wykonania do planu 94,56 94,56 0,00
V Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
1. Plan 13 860,00 13 860,00 0,00
2. Wykonanie  13 259,92 13 259,92 0,00
3. % wykonania do planu 95,67 95,67 0,00
VI Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny     
1. Plan 145 513,00 145 513,00 0,00
2. Wykonanie  106 586,96 106 586,96 0,00
3. % wykonania do planu 73,25 73,25 0,00
VII Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne     
1. Plan 9 028 061,51 333 557,00 8 694 504,51
2. Wykonanie  8 862 292,85 242 657,99 8 619 634,86
3. % wykonania do planu 98,16 72,75 99,14
VIII Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne     
1. Plan 115 062,00 71 062,00 44 000,00
2. Wykonanie  109 057,48 66 339,88 42 717,60
3. % wykonania do planu 94,78 93,35 97,09
IX Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze     
1. Plan 1 176 313,74 1 176 313,74 0,00
2. Wykonanie  1 140 379,46 1 140 379,46 0,00
3. % wykonania do planu 96,95 96,95 0,00
X Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe     
1. Plan 545 000,00 545 000,00 0,00
2. Wykonanie  529 872,49 529 872,49 0,00
3. % wykonania do planu 97,22 97,22 0,00
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XI Rozdział 85216 - Zasiłki stałe     
1. Plan 889 516,00 889 516,00 0,00
2. Wykonanie  871 800,05 871 800,05 0,00
3. % wykonania do planu 98,01 98,01 0,00
XII Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej     
1. Plan 2 505 957,00 2 505 957,00 0,00
2. Wykonanie  2 397 989,65 2 397 989,65 0,00
3. % wykonania do planu 95,69 95,69 0,00
XIII Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
1. Plan 298 738,00 267 580,00 31 158,00
2. Wykonanie  243 273,56 232 998,68 10 274,88
3. % wykonania do planu 81,43 87,08 32,98
XIV Rozdział 85295 - Pozostała działalność     
1. Plan 588 539,00 406 731,00 181 808,00
2. Wykonanie  588 262,27 406 454,53 181 807,74
3. % wykonania do planu 99,95 99,93 100,00
XV Rozdział 85395 - Pozostała działaność     
1. Plan 300 162,60 300 162,60 0,00
2. Wykonanie  295 519,77 295 519,77 0,00
3. % wykonania do planu 98,45 98,45 0,00
XVI Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów     
1. Plan 305 393,00 305 393,00 0,00
2. Wykonanie  261 502,00 261 502,00 0,00
3. % wykonania do planu 85,63 85,63 0,00
    16 439 475,85 7 488 005,34 8 951 470,51
  Razem 15 873 240,35 7 018 805,27 8 854 435,08
    96,56 93,73 98,92
 
 
 
 
 
 


