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DRUK NR 3/XXXIV 
ZD.0100-1/2017 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

za rok 2016 
i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

na rok 2017 
 

 

 

 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,  

• prowadzi postępowanie w sprawie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, 

• 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. 

 

• Od kwietnia  2016 r. Ośrodek realizuje zadania dotyczące świadczenia 

wychowawczego (500+) 



2 
 

• Od 20 czerwca 2016 roku tut. Ośrodek realizuje pomoc w ramach „Gminnego 

programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych  

na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” 

Ponadto: 

• realizuje obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i współfinansowania pieczy 

zastępczej, 

• 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. 

• Przeprowadza weryfikację wniosków o przyjęcia do  Dziennego Domu Senior 

Wigor w Gryfinie 

Powyższe zadania realizowane są w oparciu o następujące przepisy: 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 

ze zm.), 

• 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…, 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 180), 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), 
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•  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm. ), 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), 

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

      (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), 

• ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.), 

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

(Dz. U. 2016 r. poz.169 ze zm.), 

• ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

• ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 195 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 2016 r. na terenie Gminy Gryfino było 

zameldowanych ogółem 30 658 osób.  
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W 2016 r. pomocą społeczną zostało objętych łącznie 1 298 osób ( w tym pomocą 

finansową 1173 osób).  

 
Główne powody przyznawania pomocy w latach 2014- 2016 

2014 2015 2016 Główne powody 

przyznawania 

pomocy  
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie

Bezrobocie 

 

184 544 176 500 137 345 

Niepełnosprawność 

 

352 688 358 632 363 593 

 

Długotrwała lub 

ciężka choroba 

86 152 105 186 114 179 

Szczegółowe informacje dotyczące powodów przyznawania pomocy w 2016 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 2016 r. Ośrodek wydał 2 958 decyzji administracyjnych w sprawach pomocy 

społecznej. Z tej liczby: 

o 158 decyzji w sprawie zasiłku stałego, 

o 91 decyzji w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o 93 decyzje w sprawie pobytu w domu pomocy społecznej, 

o 915 decyzji w sprawie pomocy z Programu – „pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, 

o 600 decyzji w sprawie pomocy w formie zasiłków okresowych, 

o 608 decyzji w sprawie pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych 

zasiłków celowych,  

o 364 w sprawie pomocy z programu osłonowego, 

o 129 w sprawie innych świadczeń  z pomocy społecznej. 
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Ponadto wydane zostały 74 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

W 2016 r. odwołania od decyzji w sprawie pomocy społecznej złożyły 2 osoby : 

o odwołanie od decyzji w sprawie odmowy pomocy w formie specjalnego zasiłku 

celowego na zakup żywności i leków– zaskarżona decyzja została utrzymana 

w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, 

o odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku 

celowego na opłatę za pobyt w internacie 2 dzieci - decyzja została uchylona 

w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  

 

 

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 od października 2015 r. przysługująca osobie samotnie gospodarującej 

wynosi 604 zł, dla osoby w rodzinie 514 zł. Natomiast kwota najniższego zasiłku 

stałego wynosi 30 zł miesięcznie. 

W 2016 r. Ośrodek wypłacił powyższe świadczenie dla 217 osób na łączną kwotę  

1 080 557 zł (załącznik nr 2).   

Za 166 osób otrzymujących zasiłki stałe Ośrodek opłacił składki na 

ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 80 020,32 zł (1 713 świadczeń) – w tym zwrotu 

składek do innego Ośrodka za 1 osobę na kwotę - 652,32zł. 

 
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 
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otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innego systemu zabezpieczenia 

społecznego.  

W 2016 r. pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 328 osób/rodziny  

na łączną kwotę 152 431zł. Z tego: 

o 150 179 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 

o 2 252 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.  

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 2016 r. pomoc w formie zasiłków celowych otrzymał: 

481osób/ rodzin) na kwotę 410 705 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych. W tej liczbie mieszczą się specjalne zasiłki celowe przyznane  

dla 117 osób/rodzin na kwotę 54 793 zł (załącznik nr 2). 

W 2016 r. zasiłki celowe na zakup żywności w ramach realizacji Programu -

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznane zostały dla 382 rodzin (1656 

świadczeń) – na ten cel wykorzystana została kwota 256 944 zł.  

Na opał została wydatkowana kwota ponad 57 000 zł, na zakup leków ponad  

21 000 zł, na odzież ponad 4 000 zł, pozostała kwota to pomoc przyznana na inne 

niezbędne potrzeby, takie jak: środki czystości, dodatkowe wyżywienie  

w przedszkolach, internatach, schroniskach, opłaty za pobyt dzieci w internatach,  

w przedszkolu itp.   
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. 

W 2016 roku Ośrodek dokonywał opłat za pobyt w domach pomocy społecznej za 46 

osoby. Łącznie było to 538 świadczeń na kwotę 1 022 395 zł. 
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Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztu świadczenia (tj. opłaty za dps ponoszonej przez 
gminę) w okresie od 2007 r. do 2016 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 

2015 44 514 898 058 

2016 46 538 1 022 395 

 

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 domu pomocy.. 

W 2016 r. tut. Ośrodek z tytułu opłat zastępczych za 3 mieszkańców dokonał opłat  

w łącznej kwocie 4124,93 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 w 2016 r. łącznie kwotę 5 982,71 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 2016 r. Ośrodek miał zawarte umowy dotyczące współfinansowania z członkami 

rodzin 4 mieszkańców,  którzy wpłacili łącznie z tego tytułu kwotę 55 951,74 zł. 
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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 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 66 osób, którym udzielono łącznie  

10 139 świadczeń na kwotę 231 879 zł.  

Wpłaty od osób korzystających z pomocy wyniosły 42 451,94 zł. 

 

W 2016 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 10 osób (1 217 świadczeń na kwotę 27 353 zł). 

Wpłaty od osób korzystających z pomocy wyniosły 4 551,45 zł. 

 

Realizacja Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”. 
 W 2016 r. ogólny koszt „Programu” wyniósł 382 131 zł, z tego dotacja celowa 

stanowiła kwotę 240 851 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych i posiłków otrzymało 

łącznie (na podstawie decyzji) 867 osób. W tym pomoc w formie posiłków 274 osób. 

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

środków 

Środki własne Dotacja Razem 

Kwota zasiłków 
celowych 

88 855 168 089 256 944 

Koszt posiłków   
 

50 006 72 762 122 768 

 
Inne koszty 

2 419 0 2 419 

Razem 141 280 240 851 382 131 

Szczegółowe dane dotyczące realizacji „Programu” zawiera załącznik 3  
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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 2016 r. pomocą społeczną zostało objęte 52 osoby bezdomne (w tym 40 

mężczyzn, 9 kobiet3 dzieci).  

Pomoc w formie  schronienia otrzymało 21 osób: 

o 3 osoby zostały umieszczone w Schronisku dla bezdomnych “Wilga”  

w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 

o 3 osoby  w schronisku Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek 

im. Dr Judyma w Stargardzie –Kluczewo ul. Okulickiego 3, 

o 1 osoba w Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie, ul. Krasińskiego 19, 

o 1 osoba  w Centrum Socjalnym Caritas, Szczecin-Płonia; ul. Piaseczna 4,  

o 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych” prowadzonym przez Koło 

Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta -Koszalinie,  

ul. Mieszka I 16, 

o 2 osoby w Schronisku dla bezdomnych (chorych) mężczyzn –Szczecin,  

ul. Strzałowska 24, 

o 1 osoba w Schronisku dla mężczyzn  - Szczecin, ul. Nehringa 14, 

o 1 osoba w Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn –Szczecin,  

ul. Zamknięta 5, 

o 1 osoba w schronisku ,,MAR-KOT” Lucimia pow. Zwoleń; 

o 1 osoba w Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta  

w Nowym Sączu ul. Szwedzka 18, 

o 6 osoby otrzymały pomoc w formie krótkotrwałych pobytów w OSiR w Gryfinie.  

Ogólny koszt pomocy w formie schronienia  wyniósł  30 954 zł. 
 

Tut. Ośrodek na rzecz osób bezdomnych świadczy również pomoc pieniężna: (zasiłki  

stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe  m.in. na zakup żywności, na pokrycie kosztu 

zakupu leków, opału, odzieży, na pokrycie kosztu transport do schroniska itd.). 
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Udzielana jest również pomoc niepieniężna: posiłki, schronienie, odzież z własnego 

magazynu Ośrodka, a także w formie pracy socjalnej. 

W sezonie zimowym, pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami 

Straży Miejskiej i Policji  podejmują działania profilaktyczne. W bieżącym sezonie 

zimowym regularny monitoring miejsc niemieszkalnych (miejsc pobytu bezdomnych) 

prowadziła Straż Miejska. 

 

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych 
na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino wszedł w życie w czerwcu 2016 r. 
(Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  

3 czerwca 2016r.) 

  Zgodnie z uchwałą pomoc w formie zwrotu za wydatki na zakup leków przysługuje 

niepełnosprawnym lub przewlekle chorym mieszkańcom  gminy Gryfino, których 

dochód  nie przekracza odpowiednio 250% kryterium dochodowego w przypadku 

osób samotnie gospodarujących i 200% kryterium dochodowego w przypadku osób 

w rodzinie. Przysługuje osobom, których  miesięczne wydatki na leki przekraczają   

30 zł. Zgodnie z „Programem” pomoc  udzielana jest do wysokości wydatków 

poniesionych na zakup leków  zaleconych  przez lekarza na podstawie recepty  

i potwierdzonych oryginałem faktury  wystawionym przez aptekę. Kwota pomocy  

nie może  przekroczyć odpowiednio: 

-  190,20 zł ( 30%  kryterium dla osoby samotnie gospodarującej) 

-  154,20 zł (  30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku  

1 osoby uprawnionej) 

-   257 zł  (50 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  w przypadku 2 osób 

uprawnionych), 

-  308,40 zł (60 %  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku  

3 i większej liczby osób uprawnionych). 

W okresie od czerwca do grudnia 2016 r. Ośrodek wydał łącznie 364 decyzji  

w sprawie pomocy z Programu dla 132 osób/rodzin  (w tym 5 odmownych). Łączna 

kwota przyznanej pomocy wyniosła 43 564,62 zł ( z tego 1 204, 82 zł z terminem 

wypłaty w styczniu 2017 r.) 

Z analizy wniosków w sprawie pomocy z Programu, które wpłynęły  do 31 grudnia  

2016 r. wynika, że: 
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- 2/3 osób korzystających z Programu, stanowiły osoby korzystające z również  

z innych form pomocy społecznej, 

- z  Programu korzystały przede wszystkim osoby samotnie gospodarujące 

-  koszt pomocy  udzielanej w ramach programu systematycznie wzrasta np. koszt 

przyznanej pomocy za lipiec 2016 roku stanowiła kwota  5 397,17 zł za listopad  

2016 r. – kwota 8 580,62  zł. Za styczeń 2017 to kwota 10 183,12 zł ( stan na 

28.02.2017r.) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, Ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny. 

W 2016 r. Ośrodek zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy wspierali 27 rodzin. 

Wynagrodzenie asystentów było częściowo sfinansowane z dotacji w ramach 

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – 

kwota 35 250 zł (środki własne gminy 58 755,89 zł). 

Zgodnie z powyższą ustawą od 2012 r. gminy uczestniczą w współfinansowaniu 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

W 2016 r. w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie  

59 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 

2015 48 155 333,01 

2016 59 230 871,31 

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 
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zostało 50 osób.  

Do wykonywania prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 13 osób/ 

ukończyło je 8 osób. 

 

Współpraca z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie 
W 2016 r. zorganizowane zostało 1 spotkania z doradca zawodowym z zakresu 

aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, motywacji do zmian, szukania 

własnej drogi zawodowej  itp. – na spotkanie zaproszonych zostało 11 osób, z oferty  

skorzystało  tylko 5 osób. 

 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie – tut. Ośrodek 

współpracuje z PUP – w ramach aktywizacji zawodowej osób korzystających  

z pomocy społecznej pracownicy socjalni przekazują aktualne oferty, prowadzą 

indywidualne rozmowy z klientami dotyczące ofert pracy z PUP.  

  

Współpraca z Parafialnym Zespołem  Caritas w Gardnie. 
 Tut. Ośrodek przygotował i przekazał do Zespołu Parafialnego listy 39 rodzin 

(81osób) zakwalifikowanych do otrzymania  pomocy żywnościowej w ramach 

Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa.(Podprogram 2016) z  Gardna, 

Drzenina, Wysokiej Gryfińskiej, St. Brynek, Chlebowa i Wełtynia. 

 

Od 2006 r. Ośrodek prowadzi magazyn używanego sprzętu rehabilitacyjnego. 
Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie chorym, niepełnosprawnym mieszkańcom 

naszej Gminy. W 2016 r. z możliwości wypożyczenia powyższego sprzętu  

(na podstawie umowy użyczenia) skorzystały 23 osoby. 

 

Magazyn rzeczy używanych Ośrodek gromadzi odzież, pościel, zabawki drobny 

sprzęt, meble. Przedmioty te są wydawane nieodpłatnie klientom tut. Ośrodka. 

Udział Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w mechanizmie Wspólnej 
Polityki Rolnej ( Agencji Rynku Rolnego) „Administrowanie rozdysponowaniem 
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” 
W dniach 18 - 20 maja 2016 r. tut. Ośrodek uczestniczył w dystrybucji jabłek wśród 

osób korzystających z pomocy społecznej. Owoce te Gmina Gryfino otrzymała  
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z Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem filii Oddziału Zachodniopomorskiego 

Chrześcijańskiej Służby Charytatywnie w Szczecinie. 

Łącznie pracownicy socjalni rozdysponowali wśród 261 rodzin (553 osób) 2 tony 

jabłek. Część owoców pracownicy socjalni dostarczyli bezpośrednio do miejsca  

zamieszkania odbiorców. 

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
W październiku 2016 r. tut. Ośrodek przystąpił do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego – Wiedz Edukacja Rozwój z zakresu Działania 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku  

Pomocy  Społecznej  w Gryfinie”. Celem projektu jest poprawa skuteczności oraz 

efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie 

nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu  pracy socjalnej oraz 

świadczenia usług społecznych od pracy administracyjnej. 

Projekt będzie realizowany do 30 września 2018 r. w 3 etapach: 

Etap  I 

 W roku 2016 wszyscy pracownicy Ośrodka zostali  objęci szkoleniem miękkim 

przygotowującym do nowych realiów pracy. Zostały przeprowadzone prace 

adaptacyjne  w budynku Ośrodka w celu wydzielenia stanowiska pracy do spraw  

pierwszego kontaktu oraz wyposażone zostało pomieszczenie, które zapewni 

poufność i możliwość swobodnej rozmowy z klientami, pełnić będzie funkcje pokoju 

dla dzieci. 

Etap II 

W 2017 r. nastąpi reorganizacja pracy,  pracownicy formalnie zostaną oddelegowani 

do nowych czynności. Do końca marca 2018 r.  będą  wdrażane, testowane 

usprawnienia, które ostatecznie ukształtują nowy model organizacyjny. W 2017 r. 

zorganizowane zostaną również 2 wizyty studyjne w Ośrodkach, które wcześniej 

przystąpiły do wdrażania nowych standardów pracy socjalnej. 

Etap III 

Od kwietnia do września 2018 r. Ośrodek będzie funkcjonował już według 

ostatecznego schematu organizacyjnego, utworzonego na podstawie założeń  

wypracowanych we wcześniejszych etapach. 

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a całkowity jego 

koszt wynosi  353 140,91 zł.    
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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 
W 2016 r. tut. Ośrodek  otrzymał akceptację  dla projektu „Mieszkanie treningowe – 

krok do samodzielności”. Projekt powstał w ramach Działania 07.06 RPZP – 

„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” 

Głównym celem projektu jest utworzenie  mieszkania treningowego, w którym 

świadczone będą usługi przygotowujące  do samodzielnego  życia w otwartym 

środowisku. Grupę docelową będą stanowiły osoby lub rodziny (łącznie 24 ) 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( osoby niepełnosprawne 

intelektualnie, osoby chore psychicznie, bezdomne, rodzice samotnie wychowujący 

dzieci ). 

Całkowity koszt projektu wynosi 373 812,18 zł ( z tego środki własne gminy  

18 690,61 zł). 

Będzie on realizowany do 31 marca 2019 r. 

    

Projekty socjalne 
1. Projekt – „Restauracja- dziecięcy smaczek” 

W okresie od 16 maja do 6 lipca 2016  pracownicy socjalni realizowali projekt  

„Restauracja – Dziecięcy smaczek”. Uczestnikami projektu było 14 dzieci w wieku  

5 -13 lat.  Celem głównym projektu było wyrównywanie deficytów wychowawczych, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie problemowi uzależnień.  

W trakcie projektu dzieci miały możliwość nabycia umiejętności kulturalnego 

zachowania się w miejscach publicznych, spędzania czasu wolnego z najbliższymi, 

przygotowywania zdrowych posiłków, umiejętności pracy w grupie. Poznały specyfikę 

pracy kucharza i kelnera.Koszt projektu wyniósł 492,74 zł - sfinansowany  

z  Rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie  Alkoholizmowi).. 

2. Projekt -  „Wakacyjna przygoda” 

W okresie od 28 czerwca do  3 września tu. Ośrodek realizował  w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Sobiemyśl Plus środowiskowy program profilaktyczny –projekt – 

„Wakacyjna przygoda”. W  zajęciach edukacyjno- profilaktycznych  realizowanych  

w ramach projektu wzięło udział  58 dzieci w wieku od 6 do 15 lat z miejscowości 

Borzym, Dołgie i Sobiemyśl. Podczas  warsztatów sportowych, kulinarnych  



15 
 

i tanecznych dzieciom została przekazana także wiedza na temat aktywnego, 

zdrowotnego stylu życia, negatywnego wpływu alkoholu na organizm człowieka. 

Finał projektu odbył się w trakcie festyny wiejskiego w Sobiemyślu w dniu 3 września 

2016 r. 

Koszt projektu wyniósł 6 960,64 zł - sfinansowany z Rozdziału 85154 – 

Przeciwdziałanie  Alkoholizmowi). 

 

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

obowiązków służbowych) jest członkiem komisji mieszkaniowej, której posiedzenia 

odbywają się średnio raz w miesiącu. 

 

Centrum Aktywności Lokalnej jest jednostka funkcjonująca w strukturze Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Gryfinie – realizuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska 

lokalnego – na rzecz osób starszych , niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. CAL to 

miejsce gdzie każdy może zrealizować własne pomysły, które będą  służyć 

mieszkańcom naszej gminy. 
Załącznik nr 5: Informacja o wydarzeniach w CAL w okresie styczeń do grudzień 2016. 
 
 
Teatr Bomba Bomba  
W  2016 r. tut. Ośrodek prowadził warsztaty arteterapeutyczne dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym będących uczestnikami grupy teatralnej Bomba Bomba. 

Jest to kontynuacja warsztatów zorganizowanych  w marcu 2014 r. w  związku z 

realizacja   projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego …”.  

 

 

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

w OPS”. W roku 2016 w programie uczestniczyło 28 wolontariuszy ( na podstawie 

zawartego pisemnego porozumienia).  Wolontariusze prowadzili cykl zajęć 

tematycznych w Centrum Aktywności Lokalnej: zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia 

plastyczne, zajęcia sportowe, spotkania z książką, korepetycja. Ponadto uczestniczyli 

w obsłudze imprez: dnia seniora, imprezy mikołajkowej, okolicznościowego spotkania 

w Dziennym Domu „Senior Wigor”, finału kończącego projekt „Wakacyjna przygoda”. 

Odwiedzili też mieszkańców Domu Pomocy Społeczne w Dębcach. 
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19 grudnia 2016 r.  odbyło się spotkanie przedświąteczne zorganizowane  

i przygotowane z inicjatywy wolontariuszy, które było podsumowaniem pracy 

wolontariuszy w 2016 roku. 

 

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. 

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

Zespół tworzy grupy robocze, które zajmują się indywidualnymi przypadkami 

przemocy w rodzinie. 

W 2016 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu. 

Do Zespołu wpłynęło 63 – „Niebieskich Kart” w związku z podejrzeniem stosowania 

przemocy w rodzinie. 

Zespół powołał 63 grupy robocze, w skład których wchodzili dzielnicowi, pracownicy 

socjalni, kuratorzy, pedagodzy, psycholog oraz asystenci rodziny. Odbyło się 207 

posiedzeń grup roboczych. 

Przewodniczący Zespołu złożył 2 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację 

rodzin oraz 2 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w związku z podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa. 

 

W roku 2016 r. na  działania podejmowane przez Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny wydatkowana została kwota 15 326,28 zł (m.in. opłacane były 

dyżury specjalistów dla osób doznających oraz stosujących przemoc, terapeuty 

rodzinnego, mediatora, psychologa). Z pomocy specjalistów skorzystało 63 osób. 

 

Dodatki mieszkaniowe 
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.  

Dodatek mieszkaniowy 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. 
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W 2016 r. do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych wpłynęło 391 wniosków, przy czym:  

o 2 wnioski zostały wycofane, 

o 7 wniosków pozostało bez rozpatrzenia. 

W sprawie dodatków mieszkaniowych Ośrodek wydał łącznie 394 decyzje, w tym: 

o  decyzje przyznające dodatek - 368 

o  decyzje odmowne                   -   14 

o  decyzje uchylające wypłatę dodatku mieszkaniowego       -       3 

o decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego    -       5 

o  decyzje wznawiające wypłatę dodatku mieszkaniowego    -       4 

W 2016 r. na dodatki mieszkaniowe łącznie wydatkowano kwotę 382 792,19 zł  

(2 168 świadczeń), z czego: 

o użytkownicy mieszkań spółdzielczych otrzymali – 164 777,09 zł, 

o mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych otrzymali – 48 090,29 zł, 

o najemcy mieszkań komunalnych  – 120 957,42 zł 

o najemcy mieszkań GTBS – 36 936, 86 zł, 

o użytkownicy mieszkań prywatnych – 1 110, 06 zł, 

o inni użytkownicy – 10 920, 49 zł. 

 
Poniższa tabela obrazuje zapotrzebowanie na dodatki mieszkaniowe w okresie  2011 – 2016 
Rok Ilość 

złożonych 
wniosków 

Ilość 
wydanych  
decyzji 

Ilość świadczeń 
(dodatków) 

Wypłacona 
kwota dodatków 
mieszkaniowych
w złotych 

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 
 

2015 454 483 2350 432 872 

2016 391 394 2168 382 792 

 
 

Dodatek energetyczny jest  zadaniem z zakresu administracji rządowej - 

finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa -przysługuje odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, 
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której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

W 2016 r. tut. Ośrodek przyjął łącznie 73 wnioski i wydał 73 decyzje administracyjne 

przyznające dodatek energetyczny na łączną kwotę 5 490,96 zł (387 świadczeń). 

 

10 marca 2016 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki z realizacji powyższego zadania. Kontrolą został objęty okres od 

01.01.2014 r. Z wystąpienia pokontrolnego wynika, iż realizacja zadania oceniona 
została pozytywnie. 
 
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gryfinie realizuje świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz realizuje 

Rządowy program „Rodzina 500+. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

o zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

o świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,  

o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

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

w przypadku podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały, określającej 

szczegółowe zasady). 

o świadczenie rodzicielskie. 

 

Od stycznia 2016 r.  Sekcja  realizuje nowe świadczenie rodzinne - świadczenie 

rodzicielskie. Jest  to wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie byli uprawnieni  

do zasiłku macierzyńskiego. Od początku 2016 r. wydanych zostało 133 decyzji 

przyznających prawo do świadczenia rodzicielskiego  na łączną kwotę 881 049 zł 

(945 świadczeń). 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniła się również zasada ustalania prawa do zasiłku 

rodzinnego  poprzez wprowadzenie tzw. „ złotówki za złotówkę”, która umożliwia 

uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, w przypadku 

przekroczenia podstawowego kryterium dochodowego. Na ogólna kwotę  
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2 521 748 zł  wypłaconych z tytułu zasiłków rodzinnych – świadczenia  „złotówka  

za złotówkę” stanowiły 1,38%  tj. 34 895 zł. 
 

Od stycznia do grudnia 2016 r. wydanych zostało łącznie 1278 decyzji w sprawie 

świadczeń rodzinnych, w tym: 

o 1220 decyzji przyznających, 

o 30 decyzji odmownych, 

o 28 innych decyzji ( decyzje zmieniające, żądania zwrotu, decyzje  

o umorzeniu, o rozłożeniu na raty). 

Ponadto pracownicy Sekcji sporządzili 463 pism (dotyczących świadczeń 

rodzinnych),wydali 382 zaświadczeń. 

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2016r. wyniosły 7 957 889 zł. 
 
Ponadto za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 

o Składki zdrowotne - 947 świadczeń na kwotę 78 143 zł, 

o Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 953 świadczeń na kwotę 

505 524,00 zł. 

 
Postępowanie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wpłynęło do Organu 312 wnioski  

o ustalenie prawa do świadczeń z FA, na podstawie których Organ wydał: 

o 309 decyzji przyznających świadczenie,  

o 13 decyzji odmownych i 20 decyzji o pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, 

o 19 decyzji uchylających  

o 39 decyzji uznających świadczenia za nienależnie pobrane( w tym żądające 

zwrotu i rozkładające należności na raty), 

o 49 postanowień o wszczęciu postępowania, 

o 244 pisma (do komornik, wezwania, informacje do instytucji itd.) 

 

Łącznie w 2016 r. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona została  

kwotę 1 455 391 zł ( 3 622 świadczenia).  
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Działania wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji, 

Organ prowadzi: 

o na wniosek osoby uprawnionej, 

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

alimentacyjnego 

W 2016 r. tut. Ośrodek prowadził postępowanie w sprawie 328 dłużników 
alimentacyjnych tj. 
Wnioski o podjęcie działań – 69 
Wezwania na wywiad alimentacyjny – 184, w tym przeprowadzonych wywiadów z 
dłużnikiem alimentacyjnym – 17, 
Wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 11, 
Wnioski o ściganie dłużnika – 17, 
Wszczęcia postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się – 51 
Umorzenia postępowania – 10  
Decyzje o uznaniu za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych– 23 
Zobowiązanie do rejestracji w PUP – 5 
Wszczęcia egzekucyjne do komornika  - 275, 
Pisma różne ( DA, OW, OD, Sąd, Komornik, Policja, CPD, KRK, ZK, AŚ itd.) – około 
300. 
 
Ogólna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń  wynosiła 201 205,22 zł. (z FA - 186 516,58 zł, z ZA  - kwota 14 688,64 zł. 

Dochód własny gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych 

przez dłużników alimentacyjnych stanowiła kwota 37 549,57 zł.  

 

 

 
Od 1 kwietnia 2016r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizuje 

również zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci. 
W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. do Sekcji wpłynęło łącznie 2 330 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( w tym 545 drogą 

elektroniczną). 

Na pierwsze dziecko w rodzinie, czyli z dochodem nie przekraczającym 800 zł lub 

1200 zł złożonych zostało 1 387 wniosków. 
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Najwięcej wniosków wpłynęło w pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy  

tj. w kwietniu 2016 r. – 1 562 ( w tym droga elektroniczną – 407). W kolejnych 

miesiącach liczba składanych wniosków sukcesywnie malała  w maju złożono – 272 

wnioski,  

w czerwcu  – 230 wniosków, natomiast w lipcu. – 66. 

 

Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.(łącznie 2 084 wnioski) 

zgodnie z ustawą powinny być rozpatrzone w okresie trzech m-cy od dnia złożenia. 

Natomiast wnioski złożone po pierwszym lipca 2016r. winny być rozpatrywane  

w okresie jednego miesiąca.  

Wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały 

rozpatrzone w terminie ustawowym 

W związku z koordynacją do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecnie Organ 

przekazał 84 wnioski. Na dzień 31.12.2016 r. Urząd Marszałkowski wydał 50 decyzji. 

 

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016r. wydanych zostało łącznie 2 216 decyzji 

w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym 2 172 – decyzje przyznające prawo  

do świadczenia, – 44 decyzje odmowne. Bez rozpatrzenia pozostawiono 62 wnioski. 

Łącznie w 2016 r. z tytułu świadczeń wychowawczych  wypłacona została  kwotę 

11 949 507 zł (23 988 świadczeń). 

 
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 514zł,  przypadająca na jednego członka 

gospodarstwa domowego.  

Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są:  

o stypendium szkolne   

o zasiłek szkolne 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem 
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własnym gminy. Na jego realizację 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 2016 r. 
Kwota zaangażowanych 

środków własnych 

Wykorzystana kwota 

dotacji 

Całkowita kwota 

wydatków 

39 633,00 
 

15 8531,00 198 164,00 

 
Liczba uczniów otrzymujących stypendia z podziałem na typ szkoły; 

Typ szkoły Okres I – VI 2016 Okres IX –XII 2016 

szkoły podstawowe 146 98 

gimnazja 62 41 

szkoły ponadgimnazjalne 55 43 

ogółem 263 182 

 

W 2016 r. do tut. Ośrodka nie wpłynęły wnioski w sprawie zasiłku szkolnego. 

 

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 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). 

W 2016 r. Ośrodek wydał  łącznie 71 decyzji, w tym 58  potwierdzających prawo  

do świadczeń zdrowotnych, 4 decyzje odmowne, 6 decyzji w sprawie umorzenia 

postępowania i 3 decyzji o wygaszeniu uprawnień. 

 

Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych będzie przedmiotem odrębnego sprawozdania, które zostanie 

przedstawione na sesji w miesiącu kwietniu.   

 

Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w kwotach 

zaplanowanych i wykonanych w 2016 r. zawarta jest w załączniku nr 4. 
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Zabezpieczenie finansowe potrzeb z zakresu pomocy społecznej na 2017 r.  
W budżecie na 2017 r. Ośrodek ma zabezpieczone następujące kwoty  

na realizację zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej: 

1 714 811 zł na zasiłki i pomoc w naturze, z tego: 

• 1 414 811 zł na finansowanie pobytów w domach pomocy społecznej, 

• 300 000 zł na zasiłki okresowe ( w tym dotacja w kwocie 115 000 zł), zasiłki 

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

744 000 zł na finansowanie zasiłków stałych, 

376 716 zł na finansowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych (tym 40 000 zł  na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi), 

85 000 zł na finansowanie składki zdrowotnej dla klientów pomocy społecznej  

368 000 zł na realizację Programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

50 000 zł  na realizację „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia 

wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino” 

Środki finansowe przeznaczone na świadczenia pomocy społecznej w 2017r. 

powinny zabezpieczyć niezbędne potrzeby wynikające z rozeznanych potrzeb osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji.  Z powyższego zestawienia wynika, że środki 

przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych są niedostateczne, jednakże jest  

to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa, w związku z czym w trakcie 

roku dotacja na ten cel jest zwiększana. Niewystarczająca jest również kwota 

50 000zł na szacunkowe potrzeby ( w skali roku) związane z realizacją  „programu 

lekowego”. Przy czym  należy zauważyć, że  zgodnie z § 1 ust 2  „programu 

lekowego”  pomoc może być udzielania do wyczerpania środków przewidzianych  

w budżecie na dany rok. 

Rok 2017 to okres realizacji przez Ośrodek dwóch projektów: Jest to ważne 

zadanie zarówno ze względu na zmiany organizacyjne w systemie pracy jak również, 

ze względu na  kwotę dofinansowania, którą należy rozdysponować zgodnie  

z założeniami projektów. 

Pierwszy projekt to -„Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w  Ośrodku  Pomocy  

Społecznej  w Gryfinie”, którego całkowity koszt to kwota 353 149, 91 zł, a środki   

do zrealizowania  w 2017 r. wynoszą 132 549,82 zł. 
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Drugi projekt -„Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”, którego całkowity 

budżet wynosi 373 812,18zł,  a środki do  zrealizowania w 2017 r.  wynoszą 

191 437,18 zł. 

 

Sporządziła: Alina Bara 

 

Gryfino,08.03.2017 
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Powody przyznania pomocy Załącznik 1 
 

LICZBA RODZIN 

w tym: 

    POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ 

  
  
  OGÓŁEM

NA WSI 

LICZBA 
OSÓB W 
RODZINACH 

0  1 2 3 
UBÓSTWO 1 416 158 796 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 50 8 60 

POTRZEBA OCHRONY 
MACIERZYŃSTWA 

4 69 34 333 

W TYM: 
WIELODZIETNOŚĆ 

5 40 25 229 

BEZROBOCIE 6 137 57 345 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 363 128 593 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 
CHOROBA 

8 114 29 179 

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

9 66 19 247 

W TYM: 
RODZINY NIEPEŁNE 

10 52 11 159 

RODZINY WIELODZIETNE 11 16 6 99 

PRZEMOC W RODZINIE 12 13 4 44 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR 
HANDLU LUDŹMI 

13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 77 17 114 

NARKOMANIA 15 7 1 10 

TRUDNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 

16 20 6 34 

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

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 1 1 1 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 2 1 5 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB 
EKOLOGICZNA 

20 0 0 0 
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         Załącznik 2 
Udzielone świadczenia – zadania własne gminy 
FORMY POMOCY LICZBA 

OSÓB, 
KTÓRYM 
PRZYZNAN
O DECYZJĄ 
ŚWIADCZE -
NIA  

LICZBA 
ŚWIADCZ
EŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZ
EŃ w zł 

LICZBA 
RODZI
N  

LICZBA 
OSÓB             
W 
RODZINA
CH  

0  1 2 3 4 5 
RAZEM  1 833 X 2 034 205 595 1 165 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 217 2 159 1 080 557 216 261 

z tego: 
środki własne 

 
3 X X 0 

 
X X 

dotacja 4 X X 1 080 557 X X 

w tym przyznane dla osoby:               
(z wiersza 2) 
samotnie gospodarującej 

 
5 187 1 887 1 005 495 

 
187 187 

pozostającej w rodzinie 6 30 272 75 062 29 74 

ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

7 328 1 224 152 431 326 676 

z tego: 
środki własne 

 
8 X X 2 252 

 
X X 

dotacja 9 X X 150 179 X X 

w tym przyznane z powodu:               
(z wiersza 7) 
bezrobocia 

 
10 46 70 18 683 

 
46 86 

długotrwałej choroby 11 24 35 9 801 24 38 

niepełnosprawności 12 157 886 58 143 156 249 

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

 
13 3 5 786 

 
3 6 

innego niż wymienione w 
wierszach 10-13 

14 130 233 65 018 130 359 

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 25 2 261 30 954 25 33 

POSIŁEK 17 274 26 747 122 768 154 541 
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w tym dla: 
dzieci 

 
18 243 25 080 107 305 

 
123 504 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - 
OGÓŁEM 

20 66 10 139 231 870 66 76 

ZASIŁKI CELOWE NA 
POKRYCIE WYDATKÓW 
POWSTAŁYCH W WYNIKU 
ZDARZENIA LOSOWEGO 

 
24 1 1 17 

 
1 1 

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE 
BILETU KREDYTOWANEGO 

25 0 0 0 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 26 2 2 4 903 2 2 

w tym: 
osobom bezdomnym 

 
27 1 1 2 113 

 
1 1 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W 
NATURZE OGÓŁEM 

28 481 X 410 705 475 962 

w tym: 
zasiłki specjalne celowe 

 
29 117 376 54 793 

 
114 241 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA 37 X X X 132 278 

 
   LICZBA 

OSÓB, 
KTÓRY
M 
PRZYZ
NANO 
DECYZ
JĄ 
ŚWIAD. 

LICZBA 
ŚWIADCZ
EŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZ
EŃ w zł 

LICZBA 
RODZI
N 

LICZBA 
OSÓB             
W 
RODZINA
CH 

Odpłatność gminy za pobyt w 
domu pomocy społecznej 

 
38 

 
46 

 
538 

 
1 022 395 

 
46 

 
46 
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Załącznik 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 

1 382 142 0 0

Liczba rodzin 2 378 141 0 0

Liczba osób w rodzinach 3 784 328 0 0

Liczba świadczeń 4 1 656 520 X X

Kwota świadczeń (w zł) 1) 5 256 944 92 597 0 0

z tego: 

środki własne 

 
6 88 855 37 039

 
0 0

dotacja 7 168 089 55 558 0 0

Koszt jednego świadczenia (w zł) 
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4) 

 
8 155,16 178,07

 
X X
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cd załącznika 3 
 
 

DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU 

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 

POSIŁEK 1) 2) 

w tym: 

dzieci do czasu 
rozpoczęcia 
nauki w szkole 
podstawowej 

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 

1 274 107 50 9 196 91 36 10 

w tym z posiłku w formie: 
pełnego obiadu 

 
2 

 
240 77 50 9 164 

 
62 34 9 

jednego dania gorącego 3 41 34 0 0 36 33 5 1 

mleka, bułki / kanapki 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin 5 154 55 X X X X X X 

Liczba osób w rodzinach 6 541 234 X X X X X X 

Liczba posiłków 7 26 669 12 175 4 200 650 19 275 10 049 3 194 1 476 

z tego: 
pełen obiad 

 
8 

 
23 439 9 183 4 168 618 16 494 

 
7 308 2 777 1 257 

jedno danie gorące 9 3 230 2 992 32 32 2 781 2 741 417 219 

mleko, bułka / kanapki 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt posiłków (w zł)  11 122 768 58 396 15 364 2 335 82 734 43 770 24 670 12 291 

z tego: 
środki własne 

 
12 

 
50 006 22 695 7 178 1 152 32 646 

 
16 213 10 182 5 330 

dotacja 13 72 762 35 701 8 186 1 183 50 088 27 557 14 488 6 961 

Koszt jednego posiłku (w zł) 

(iloraz: wiersz 11 / wiersz 7) 

14 4,60 4,80 3,66 3,59 4,29 4,36 7,72 8,33 
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 Załącznik 4 
            

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 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 33 520,00 33 520,00 0,00 0,00
2. Wykonanie  15 973,20 15 973,20 0,00 0,00
3. % wykonania do planu 47,65 47,65 0,00 0,00
II Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi     
1. Plan 571 120,00 571 120,00 0,00 0,00
2. Wykonanie  465 956,40 465 956,40 0,00 0,00
3. % wykonania do planu 81,59 81,59 0,00 0,00
III Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze       
1. Plan 236 800,00 236 800,00 0,00 0,00
2. Wykonanie  230 871,31 230 871,31 0,00 0,00
3. % wykonania do planu 97,50 97,50 0,00 0,00
IV Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   
1. Plan 17 530,00 17 530,00 0,00 0,00
2. Wykonanie  15 326,28 15 326,28 0,00 0,00
3. % wykonania do planu 87,43 87,43 0,00 0,00
V Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny       
1. Plan 135 358,00 100 108,00 35 250,00 0,00
2. Wykonanie  117 538,64 82 288,64 35 250,00 0,00
3. % wykonania do planu 86,84 82,20 100,00 0,00
VI Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze       
1. Plan 12 213 927,00 0,00 0,00 12 213 927,00
2. Wykonanie  12 166 502,34 0,00 0,00 12 166 502,34
3. % wykonania do planu 99,61 0,00 0,00 99,61
VII Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne       
1. Plan 10 506 986,00 313 512,00 0,00 10 193 474,00
2. Wykonanie  10 469 516,94 278 037,33 0,00 10 191 479,61
3. % wykonania do planu 99,64 88,68 0,00 99,98

VIII 
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne       

1. Plan 161 018,00 0,00 81 026,00 79 992,00
2. Wykonanie  158 163,94 0,00 80 020,54 78 143,40
3. % wykonania do planu 98,23 0,00 98,76 97,69
IX Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze       
1. Plan 1 375 064,00 1 224 880,00 150 184,00 0,00
2. Wykonanie  1 368 174,26 1 217 995,07 150 179,19 0,00
3. % wykonania do planu 99,50 99,44 100,00 0,00
X Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe       
1. Plan 430 675,91 425 000,00 0,00 5 675,91
2. Wykonanie  388 392,97 382 792,19 0,00 5 600,78
3. % wykonania do planu 90,18 90,07 0,00 98,68
XI Rozdział 85216 - Zasiłki stałe       
1. Plan 1 097 300,00 0,00 1 097 300,00 0,00
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2. Wykonanie  1 083 526,88 0,00 1 083 526,88 0,00
3. % wykonania do planu 98,74 0,00 98,74 0,00
XII Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej       
1. Plan 2 706 962,25 2 298 599,25 408 363,00 0,00
2. Wykonanie  2 599 200,39 2 191 383,74 407 816,65 0,00
3. % wykonania do planu 96,02 95,34 99,87 0,00
XIII Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
1. Plan 325 723,00 278 851,00 0,00 46 872,00
2. Wykonanie  306 226,69 274 321,90 0,00 31 904,79
3. % wykonania do planu 94,01 98,38 0,00 68,07
XIV Rozdział 85295 - Pozostała działalność       
1. Plan 502 200,00 247 200,00 255 000,00 0,00
2. Wykonanie  460 175,99 219 324,99 240 851,00 0,00
3. % wykonania do planu 91,63 88,72 94,45 0,00
XV Rozdział 85395 - Pozostała działalność       
1. Plan 78 366,25 78 366,25 0,00 0,00
2. Wykonanie  75 645,08 75 645,08 0,00 0,00
3. % wykonania do planu 96,53 96,53 0,00 0,00
XVI Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów     
1. Plan 231 939,00 47 000,00 184 939,00 0,00
2. Wykonanie  198 164,00 39 633,00 158 531,00 0,00
3. % wykonania do planu 85,44 84,33 85,72 0,00
    30 624 489,41 5 872 486,50 2 212 062,00 22 539 940,91
  Razem 30 119 355,31 5 489 549,13 2 156 175,26 22 473 630,92
    98,35 93,48 97,47 99,71
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Załącznik 5 
 
Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie realizuje szereg inicjatyw. 

Organizowane są one na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci  

i młodzieży. Styczeń 2016r. rozpoczęliśmy dwoma  spotkaniami z układem 

tanecznym do finału akcji „Nazywam się Miliard”. Przedsięwzięcie ma na celu 

ukazanie problemu i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet wyrażone oczywiście 

poprzez wspólny taniec. (obecnych 35 osób) 

 
23 stycznia wraz z dziećmi projektowaliśmy stroje karnawałowe. Ze skrawków 

materiałów, nieużywanych już ubrań czy nakryć głowy stworzyliśmy przepiękne 

kreacje. (obecnych 9 osób) 

 
23 stycznia  odbyło się również spotkanie z muzyką. Centrum Aktywności Lokalnej 

zorganizowało „Popołudnie z karaoke”. Wielopokoleniowa grupa uczestników 

wyśmienicie bawiła się przy dźwiękach starych szlagierów jak również w takt nowości 

rynku muzycznego.(obecnych 35 osób) 

 
2 lutego odbyły się warsztaty „Decoupage” pod okiem pani Stanisławy Gągolińskiej. 

Bardzo liczna grupa przybyłych na warsztaty przyniosła ze sobą ramki, szklane 

pojemniki itp. by móc  je ozdobić metodą serwetkową. (obecnych  35 osób) 
13 lutego spotkaliśmy się z naszymi najmłodszymi uczestnikami na warsztatach 

„Walentynkowe serduszko”. Wycinaliśmy, kleiliśmy, szyliśmy… a wszystko po to, by 
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14 lutego obdarować kogoś ukochanego własnoręcznie zrobionym serduszkiem. 

(obecnych 11 osób)  

 
 

13 luty Pozostając w klimacie święta zakochanych, w sobotnie popołudnie odbyło się 

spotkanie z piosenką miłosną w ramach naszego cyklu karaoke. Otwarta została 

również nasza poczta Walentynkowa i do każdego trafił sprawiający przyjemność 

mały liścik. (obecnych 40 osób) 

 
14 luty Na całym świecie kobiety i mężczyźni po raz czwarty przygotowują się, by 14 

lutego zatańczyć i zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach akcji 

One Billion Rising. W roku 2016 my również włączyliśmy się w to przedsięwzięcie. 

Grupa uczestnicząca w nauce tańca w CAL spotkała się na gryfińskim nabrzeżu . 

 
22 luty Warsztaty z papieroplastyki  zwanej „Quilling”.  Pod okiem p. Stanisławy 

Gągolińskiej uczestniczki stawiały pierwsze kroki w tej dziedzinie. (obecnych 7 osób) 

 
10 marca  spotkanie pt. „Kreowanie własnego wizerunku” dotyczące urody oraz 

prawidłowego podkreślania i eksponowania swoich atutów za pomocą 

odpowiedniego doboru fryzury czy prostych tricków makijażowych. 

Spotkanie poprowadziła pani Mariola Trawińska – mistrz fryzjerstwa damskiego, 

męskiego i wizażu. (obecnych 9 osób) 

11 marzec odbyło się spotkanie pt. „Kryzys w związkach” Prowadząca: psycholog 

kliniczny, psychotraumatolog, psychoterapeuta Bożena Kawicka wyjaśniała 
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uczestnikom iż tak naprawdę nie ma związków idealnych, a kryzysy w związkach są 

wbrew pozorom ważnych czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania każdego 

związku.(obecnych 20 osób) 

15 marzec i warsztaty dla kobiet „Codziennie silniejsza”. 

Spotkanie skierowane było do pań, które potrzebują zmian w swoim życiu jak 

również do tych, które tych zmian się obawiają, do tych, które chcą realizować 

marzenia, które chcą poprawić swoje relacje z otoczeniem i do tych które są 

przeciążone stresem i niepowodzeniami. Spotkanie poprowadziła mgr Małgorzata 

Mrozik, psycholożka, socjolożka, terapeutka i prezeska Fundacji Strefa Kobiet  

w Szczecinie.(obecnych 20 osób) 

18 marca  warsztaty „Wielkanoc” dla dzieci. Tworzenie ozdób w klimacie 

świątecznym pod okiem p. Justyny Kmiecik. (obecnych 11 osób) 

21 marzec „Spotkanie ze zdrowym odżywianiem” a w tym prawidłowa dieta, zdrowa 

żywność, dbanie o organizm i dieta. (obecnych 10 osób) 

21 i 28 kwietnia  odbyły się spotkania organizacyjne dla dzieci, młodzieży jak i osób 

dorosłych chcących uczestniczyć w przedsięwzięciu „Łowcy Skarbów”. 

(obecnych 30 osób) 
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29 kwietnia warsztatach dla dzieci z okazji „Dnia Flagi”. Ze skrawków materiałów 

(czerwonego i białego) utworzyliśmy ogromną flagę Polski, która zawisła w oknach 

CAL-u. (obecnych 15 osób) 

6 maja „Stworki i inne potworki” – to cykl warsztatów związany z recyklingiem.  

Na każdych tego typu warsztatach pokazujemy dzieciom, jak można stworzyć” 

coś z niczego” używając np. plastikowych butelek, rolek po papierze toaletowych  

czy słoików. (obecnych 19 osób) 

 
 

10 maja rozpoczęliśmy warsztaty taneczne dla dzieci klas I-III, które prowadziła 

nasza wolontariuszka Klaudia. Cykl warsztatów zakończyliśmy pokazami tanecznymi 

dla rodziców oraz wręczeniem dyplomów dla uczestników. (obecnych 17 osób) 

13 maja warsztaty dla dzieci z cyklu „Mali Einsteini”.  

Na zajęciach poznajemy prawa fizyki, przeprowadzamy bezpieczne dla dzieci 

eksperymenty, budujemy wulkany, robimy lawę w szklance wody, przekłuwamy 

balony, które nie pękają itp. (obecnych 10 osób) 

17 maja Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał bezpłatne jabłka.  

Jabłka te Ośrodkowi przekazał  Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie we współpracy ze 

Szczecińską filią Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w ramach Programu 

"Embargo" Agencji Rynku Rolnego. Pracownicy socjalni w skuteczny sposób 

rozdysponowali 100 skrzynek jabłek dla osób wspieranych przez OPS z terenu 

miasta i gminy Gryfino. Ponadto aby przybliżyć i przypomnieć walory smakowe oraz 
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zdrowotne jabłek, pracownicy socjalni zorganizowali spotkanie pn. „18 powodów dla 

których warto jeść jabłka”. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał jabłka 

oraz książeczkę z przepisami i propozycjami wykorzystania ich w codziennej diecie. 

20 maja warsztaty dla dzieci „Kocham Cię Mamo” . Dzieci wykonały laurki  

z odrysowanymi własnymi rączkami, które układały się na znak przytulania. 

(obecnych 14 osób) 

 

6 czerwca i kolejne spotkanie z fizyką i chemią dla dzieci „Mali Einsteini”. 

(obecnych 15 osób) 

7 i 20 czerwca warsztaty z wykonywania biżuterii dla dorosłych. Uczestnicy  mieli 

okazję wykonać podstawowe formy z filcu i wykorzystać je do stworzenia oryginalnej 

biżuterii mając do wyboru: kolczyki bądź naszyjnik.  (obecnych 4 osoby) 

14 czerwca odbyło się spotkanie uczestników projektu Restauracja "Dziecięcy 

Smaczek". Jest to kolejny etap przygotowań do stworzenia restauracji. Tym razem 

dzieci przygotowały stroje dla kucharzy i kelnerów.  

Podczas twórczego działania wszyscy  świetnie się bawili i miło spędzili czas 

rozwijając wodze dziecięcej wyobraźni .Projekt realizowany jest przez pracowników 

OPS w Gryfinie. 

15 i 22 czerwca warsztaty plastyczne dla  rodziców wraz dziećmi (roczne i dwulatki) 

pt. „Zdolny Maluch” Dzieci malowały na kartkach, na podłodze a i mamy też okazały 

się być dobrym obiektem, na którym może spocząć farba. (obecnych 15 osób) 
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23 czerwca - warsztaty dla dzieci pt. "Zwierzyniec".  

Z rolek po papierze toaletowym dzieci tworzyły sowy, dżdżownice, pszczoły, papugi 

itp. (obecnych 9 osób) 

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy nasza zabawę z „Łowcami Skarbów”. 

Było dużo śmiechu, były omówienia z tras, był poczęstunek, rozdanie nagród  

i dyplomów. Do całej akcji włączył się również Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, który 

przekazał dla łowców upominki. (obecnych 20 osób) 
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27 czerwca - warsztaty dla dzieci pt. "Mali Einsteini” Podczas warsztatów odkryliśmy 

mnóstwo fascynujących zjawisk! Były naelektryzowane balony, była wstęga Mobiusa, 

był balon przyciągający strumień wody, był znikający płomień świeczki i łyżka  

z widelcem wisząca na zapałce!!(obecnych 10 osób) 

28 czerwca – warsztaty dla dorosłych w tworzeniu żyrandola ze sznurka, 

oplecionego na balonie bądź gumowej piłce. (obecnych 5 osób) 

 

7 lipca  odbyły się warsztaty dla dzieci pt. "Kamienny ogród".  

Dzieci wykazały się szeroką inwencją twórczą i oprócz zwierząt i roślin 

przydomowych zawitały też rekiny i strażnicy galaktyki.  

Prace wysychały, dzieci umówione na kolejne spotkanie, bo przecież kamiennym 

zwierzakom trzeba stworzyć miejsce do zamieszkania. 
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14 lipca rozpoczęliśmy wakacyjne spotkania z CAL-em. Codziennie aż do 

26.07.odbywały się warsztaty dla dzieci.  

 
 

Miesiąc zamknęliśmy akcją „Zamienianki” 27-29 lipca – był to czas, kiedy każdy 

chętny mógł przyjść do CAL z nieużywanymi już rzeczami typu ubrania, przybory 

szkolne itp.  i zostawić je dla innych przybyłych. Można było również skorzystać z 

rzeczy, które pozostawiły inne osoby i zabrać je do domu. Cała akcja odbyła się 

bezpłatnie. (obecnych 20 osób) 

3 i 31 sierpnia warsztaty taneczne dla dzieci pod wodzą Katarzyny Pawlak. 

(obecnych 25 osób) 
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od 29 sierpnia do 2  września bezpłatny kiermasz przyborów szkolnych 

organizowany przez CAL. (obecnych 15 osób) 

7 wrzesień kontynuacja  cyklu spotkań dla dzieci „Ziemia cudów”. 

Warsztaty mają na celu przybliżenie dzieciom zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

(obecnych 15 osób) 

 

8 września kurs robienia biżuterii dla dorosłych. Tym razem uczestniczki zmierzyły 

się z tworzeniem kolczyków. (obecnych 6 osób) 

 
14 wrzesień warsztaty dla dzieci  "Sztuczki i magia". 

Poradziliśmy sobie ze skaczącym płomieniem, z lewitującym pierścieniem a sztuczki 

karciane nie miały przed dziećmi tajemnic. (obecnych 8 osób) 

 

19 wrzesień.  Kolejne spotkanie z recyklingiem dla najmłodszych, które cieszą się 

dużym zainteresowaniem. Na tym spotkaniu mieliśmy okazję stworzyć sowy, które 

pofrunęły na recyklingowe drzewo. (obecnych 17 osób) 
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26 wrzesień to kolejne spotkanie z recyklingiem za nami. Tym razem w pracy 

wykorzystaliśmy tzw. noski klonowe by stworzyć jeża. (obecnych   

7 osób) 

28 września warsztaty  dla dzieci „Ziemia cudów”.  Tematyką i głównym pytaniem 

tych zajęć było dlaczego muszle szumią. (obecnych  8 osób) Koniec września 

poświęciliśmy warsztatom dla dorosłych. Wprowadziliśmy nasze uczestniczki  

w tajniki filcowania na sucho.(obecnych 4 osoby) 

3 październik  -  rozpoczynamy warsztatami dla dzieci i nauką scrapbookingu. 

Każdy z uczestników miał do wykonania własną ramkę na zdjęcie.   

(obecnych 7 osób) 

 

5 październik – warsztaty dla dzieci „ Jesienne wariacje i jesiennie spotkanie  

z naturą”. Z uzbieranych, w ciepłe i pełne kolorów jesienne dni, kasztanów zrobiliśmy 

dżdżownice. (obecnych 4 osoby) 

6 i 7 października odbyło się szkolenie dl nauczycieli pt. „ Szkolna interwencja 

profilaktyczna” Celem szkolenia było przygotowanie wychowawców, pedagogów do 

prowadzenia interwencji profilaktycznej w szkole poprzez przekazanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do prowadzenia interwencji, szczegółowe omówienie 

metod interwencji wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi 

czy ćwiczenia umiejętności związanych z przeprowadzeniem interwencji 

profilaktycznej. Zajęcia warsztatowe i panel dyskusyjny poprowadziła pani Jolanta 

Majewska. (obecnych 15 osób) 

10 październik to kolejne spotkanie dla dzieci z „Małymi Einsteinami”. Tym razem 

oglądaliśmy tęcze na talerzu, przekuwaliśmy balony bez efektu „BUM” czy przy 



42 
 

uzyskaniu efektu próżni zasysaliśmy wodę do szklanki stojącej dnem do góry. 

(obecnych 9 osób) 

12 października żegnaliśmy się powoli z zielenią i zastanawialiśmy się dlaczego 

drzewa zmieniają kolor, zaczynają gubić liście, dlaczego wieje wiatr i czy pomaga 

drzewom pozbyć się liści. Wszystko to na warsztatach z cyklu „Ziemia cudów”. 

(obecnych 10 osób) 

13 października  odbyło się spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz 

grup roboczych pt. „Praktyczne aspekty pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz grup roboczych w Gminie Gryfino” 

W tym dniu spotkali się przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członkowie wchodzący w skład grup 

roboczych pracujący z rodzinami 

(dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, kuratorzy, członkowie GKRPA) 

Spotkanie poprowadziła Magda Kłaczkiewicz Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie oraz 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie asp.sztab. 

Rafał Lidak (obecnych 15 osób) 

 
13 października warsztaty dla dorosłych „Filcowanie na mokro”. Spotkanie 

poprowadziła lokalna projektantka wyrobów z filcu p. Justyna Rychłowska. 

(obecnych 8 osób) 

 
17 październik warsztaty recyklingowe dla dzieci. Tym razem z kartonów, 

kolorowego papieru i resztek materiałów „skleiliśmy” potężny totem, który miał 

zobrazować naszą twórczą działalność w CAL-u.  (obecnych 7 osób) 

 
19 października warsztaty dla dzieci „Igła i Nitką” na których dzieci własnoręcznie 

szyły maskotki. (obecnych 10 osób) 

 
24 października zmierzyliśmy się z dziećmi ze sztuką „EBRU” czyli malowaniem na 

wodzie. (obecnych 8 osób) 
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26 października zorganizowaliśmy warsztaty Helloweenowe dla dzieci. Każdy 

przyniósł dynię i przebrał się w odpowiedni do okazji strój. ( obecnych 9 osób) 

4 listopada Centrum Aktywności Lokalnej wraz z cyklem spotkań „Mali Einsteini” 

zostało zaproszone do poprowadzenia warsztatów dla dzieci w świetlicy wiejskiej  

w Sobiemyślu. W ramach zajęć pokazaliśmy dzieciom masę „nienewtonowską”, 

wulkan, ocean zamknięty w butelce, lampę wulkaniczna bez prądu, itd., itd. Zabawa 

była wyśmienita a dzieci wyprosiły kolejne spotkanie w grudniu. (obecnych 20 osób) 

7 listopad i kolejne spotkanie z cyklu „Ziemia cudów” 

Tym razem rozmawialiśmy o gwiazdach, kosmosie i podróżach 

międzygalaktycznych. (obecnych 5 osób) 

14 i 21 listopada Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poświęcił czas na  edukację 

rodziców, pracowników służb oraz instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny 

oraz wszystkich osób chcących pogłębić wiedzę na temat środków 

psychoaktywnych. Tematami spotkań było: "Środki psychoaktywne. Przyczyny, 

skutki, konsekwencja, rozpoznawalność" oraz " Komunikacja rodzic - dziecko. Normy 

rozwoje w sferze psychoseksualnej dzieci i młodzieży". Wykłady poprowadziła Pani 

Justyna Bągorska. (obecnych 11 osób) 

14 listopada – warsztaty dla dzieci i sztuka składania papieru „Origami”. ( obecnych 

6 osób) 
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W dniach 8 i 15 listopada gościliśmy grupę Wiewiórek i Żabek - dzieci z Przedszkola 

im. Pszczółki Mai w Gryfinie. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy warsztaty "Mali 

Einsteini".(obecnych 41 osób) 

10 listopada Centrum Aktywności Lokalnej przygotowało dla naszych najmłodszych 

uczestników warsztaty związane z Dniem Niepodległości. Po krótki wprowadzeniu  

w zarys historyczny dzieci zabrały się za tematyczne prace ręczne. Stworzyliśmy 

własnoręcznie koperty, napisaliśmy listy na ozdobnej papeterii a całość 

zalakowaliśmy średniowieczną pieczęcią. Koniec warsztatów zwieńczyła flaga Polski. 

(obecnych 11 osób) 

16 listopad  - kontynuacja warsztatów „Mali Einstani” oraz świeżo wprowadzony 

program treningów dla dzieci „Sport to zdrowie” prowadzony przez wolontariuszy  

z Lokalnego Centrum Wolontariatu przy OPS w Gryfinie (obecnych 8 osób) 

22 listopada zaprosiliśmy dorosłych na kurs szydełkowania pt. „Zaplątani”. 

 Początki szydełkowania są dużym wyzwaniem. Jeśli tylko cierpliwość pozwoli na 

dalsze kroki to każdy, kto przebrnął przez chwile irytacji, pokocha pracę  

z szydełkiem. Wykorzystaliśmy również chwilę czasu by stworzyć ozdoby z papieru  

z naszym zaprzyjaźnionym Klubem Seniora. (obecnych 8 osób) 

21 listopada – warsztaty dla dzieci „Wszystko da się narysować”. Wraz z naszymi 

najmłodszymi uczestnikami uczyliśmy się rysować i tworzyć postacie z cyfr, liter  

i zwykłych „bazgrołów”. (obecnych 11 osób) 

23 listopada na warsztatach „Ziemia cudów” dowiedzieliśmy się między innymi: 

jak to się dzieje, że kameleon zmienia barwę, dlaczego trawa jest zielona, czy są 

ptaki, które nie latają, dlaczego woda jest płynna, dlaczego woda w morzu jest słona? 

Itd., itd.(obecnych 12 osób) 
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24 listopada popołudnie poświęciliśmy naszym dorosłym uczestnikom warsztatów 

rękodzielniczych. Tym razem spotkaliśmy się by grawerować w szkle. (obecnych  

3 osoby) 

Grudzień to okres kiedy każde dziecko raz dziennie zadaje pytanie „Ile jeszcze do 

świąt?” i zaczyna się odliczanie. Na tę okazję  7 grudnia przygotowaliśmy dla 

naszych milusińskich warsztaty z tworzenia kalendarzy adwentowych, aby w ten 

sposób miały okazję same liczyć pozostałe dni. (obecnych 8 osób) 

 
4 grudnia i kolejne warsztaty wyjazdowe na zaproszenie dzieci ze świetlicy wiejskiej  

w Sobiemyślu. To już nasze drugie spotkanie w tak szerokim, sympatycznym gronie. 

Tym razem nasz czas zajęły sztuczki i magia. Był skaczący płomień, telepatyczne 

odgadywanie kart, magiczny sznurek i wiele, wiele innych zabaw iluzjonistycznych. 

(obecnych 28 osób) 
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12 i 14 grudnia to czas poświęcony dzieciom, by mogły stworzyć ozdoby choinkowe. 

Mieliśmy do wykonania bombki technika Decoupage a dostarczone przez nas 

foremki do ciasta posłużyły przy pracach z masą solną. (obecnych 9 osób) 

 

19 grudnia odbyło się spotkanie przedświąteczne zorganizowane i przygotowane  

z inicjatywy wolontariuszy działających w Lokalnym Centrum Wolontariatu przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Gośćmi świątecznego spotkania byli Pan 

Paweł Nikitiński Zastępca Burmistrza, Pani Aleksandra Szymanowicz Dyrektor OPS 

oraz Pani Tamara Szymańska. Nie zabrakło w tym uroczystym dniu prezentów oraz 

serdecznych życzeń i podziękowań. Wśród prezentów znalazły się również 

własnoręcznie wykonane przez wolontariuszkę Panią Stanisławę przepiękne bombki, 

które na wielu choinkach zawisną na „honorowej” gałązce.  

Atmosfera uroczysta i „uśmiechnięta”. Był opłatek, życzenia, kolędy. Wszyscy 

uczestnicy w świątecznych nastrojach rozstali się życząc sobie zdrowych, radosnych 

oraz spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 

 
 

 

21 grudnia – warsztaty dla dzieci „Wigilijny lampion”. Każdy z uczestników tworzył 

lampion ze słoika. (obecnych 3 osoby) 
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28 i 29 grudnia. Na dwa dni zostały rozłożone nietypowe i wyjątkowe spotkania 

zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

Pomysł nowy, niepraktykowany dotychczas, a mianowicie spotkanie podsumowujące 

kończący się rok i wprowadzające w plany na przyszły. Spotkali się pracownicy OPS 

z osobami, które otrzymują wsparcie. Było to ważne spotkanie zarówno dla 

pracowników, jak i pozostałych uczestników. Czasem warto wyjść z ról które pełnimy 

w określonych ramach i spotkać się przy wspólnym stole...Była krótka prezentacja 

ostatnich wydarzeń z roku 2016 organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gryfinie, gry i zabawy dla najmłodszych, rozmowy przy wspólnym stole oraz 

„Jasełka” zorganizowane przez dzieci ze świetlicy w Nowym Czarnowie pod wodzą 

pani Sylwii Rzeszotarskiej. 

 
 

W Centrum Aktywności Lokalnej prężnie działa grupa wolontariuszy z Lokalnego 

Centrum Wolontariatu w Gryfinie, która prowadzi zajęcia dla dzieci zarówno 

taneczne, sportowe jaki i korepetycje, zajęcia plastyczne czy dni z książką.  

CAL skupia także  nieformalne grupy działające na terenie Gryfina. Każdy z tych 

podmiotów ma okazję przedstawić swój program działania dla społeczności lokalnej 

organizując swoje spotkania w budynku Centrum Aktywności Lokalnej. Grupą którą 

stale organizuje zajęcia w CAL to Gryfiński Klub Seniora.                                                                           
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