
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  

za 2011 rok 
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1. ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

PIECKACH 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wykonuje zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), tj.: 

- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

- zadania własne gminy, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

2) świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.                                 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 992 z późn. zm.) jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postepowania wobec dłużników 

alimentacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom 

upoważnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

4) dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.                          

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr     , poz.    z póżn.zm.) – na podstawie 

zarządzenia Wójta Gminy. 

5) działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn.zm.) – 

na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. 

6) organizacji prac społecznie użytecznych określonych w ustawie z dnia                 

20. 04. 2004 r. o przeciwdziałaniu bezrobocia 

- na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. 

 oraz inne zadania na podstawie uchwał Rady Gminy, zawartych umów i porozumień. 

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PERSONEL OŚRODKA 

W 2011 roku personel GOPS stanowili: 

1. Kierownik Ośrodka – 1 etat 

2. Główna księgowa – 1 etat 

3. Zespół pracowników socjalnych – 5 etatów, w tym 1 finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, 

4. Punkt opieki nad chorymi – 5 etatów opiekunek  



wspieranych opiekunkami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenia                             

i bezrobotnymi w ramach prac społecznie użytecznych, 

5. Stanowiska pracy do spraw: 

 świadczeń rodzinnych, 

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych  

– 2 etaty. 

6. Koordynator do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w rodzinie – 1 etat, 

7. Koordynator projektu systemowego i działań Klubu Integracji Społecznej (w ¾ 

finansowany ze środków EFS) – 1 etat, 

8. Informatyk – 1 etat, 

9. Sprzątaczka – ½ etatu. 

 

W strukturze GOPS funkcjonowały: 

1) Klub Integracji Społecznej , 

2) Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie) 

zatrudniający na podstawie umów cywilno – prawnych 4 specjalistów (radca prawny, 

psycholog, pedagog i instruktor uzależnień). 

W GOPS, dla wsparcia kadrowego, zorganizowano staże zawodowe dla 4 

bezrobotnych i prace społecznie użyteczne dla 5 bezrobotnych. 

 

W 2011 r. personel GOPS obejmował więc  łącznie 35 osób, w tym: 

- na podstawie umów o pracę – 18 pracowników (17,5 etatów), 

- na podstawie umów cywilno – prawnych – 10 osób 

 do świadczenia usług opiekuńczych – 3 opiekunki, 

 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – 4 specjaliści, 

 w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Nawiadach – 3 specjaliści. 

 

Także dla realizacji projektów zatrudniono zewnętrznych specjalistów do 

realizacji zadań, których nie mogli wykonywać etatowi pracownicy GOPS lub 

powierzano  zadania zewnętrznym jednostkom szkoleniowym w trybie prawa 

zamówień publicznych.  



3. REALIZACJA BUDŻETU 

Realizowane przez GOPS zadania po stronie wydatków stanowiły kwotę 5.605.620 zł, 

w tym 4.136.857 zł to dotacje i dofinansowania. Wydatki uwzględniające podział na 

zadania własne i zlecone oraz podział na główne zadania przedstawiają poniższe 

zestawienia:      

 

Wydatki na realizację zadań w 2011 roku: 

Zadania Kwota 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 zadania własne 

 zadania zlecone 

149.175  

148,359  

816  

Dział 852 Pomoc społeczna 

 zadania własne gminy 

w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 

            z innych dotacji 

            ze środków gminy 

 zadania zlecone  

5.302.623 

 

771.221 

9.950 

1.175.677 

3.345,775  

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  142.022 

Fundacja Kronenberg 11.800 

RAZEM 5.605.629 

 

Wydatki na poszczególne zadania w 2011 roku: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota zł 

I Zadania własne 1.946.898 

1. Domy pomocy społecznej 299.348  

2. Dodatki mieszkaniowe 159.421  

3. Zasiłki i pomoc w naturze 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

334.586  

97.000 

237.586 

4. Usługi opiekuńcze 163.625  

5. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

285.500  

57.100  

228.400  

6. Prace społecznie użyteczne 

w tym: udział gminy 

             dofinansowanie z budżetu państwa 

29.805  

11.922  

17.883 – PUP  

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

16.778  

3.356 

13.422  

8. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

464.772  

341.715  

123.057  



9. Zasiłki stałe  

w tym: środki gminy 

            dofinansowanie z budżetu województwa 

210.946 

42.190 

168.756 

II Zadania zlecone  3.346.591 

1. Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
3.315.952 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 14.883 zł 

3. Program pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych 

wystąpieniem huraganu 
3.440 zł 

4. Rządowy program wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne 
11.500 zł 

5. Postępowanie w sprawie uprawnień do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
816 zł 

III 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 

148.359 zł 

IV 

Projekt systemowy „Ograniczenie bezrobocia i sfery 

wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 

w tym: dofinansowanie z EFS 

 środki własne gminy (zasiłki celowe i okresowe) 

142.022 zł 

V 

Projekt „Razem przeciw przemocy w rodzinie” w ramach 

programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie” 

 dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

9.950 zł 

VI 

Projekt „Działania na rzecz świetlic GOPS w Nawiadach, 

Macharach, Pieckach i Lipowie – wolontariat 

pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego 

menadżerów City Handlowy”  

 dotacja Fundacji Kronenberga 

11.800 zł 

 

4. REALIZACJA ZADAŃ 

I. Pomoc społeczna  

W 2011 roku pomocą społeczną w różnych formach objęto 728 rodzin, w których 

znajdowało się 2219 osób. Oznacza to, że z pomocy społecznej skorzystało 27,57 % 

mieszkańców gminy a 38,4 % rodzin. 

 Głównym powodem udzielania pomocy społecznej było bezrobocie (342 

rodziny) a następnie niepełnosprawność (314 rodzin), przewlekłe choroby (296 

rodzin), niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (206 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (126 rodzin) 

oraz alkoholizm (124 rodziny). Strukturę powodów korzystania z pomocy społecznej, 

według kryteriów ustawy o pomocy społecznej, przedstawia poniższe zestawienie. 

Powody te mogą współwystępować ze sobą wobec czego nie sumują się. 



  

 

    

    POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

  
LICZBA 

RODZIN 
LICZBA OSÓB 

W RODZINACH   
OGÓŁEM 

  

0 1 3 

UBÓSTWO 1 485 1 487 

SIEROCTWO 2 1 6 

BEZDOMNOŚĆ 3 9 10 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 126 521 

W TYM: 
5 43 251 

WIELODZIETNOŚĆ 

BEZROBOCIE 6 342 1 183 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 314 594 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 296 811 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 206 869 

W TYM: 
10 93 307 

RODZINY NIEPEŁNE 

RODZINY WIELODZIETNE 11 107 563 

PRZEMOC W RODZINIE 12 49 182 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU 

LUDŹMI 
13 0 0 

ALKOHOLIZM 14 124 346 

NARKOMANIA 15 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 

ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 

KARNEGO 

16 2 2 

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 

17 1 2 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 

OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB 

OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 

18 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 19 1 11 

SYTUACJA KRYZYSOWA 20 1 5 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 21 0 0 

    



0,30%

68,60%

47,0%

40,7%

43,1%

17,0%

28,3%

0,3%

8,10%

0,40%

1,9%

17,3%
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Pomocą społeczną w 2011 r. objęto 189 1-osobowych gospodarstw domowych, 410 rodzin               

z dziećmi (w których wychowywało się 1021 dzieci) oraz 143 inne rodziny. Typy rodzin 

objętych pomocą społeczną przedstawia poniższa tabela.  

 



WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH           OGÓŁEM 

0 1 3 

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 

2+3+4+5+6+7) 

1 
728 2 219 

o liczbie osób 2 
189 189 

1 

2 3 122 244 

3 4 104 312 

4 5 165 660 

5 6 85 425 

6 i więcej 7 63 389 

w tym (z wiersza 1) 8 

410 1 624 rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 

9+10+11+12+13+14+15) 

o liczbie dzieci 9 
110 284 

1 

2 10 159 613 

3 11 82 389 

4 12 43 232 

5 13 12 75 

6 14 3 23 

7 i więcej 15 1 8 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 

(wiersz 17+18+19+20) 

16 
110 358 

o liczbie dzieci 17 
47 94 

1 

2 18 29 89 

3 19 15 60 

4 i więcej 20 19 115 

RODZINY EMERYTÓW I 

RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 

22+23+24+25) 

21 

207 462 

o liczbie osób 22 

85 85 

1 



 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

I. Zasiłki i pomoc w naturze 

1. Zasiłki stałe należne dla osób bez dochodu lub z dochodem bardzo niskim (tj. 

niższym od ustawowo określonego progu), całkowicie niezdolnym do pracy z powodu 

wieku ( 65 i 60 lat), inwalidztwa (dawna I i II grupa inwalidów) lub 

niepełnosprawności (co najmniej umiarkowanego stopnia). Wypłacano je 69 osobom, 

z tego : 

- 39 samotnym, 

- 30 w rodzinach. 

Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych wyniosła 210.946 zł. 

Średni miesięczny zasiłek wynosił 311,30 zł. Zasiłki stałe wynosiły od 30 zł do 444 zł 

miesięcznie i były wypłacane średnio przez 10 m-cy. Składki opłacane były przez 

gminę (20%) i budżet województwa (80%). 

Zasiłki stałe to świadczenia o charakterze obowiązkowym (a więc przysługujące 

każdemu, kto spełnia ustawą określone warunki  i w ustawowo określonej wysokości), 

finansowane z budżetu województwa w 80 % i z budżetu gminy w 20 %. 

2. Zasiłki okresowe  

W 2011 r. pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono 215 rodzinom (29,5 % 

wszystkich objętych pomocą rodzin). Wydatkowano na nie 237.586 zł, z tego: 

    - z budżetu województwa: 237.586 zł 

    - z budżetu gminy:  0 zł. 

Niemal wszystkie zasiłki okresowe wypłacane były rodzinom dotkniętym 

bezrobociem. Średni zasiłek okresowy wynosił  330,90 zł i był wypłacany przez 3,3 

miesiąca w ciągu roku. 

3. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

W 2011 r. wydatkowano 10.000 zł na pomoc dla 1 rodziny, która poniosła straty                   

w wyniku  pożaru. 

4. Zapewnienie schronienia 

Wydatki w tym zakresie wyniosły 12.359 zł i dotyczyły kosztów pobytu 5 

bezdomnych   w schroniskach i noclegowniach. 

2 23 56 112 

3 24 28 84 

4 i więcej 25 38 181 



5. W 2011 r. GOPS wydatkował 6885 zł na sprawienie pogrzebów 3 osób, w tym                          

1 dziecka, które nie miały uprawnień do ubezpieczenia społecznego. 

6. Zasiłki celowe     

W ramach zadań własnych gminy o charakterze nieobowiązkowym świadczona była 

pomoc w formie zasiłków celowych służących zaspokajaniu konkretnych, 

niezbędnych potrzeb bytowych mieszkańców. Z pomocy takiej skorzystały 132 

rodziny  tj. tylko 18,1 % ogółu objętych pomocą środowisk.   

 Najwięcej zasiłków celowych przyznano na wydatki związane z leczeniem 

(głównie na zakup lekarstw), na które wydano 13.986 zł. Drugą grupę potrzeb 

wspieranych zasiłkami celowymi stanowiły wydatki na opał, na co skierowano 7.000 

zł. Następnie zaś na edukację dzieci i młodzieży. Na ten cel przeznaczono 5.800 zł. 

Kolejna grupa wydatków to pomoc w utrzymaniu i remontach mieszkań – 4.176 zł.  

Na zasiłki celowe wydatkowano w 2011 roku  67.756 zł. 

Średnio na 1 rodzinę korzystającą z pomocy w formie zasiłków celowych przypadło                         

w 2011 r. – 513,30 zł. 

 W 2011 r. nie udzielono pomocy na usamodzielnienie ekonomiczne. Ośrodek 

nie posiadał bowiem na ten cel środków finansowych. 

 Nie realizowano też pomocy dla cudzoziemców (bo nie było takich potrzeb) 

oraz nie wypłacano wynagrodzenia opiekunom prawnym (bo nie było w tych 

sprawach postanowień sądu). 

II. Usługi opiekuńcze 

W 2011 r. usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki GOPS 36 chorym. 

Wydatki związane z utrzymaniem w GOPS punktu opieki nad chorymi w ich domach                  

to kwota 163.625 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były 34 osobom za częściową  

odpłatnością i 2 z odpłatnością całkowitą. Z tytułu zwrotu wydatków na opiekę 

świadczoną przez opiekunki środowiskowe wpłynęło do budżetu gminy 30.910,55 zł. Tak 

więc 20 % wydatków GOPS „zarobił”. 

 

 

III. Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (dps) 

Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie kosztów pobytu w nich 

skierowanych osób to obowiązkowe zadanie własne gminy. 



W 2011 r. skierowano do domów pomocy społecznej 4 osoby. 12 osób znajdowało się       

w dps ze wcześniejszych skierowań (od 2004r.) . W  trakcie roku 1 osoba przebywająca    

w dps zmarła. 

W grudniu 2011 r. 15 mieszkańców gminy zamieszkiwało w następujących domach 

pomocy społecznej: 

- 9 w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach,  

- 2 w Ewangelickim Domu Opieki „Betezda” w Ukcie, 

- 1 w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie , 

- 1 w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, 

- 1 w Domu Pomocy dla Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży w Mrągowie, 

- 1 w Domu pomocy Społecznej w Tolkmicku. 

Za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej GOPS wydatkował 299.348 

zł, czyli o 55.174 zł więcej  niż w roku 2010.  

Miesięczne koszty utrzymania tych osób w domach pomocy społecznej wynosiły 24.946 

zł. Średnio miesięcznie za pobyt jednego pensjonariusza w dps GOPS „dopłacał” 1559,10 

zł 

We wszystkich przypadkach skierowań do dps, rodziny kierowanych osób nie były 

ustawowozdolne do ponoszenia opłat z tytułu pobytu ich rodziców i dziecka w domach 

pomocy. 

IV. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Program zakłada przeciwdziałanie niedożywieniu w Polsce. Obejmuje on dzieci w wieku 

do 7 lat, dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół  

ponadgimnazjalnych, osoby szczególnie upośledzone materialnie: niepełnosprawne                     

i chore, w podeszłym wieku i inne. Obowiązuje tu korzystniejsze dla świadczeniobiorców 

kryterium dochodowe. Program był  realizowany jako: 

     - posiłek (dożywianie) dla uczniów szkół, 

     - zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłków i świadczenia rzeczowe. 

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano łącznie  

285.500 zł. 80,0 % tych wydatków tj. 228.400 zł, było dotacją z budżetu państwa. Udział 

gminy wynosił 57.000 zł.  

Posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w okresie wakacji otrzymywało 461 uczniów 

całkowicie nieodpłatnie. Pomocą w tej formie objęto dzieci z 275 rodzin (tj. 37,8 % ogółu 



rodzin korzystających z pomocy społecznej  w 2011 r.). Otrzymały one 65058  posiłków. 

Średni koszt jednego posiłku wydawanego w szkołach to 3,60 zł. 

Na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano 234.665 zł  

V. Zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe oraz posiłki poza szkołami: 

Z pomocy w tych formach skorzystało 175 rodzin gminy (24 % wszystkich rodzin 

objętych  pomocą). Na zasiłki dla nich wydatkowano 46.390 zł (37.007 zł z budżetu 

gminy i 46.390 zł z budżetu państwa). Średnio więc każda rodzina objęta tą formą  

uzyskała pomoc  w kwocie 265,08 zł.     

 

INNE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 

I. Świadczenia rodzinne 

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych jest wykonywane jako zadanie zlecone 

gminie w całości finansowane przez państwo i realizowane w GOPS od 2004 r. . 

W 2011 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 2.760.664 zł na : 

1) zasiłki rodzinne – 1.175.374 zł 

2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 695.155 zł, w tym z tytułu : 

 urodzenia dziecka – 61.000 zł   

 opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego –122.665 zł 

 samotnego wychowywania dziecka – 80.010 zł  

 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 50.900 zł 

 rozpoczęcia roku szkolnego – 78.800 zł 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 126.820 

zł,  

 wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 174.960 zł 

3) świadczenia opiekuńcze – 739.206 zł, w tym : 

 zasiłki pielęgnacyjne – 414.324 zł  

 świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób sprawujących osobistą opiekę nad  

osobami niepełnosprawnymi – 324.882 zł 

4) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne i niektóre dodatki – 64.929 zł. 

5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 86.000 zł . 

Świadczenia rodzinne wypłacono 895 rodzinom. Uzyskało je więc ok. 43 % 

rodzin gminy. Zasiłki rodzinne wypłacano na 1296 dzieci w 667 rodzinach 



II. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec 

dłużników alimentacyjnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach od 1 października 2008 r. wypłaca 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego Prowadzi również postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych określone w ustawie z 2007 r.  

W 2011 r. w gminie było 121 osób uprawnionych do tych świadczeń w 77 rodzinach. 

Ogółem wypłacono 1333 świadczeń na łączną kwotę 461.088 zł.  

 W 2011 r. było 120 dłużników alimentacyjnych, wobec których toczyło się 

postępowanie, w tym 74 zamieszkujących na terenie gminy Piecki, 46 na terenie innych 

gmin oraz 1 osoba przebywająca poza granicami kraju. 

 Równocześnie z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS prowadził 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Każdy dłużnik i komornik sądowy 

prowadzący postępowanie egzekucyjne został poinformowany o przyznanych 

świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Zwracano się do innych gmin z wnioskami                

o podjęcie działań wobec dłużników., którzy przebywają na ich  terenie a gmina Piecki 

wypłaca świadczenia. W 28 przypadkach przeprowadzono wywiady alimentacyjne w celu 

ustalenia sytuacji materialno – bytowej dłużników. 

 GOPS korzystał też z ustawowej możliwości przekazywania danych od dłużników 

alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej. Do Europejskiego Rejestru Informacji 

Finansowych zostało wpisanych 61 dłużników alimentacyjnych. 

 W wyniku podjętych wobec dłużników alimentacyjnych działań komornicy 

przekazywali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należności 

wyegzekwowane od dłużników. I tak ogółem wpływy od komorników w 2011 r. 

wyniosły 49.570 zł (czyli ściągalność komornicza wyniosła 10,75 % a więc wzrosła 

26,3 % w 2010 r.). Z tej kwoty przekazano: 

 30.004 zł do budżetu państwa, 

 14.696 zł na dochody gminy Piecki 

 4.870 zł na dochody innych gmin. 

 

III. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby, które nie miały ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu. Wydatkowano na nie 31.661 zł za osoby pobierające: 

- zasiłki stałe – 16.778 zł (w tym 1.982 zł z budżetu gminy), 

- świadczenia rodzinne – 14.883 zł. 



Od 2011 r. zadanie to w części obejmującej składki za osoby pobierające zasiłki stałe było 

finansowane także przez budżet gminy. Budżet państwa dofinansował je w 80 %. 

 

IV. Dodatki  mieszkaniowe  będące   pomocą   gminy   w  kosztach  utrzymania mieszkań  

dla rodzin.  

Wydatkowano na tę obowiązkową formę pomocy 157.913.12 zł. (tj. o 13.086,88 zł mniej niż 

w 2010 r.)  Wypłacono  1168 dodatki mieszkaniowe na lokale będące w zasobach prywatnych 

a następnie spółdzielcze, zakładowe oraz pozostające w zasobie mieszkaniowym gminy:  

Dodatki mieszkaniowe wypłacono: 

 - na rzecz zarządców- 123.961,81 zł  (790 dodatków), z tego: 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa – 66.241,11 zł (394 dodatki)  

 Urząd Gminy – 2.596,83 zł (69 dodatków)  

 Nadleśnictwo Strzałowo – 1.637,28 zł (11 dodatków) 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 46.422,21 zł (274 dodatki) 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wspólnota – 7.064,38 zł (42 

dodatki) 

    - do rąk właścicieli lub najemców lokali- 33.951,31 zł (378 dodatków) 

W 2011 r. dodatek mieszkaniowy najmniejszy i największy: 17,52 zł i 293,59 zł natomiast 

dodatek mieszkaniowy średni: 135,20 zł 

 

 

V. Prace  społecznie użyteczne 

GOPS realizował wszystkie zadania związane z organizacją i finansowaniem prac 

społecznie użytecznych w gminie (od opracowania rocznego programu po wypłatę                        

wynagrodzeń i wnioskowanie o refundację poniesionych kosztów). 

 

 

 

 

 

 

 

 



W 2011r. prace społecznie użyteczne wykonywało 27 bezrobotnych objętych pomocą 

społeczną w jednostkach organizacyjnych gminy: 

Lp. 

Jednostka 

samorządowa w której 

wykonywane były 

prace społecznie 

użyteczne 

Liczba 

bezrobotny

ch 

wykonując

ych PSU 

Liczba 

godzin 

pracy 

Okres 

wykonywania 

pracy w 2011r. 

Zakres pracy  

1 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

i Mieszkaniowej 

 w Pieckach 

 

14 

 

2.330 

 

IV-IX 

       

 Prace porządkowe na terenie 

wsi:              

 

1 

1 

210 

212 

22.IV- 30.IX 

22.IV- 30.IX 
                      Piecki 

1 

1 

210 

94 

22.IV- 28.IX 

21.IV- 30.VI 

 

                     Krutyń 

 

1 212 22.IV- 29.IX Zgon 

1 

1 

212 

120 

21.IV- 28.IX 

01.VII- 28.IX 
Lipowo 

1 134 21.VI- 30.IX Cierzpięty 

1 200 04.V – 28. IX 

 

Stare Kiełbonki 

 

1 40 04.V- 31.V Jakubowo 

1 210 23.IV- 26.IX Babięta 

1 

 

210 

 

22.IV- 29.IX 

 
Nawiady 

1 

 

160 

 

01.VI- 30.IX 

 

Rutkowo i Główno 

 

1 106 12.VII- 30.IX Bobrówko 

2 

 

 

Szkoła Podstawowa  

w Nawiadach 

 

 

2 

 

175 

 

VI- IX 

 

Prace porządkowe na terenie 

szkoły i wokół niej 

 

1 

 

 

128 

 

 

27.VI- 28.IX 

 

 

j.w. 

1 

 

47 

 

     01.VIII- 30.IX 

 

j.w. 

    3 

Szkoła Podstawowa  

w Starych Kiełbonkach 
 

1 

 

 

40 

 

 

06.VI- 27.VI 

 

 

Prace porządkowe na terenie 

szkoły i wokół niej 



 

Od kwietnia do września 2011 r. 27 bezrobotnych wykonywało prace na rzecz gminy 

przez 3750 godzin. Na wypłatę świadczeń pieniężnych  z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych  przeznaczono kwotę  27.261,00 zł. Z tej kwoty 15.631,92 zł 

zrefundował Powiatowy Urząd Pracy, 11.629,08 zł zostało wydatkowane z budżetu 

gminy. 

4 

Gimnazjum  

w Pieckach 

 

 

1 

 

 

 

160 

 

 

 

04.V – 24.VIII 

 

 

Prace porządkowe na terenie 

szkoły i wokół niej 

 

 

5 

Samorządowe 

Przedszkole  

w Pieckach 
1 160 02.VI- 30.IX 

Prace porządkowe na terenie 

przedszkola i wokół niego 

6 

Gminny Ośrodek 

Sportu, Kultury i 

Rekreacji „Pegaz”                

w Pieckach 

 

2 

 

 

170 

 

 

VI- IX 

 

Utrzymanie porządku na 

terenie stadionu oraz Ośrodka 

Kultury 

  

1 

 

1 

 

 

30 

 

140 

 

 

07.VI- 30.VI 

 

07.VI- 28.IX 

 

j.w. 

 

j.w. 

7 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 w Pieckach 

 

6 

 

 

 

715 

 

 

 

      V- IX 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

80 

 

 

04.V- 30.VI 

 

 

Prace konserwatorskie 

1 120 06.VII- 28.IX 

Pomoc w doręczaniu przesyłek, 

prosta praca biurowa oraz 

utrzymywanie porządku na 

terenie Ośrodka 

1 35 15.VI.30.VI 

 

 

Pomoc w usługach opiekuńczych 

1 

 

160 

 

07.VI- 30.IX 

 

 

Organizowanie pracy świetlicy 

wiejskiej w Macharach 

 

1 

 

160 

 

 

07.VI- 30.IX 

 

 

Organizowanie pracy świetlicy 

wiejskiej w Lipowie 

1 

 

160 

 

06.VI- 30.IX 

 

Organizowanie pracy świetlicy 

wiejskiej w Dłużcu 

 

RAZEM: 
27 3750  



PROJEKT SYSTEMOWY P.N. „OGRANICZENIE BEZROBOCIA I SFERY 

WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO  W GMINIE PIECKI”. 

 Projekt ten od 2008r. współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL (Priorytet VII, Działanie 7.1, 

Poddziałanie 7.1.1) W 2011 r. realizowana była IV edycja Projektu. Uczestniczyło w nim 49 

osób, w tym:    

 33 osoby realizowały indywidualne ścieżki uczestnictwa w oparciu o zadania zawarte                 

w kontraktach socjalnych (KS). W zależności od treści kontraktu socjalnego były to: 

warsztaty aktywizacji zawodowej, trening interpersonalny, warsztaty z zakresu prawa, 

podstawy przedsiębiorczości, kurs komputerowy, zajęcia z zakresu ekonomii 

społecznej oraz indywidualne doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne                     

i prawne. 

 16 osób (bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, najczęściej  z powodu opieki 

nad dzieckiem) realizowało Program Aktywności Lokalnej (PAL). W ramach programu 

PAL stosowane były następujące instrumenty aktywnej integracji : trening twórczej 

adaptacji, warsztaty z zakresu prawa, trening kompetencji wychowawczych                                                  

i pedagogicznych oraz zajęcia z prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

gospodarowania budżetem domowym, a także indywidualne doradztwo zawodowe, 

konsultacje psychologiczne i prawne. Uczestniczki PAL wraz z dziećmi w ramach 95 

godzinnego programu treningu kompetencji wychowawczych i pedagogicznych 

przygotowywały się m.in. do występu artystycznego, zrealizowanego w grudniu 

2011r.  podczas gali podsumowującej realizację projektu. 

 Według aneksu Nr POKL.07.01.01-28-232/08-03 do umowy o dofinansowanie 

projektu systemowego w 2011 roku, zawartego dnia 5 maja 2011r. z Województwem 

Warmińsko- Mazurskim na realizację projektu przeznaczono kwotę 188.049,42 zł, w tym 

dofinansowanie  ze środków EFS – 168.249,42 zł oraz udział gminy – 19.800,00 zł. 

Udział własny gminy stanowiły wydatki na zasiłki celowe i okresowe zaplanowane                 

w budżecie GOPS.   

 Wydatkowano 161.822,20 zł, z czego 142.022,20 zł z dotacji EFS i 19.800,00 zł                  

ze środków własnych. Niewykorzystana dotacja (26.227,22 zł) została zwrócona do 

budżetu państwa. 

Wydatki projektu przeznaczono na zadania: 



 Aktywna integracja  - 66.176,91 zł, z tego na: 

- działanie realizowane w ramach Kontraktów Socjalnych – 42.833,91 zł 

- Program Aktywności Lokalnej – 23.343,00 zł  

 Zasiłki i pomoc w naturze – 19.800,00 zł  

 Praca socjalna – 30.834,48 zł 

 Zarządzanie projektem – 30.080,27 zł 

     14.930,54 zł tej kwoty stanowiły tzw. koszty pośrednie.   

Spośród 33 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo uczestników projektu 16 (czyli 48,5 

% ogółu) podejmowało różne aktywności na rynku pracy dla poprawy sytuacji 

życiowych. I tak: 

 -  9 osób wykonywało prace społecznie użyteczne u pracodawców samorządowych, 

 - 8 osób podjęło pracę, z tego: 4 – na podstawie umowy o pracę, 2 – umowy zlecenie,                        

    1 – umowa o dzieło oraz  1- rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

 - 1 osoba podjęła staż u pracodawcy. 

 

 

 

 

 

 

9 

4 

2 
1 1 1 

17 

Aktywność zawodowa uczestników projektu 

Prace Społecznie Użyteczne 

Umowa o pracę 

Umowa zlecenie 

Umowa o dzieło 

Własna działalność gospodarcza 

Staż u pracodawcy 

Brak dotychczasowej aktywności 

zawodowej 



Klub Integracji Społecznej 

 W 2011 r. w ramach Klubu Integracji Społecznej funkcjonowała grupa wsparcia               

dla kobiet współuzależnionych.  

 Łącznie w KIS było 10 uczestników. Koszt jego funkcjonowania to 3.591,62 zł.              

Podana kwota w całości pochodzi z dofinansowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.   

 

 

 

Najważniejsze aktualnie potrzeby dla sprawnego działania GOPS oraz poprawy sytuacji 

rodzin gminy, to: 

 

w sferze potrzeb mieszkańców gminy:  

1) utworzenie świetlicy lub klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży w Pieckach oraz 

we wsiach w szczególnym nasilaniu problemów społecznych, 

2) rozbudowanie punktu opieki nad chorym w domach dla niedopuszczenia do konieczności  

kierowania osób do domów pomocy społecznej. 

3) wygospodarowanie pomieszczenia dla bezdomnych, 

4) zorganizowanie magazynu dla bezpiecznego i spełniającego wymogi sanitarne 

przechowywania i wydawania żywności w ramach programu PEAD, 

5) zabezpieczenie  środków  finansowych  na  realizację  świadczeń  społecznych                        

na  poziomie zaplanowanym w „Bilansie potrzeb”, aby z powodu braku środków 

finansowych nie dopuść do niezrealizowania zadań i form pomocy przewidzianych                  

w ustawach. 

 

w sferze funkcjonowania GOPS: 

1) zatrudnienie asystenta rodziny i psychologa oraz „animatora podwórkowego”, 

wspomagających rodziny z problemami,  

2) zatrudnienie pielęgniarki psychiatrycznej dla zapewnienia usług opiekuńczych osobom              

z zaburzeniami psychicznymi, 

3) niezmniejszenie środków finansowych na utrzymanie GOPS w zakresie bieżącego 

funkcjonowania (materiały biurowe, opłaty pocztowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu 

elektronicznego…) wobec realizowania w GOPS programów aktywizujących                    

POTRZEBY 



i wspierających różne grupy mieszkańców gminy, nie tylko klientów objętych 

świadczeniami,  

4) doposażenie Ośrodka w sprzęt komputerowy i meble; 

w związku z uruchomieniem w Polsce środków Unii Europejskiej: 

 zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających ubieganie się                

o dofinansowanie funduszami Programów Operacyjnych projektów ze sfery społecznej 

gminy. 

 

Zarówno dla prawidłowej obsługi klientów w sprawach indywidualnych jak i dla 

realizacji działań z zakresu  pracy socjalnej oraz programów pomocowych i aktywizujących 

jest konieczna poprawa warunków lokalowych GOPS.  

 

 

Piecki, 15 lutego 2012 r. 

 


