Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009r.

Na realizację zadań z pomocy społecznej w 2009r. dysponowaliśmy budżetem w kwocie
314.174zł ( w tym: kwota 204.874zł pochodziła z dotacji, a kwota 109.300zł to środki
własne).
Z powyższego budżetu zrealizowaliśmy następujące formy pomocy:
1. 15 zasiłków stałych, na kwotę 29.494zł. Zasiłki te otrzymywały osoby całkowicie
niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, które jednocześnie nie posiadały
własnego dochodu, a dochód osiągany w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę nie
przekraczał kryterium ustawowego, tj. aktualnie 351 zł na jedną osobę w rodzinie.
2. Za 10 osób opłacaliśmy składki zdrowotne od przyznanych zasiłków stałych na łączną
kwotę 2.268zł. Składki opłacane są od świadczeń w formie zasiłku stałego za osoby, które nie
mają innej możliwości ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Zasiłki okresowe dla 84 rodzin na łączną kwotę 127.794zł. Przyznawane były rodzinom
spełniającym ustawowe kryterium dochodowe z jednocześnie występującym problemem
bezrobocia , niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub ubóstwa.
4. Zasiłki celowe i pomoc rzeczowa dla 105 rodzin na ogólną kwotę 84.802,44zł. Pomoc w
tej formie była przyznawana rodzinom spełniającym ustawowe kryterium dochodowe z
jednocześnie występującym problemem, bezrobocia, niepełnosprawności, przewlekłej
choroby, ubóstwa czy wielodzietności. W tej części budżetu realizujemy również
odpłatność za utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej. Za 3 osoby, łączna kwota
przekazana na koszty utrzymania wyniosła 25.631,57zł. Rodziny znajdujące się w
najtrudniejszych warunkach materialno-bytowych otrzymały opał na okres zimowy , średnio
w ilości pół tony na gospodarstwo domowe oraz refundowaliśmy koszty leków i niezbędne
koszty leczenia.
5. Dożywianiem w szkołach zostało objętych 162 dzieci i na ten cel wydaliśmy kwotę
41.111zł.( z czego dotację stanowiła kwota 26.879zł, a 14.232zł to środki własne ) Wszystkie
dożywiane dzieci korzystają z jednego gorącego posiłku dziennie.
6. 60 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłków na posiłki , na ten cel wydaliśmy
kwotę 26.415zł. ( z czego dotację stanowiła kwota 17.270zł a kwota 9145zł to środki własne)
7. Na doposażenie stołówek szkolnych przeznaczyliśmy kwotę 2.290zł. ( w tym: 1.500zł
stanowiła dotacja a 790zł to środki własne.)
8. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 6 środowisk. Do realizacji tej formy
pomocy były kierowane osoby bezrobotne, zatrudniane przez Urząd Gminy w ramach prac
interwencyjnych.
Jak wynika z danych statystycznych zawartych w rocznych sprawozdaniach z
udzielonych świadczeń pomocy społecznej, w ubiegłym roku z pomocy społecznej korzystały
ogółem 244 rodziny, w których zamieszkiwało 998 osób stąd wynika, że około 18%
społeczeństwa gminy żyje w niedostatku. Biorąc pod uwagę dane z roku poprzedniego (
2008) należy stwierdzić, że liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wzrosła o
3,5% i to głównie w grudniu 2009 roku. W większości, podyktowane jest to zastojem prac
budowlanych w okresie zimowym.
Wzorem lat ubiegłych we współpracy z Panem Wójtem i szkołami zorganizowaliśmy
uroczystość wręczenia paczek świątecznych dzieciom do 12 roku życia z rodzin o dochodach
nie przekraczających kryterium dochodowego. Paczki świąteczne o wartości 25zł każda,
otrzymało 109 dzieci. W koloniach letnich wzięło udział 11 dzieci. Kolonie letnie
organizowane były we współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Lisewie. Zorganizowaliśmy wyjazd dla
17 dzieci
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności na II Powiatowy Festyn Ruchowo –
Rekreacyjny z okazji dnia dziecka zorganizowany w Robakowie.

Dodatkowo opracowaliśmy i zrealizowaliśmy projekt systemowy współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII. „ Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, któremu nadaliśmy tytuł „Aktywizacja rodzin
dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”. Na ten cel
pozyskaliśmy środki w kwocie 42.950,16zł. przy zaangażowaniu środków własnych w
wysokości 5.038,84zł. W projekcie wzięło udział 16 osób, korzystających z pomocy
społecznej i jednocześnie pozostających bez zatrudnienia. Beneficjenci projektu ( poprzez
uczestnictwo w szeregu szkoleń i kursów, takich jak : warsztaty z doradcą zawodowym i
psychologiem, kurs- ABC komputerów, opiekunka dziecięca, planowanie budżetu
domowego ) zdobyli nowe umiejętności zawodowe i społeczne, dzięki którym wzrosną ich
szanse w poruszaniu się po rynku pracy.
Kolejnym dodatkowym zadaniem, którego realizacji podjął się tutejszy ośrodek
był program „Uczeń na wsi”. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w kwocie 32.220,67zł Środki
w całości pochodziły z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Programem objętych zostało 34 dzieci posiadających orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności i jednocześnie realizujących obowiązek nauczania w szkole.
Celem programu było wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Na realizację dodatków mieszkaniowych w 2009 roku łącznie wydaliśmy kwotę
35.526,85zł: Z dodatków do kosztów utrzymania mieszkań korzystało:
- 15 rodzin zamieszkujących w mieszkaniach spółdzielczych , gdzie kwota wykorzysta na
ten cel wyniosła 25.287,33zł.
- w mieszkaniach gminnych korzystały 4 rodziny, a kwota wykorzystana na ten cel
wyniosła 3.288,46zł.
- oraz w pozostałych mieszkaniach, tj. prywatnych, zakładowych i rolników
indywidualnych korzystało 10 rodzin , a kwota wykorzystana wyniosła 6.951,06zł. Przy
rozpatrywaniu wniosków na wysokość dodatków mieszkaniowych istotne znaczenie ma
ogólny metraż mieszkania, ilość zamieszkujących w nim osób oraz posiadane dochody
brutto. Realizacja dodatków mieszkaniowych w 2009 roku w porównaniu do roku 2008
uległa obniżeniu o 678zł.
Na realizację świadczeń rodzinnych budżet w 2009r. wyniósł 1.505.346zł
Z powyższego budżetu zrealizowaliśmy:
- 8.258 świadczeń na zasiłki rodzinne na kwotę 528.222zł,
- 43 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 43.000zł,
- 244 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego na kwotę 95.107zł
- 296 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 50.640zł,
- 653 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę
50.340zł,
- 487 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 48.700zł,

-

1.184 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania na kwotę 68.200zł,
1.622 świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę
129.760zł,
2.249zł świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 344.097z
184 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 80.280zł,
67 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 67.000zł,
183 świadczenia w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę
19.971zł,
48 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.700zł.
Na koszty utrzymania i obsługi świadczeń wydaliśmy kwotę 45.234zł.

Na wypłatę Funduszu Alimentacyjnego wydaliśmy kwotę 157.770zł , a koszty obsługi
wyniosły 14.347zł.
Zwroty na zaliczki alimentacyjne ściągnięte od dłużników wyniosły 2.495,67zł z czego :
kwota 1.247,84zł przekazana została do budżetu państwa , a kwota 1.247,83zł stanowi
dochody własne gminy uzyskane w 2009r.
Zwroty na wypłacony fundusz alimentacyjny wyniosły 24.409,71zł z czego dochody
własne gminy stanowi kwota 8.415zł
W podsumowaniu działalności ośrodka za ubiegły rok pragnę nadmienić, że oprócz
zadań ustawowych dotyczących pomocy społecznej realizujemy również takie zadania jak :
świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe.
Pozyskaliśmy dodatkowe środki dla gminy w łącznej wysokości 130.733,67 zł.
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