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1. WPROWADZENIE 

 
Za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku kolejny rok owocny w wiele zadań 

i inicjatyw ukierunkowanych na wsparcie i aktywizację społeczną mieszkańców miasta i gminy Więcbork. 

Ośrodek zrealizował, oprócz zadań wynikających z przepisów prawa i statutu instytucji, cały wachlarz 

różnorodnych, nowatorskich przedsięwzięć, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo na kolejnych 

stronach niniejszego sprawozdania.   

 

Szczególnie warto pochylić się nad dwoma inicjatywami, wspierającymi środowisko senioralne, które 

z roku na rok powiększa się, a co za tym idzie, rosną jego potrzeby. I właśnie w/w inicjatywy 

są odpowiedzią na te potrzeby. Mowa tutaj o dwóch projektach dofinansowanych z Funduszy 

Europejskich, a realizowanych w partnerstwie z Fundacją PRO EUROPA z Torunia (liderem projektów). 

Celem pierwszego z nich pn. „Centrum Aktywności Seniora” jest zwiększenie dostępności do usług 

społecznych dla seniorów z terenu gminy Więcbork. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy projektu kilka 

razy w tygodniu biorą udział w zajęciach aktywizujących społecznie, edukacyjnych czy rozrywkowych. 

Wydają też własne czasopismo. Celem drugiego projektu pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” 

jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – pomocy 

sąsiedzkiej. Podstawowymi działaniami w  projekcie jest wsparcie przez przeszkolone opiekunki, osób 

niesamodzielnych, które mają dodatkowo m.in. możliwość skorzystania z bezpłatnych usług 

transportowych, fryzjerskich itp. Realizacja obu inicjatyw to niewątpliwie wyzwanie dla tut. Ośrodka. 

Jednakże ich pozytywny odbiór w środowisku senioralnym oraz przede wszystkim widoczne i wartościowe 

rezultaty, świadczą o zasadności wdrażania tego typu przedsięwzięć.  

 

Warto również wspomnieć o oddanej do użytku w połowie 2018 roku nowoczesnej siedziby Centrum 

Aktywności Seniora, którego administratorem jest tut. ośrodek. W 2019 roku w budynku odbyło się 375 

różnorodnych aktywności, skierowanych głównie do społeczności senioralnej, co najdobitniej pokazuje 

celowość tej inwestycji i prowadzenia Centrum.   

 

Jednym z celów realizacji nieszablonowych działań przez MGOPS jest również dążenie zmiany wizerunku 

tut. Ośrodka, który do niedawna kojarzył się wyłącznie z instytucją wypłacającą świadczenia pieniężne, 

uzależniając od siebie mieszkańców gminy. Obecnie, dzięki szeregowi działań o charakterze 

niepieniężnym, wizerunek ten ulega stopniowej zmianie.  

 

Rekomendując Państwu niniejsze sprawozdanie zapewniamy, że Ośrodek systematycznie rozwija 

i udoskonala lokalny system oparcia społecznego, który z ogromnym i skutecznym wsparciem wielu 

partnerów ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społecznego mieszkańcom naszej gminy.  

. 

 

Dyrekcja i Pracownicy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Więcborku 
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2. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

 
 

2.1 CHARAKTERYSTYKA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY 

 

W myśl ustawy o pomocy społecznej (dalej: ups) podstawowym warunkiem przyznania pomocy jest 

zaistnienie jednego z problemów określonych w ustawie o pomocy społecznej, a ponadto – w głównej 

mierze dla świadczeń pieniężnych - warunkiem jest wysokość dochodu, który od 1 października 2018 r. 

nie może przekraczać dla osoby w rodzinie - 528 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł. 

 

W 2019 r. świadczeniami pomocy społecznej (pieniężnymi i niepieniężnymi, z wyłączeniem pracy socjalnej) 

na terenie gminy Więcbork objęto 419 rodziny. W stosunku do 2018 r. nastąpił spadek o 13 rodzin 

objętych pomocą, wskaźnik osób korzystających z pomocy kształtuje się aktualnie na poziomie 7,18% 

ogółu mieszkańców gminy (2011: 13%; 2012: 12,95%; 2013: 12,90; 2014: 11,58%; 2015: 10,42%; 2016: 

9,10%; 2017: 8,57%, 2018: 7,87%). Wpływ na powyższą sytuację miały m.in. sukcesywny spadek 

bezrobocia, migracja zarobkowa, uzyskanie różnorodnych świadczeń socjalnych w szczególności 

przysługujących rodzinom, w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). 
 

Tabela 1, Ilość osób i rodzin objętych pomocą w ramach ups, w okresie 2018-2019 

 
Liczba  
rodzin 

Liczba osób  
w tych rodzinach 

% mieszkańców 
korzystając. 

z pomocy 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liczba osób/rodzin objętych pracą socjalną 716 739 1 787 1 739 13,41 13,05 

Liczba osób/rodzin objętych tylko pracą socjalną 284 320 736 780 - - 

Liczba osób/rodzin objętych pomocą – ogółem, w tym 432 419 1 049 956 7,87 7,18 

świadczenia pieniężne 292 272 673 592 - - 

świadczenia niepieniężne 259 246 725 649 - - 

Świadczenia przyznane  w ramach zad. zlecon. gminie 27 28 90 95 - - 

Świadczenia przyznane w ramach zad. własnych gminy 420 406 1 005 909 - - 

Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2018– 2019 

 

Powyższe dane uwidaczniają, iż w 2019 r. liczba rodzin korzystających z różnorodnych świadczeń nadal ma 

tendencję malejącą, rodziny te jednak wciąż borykają się z wieloma trudnościami, które w wyniku 

wieloletnich obciążeń i złych nawyków, nakładając się na siebie, zwiększają niewydolność rodzin. 

Uwidacznia się wzrastająca liczba rodzin, objętych tylko i wyłącznie różnorodnymi elementami pracy 

socjalnej, gdyż jest to liczba o 6% większa w stosunku do 2018 r.  

W grupie tej znajdują się, w szczególności osoby korzystające ze świadczeń bezdecyzyjnych: uczestnicy 

2 klubów samopomocy (DOMEK, Klub SENIOR+), klienci korzystający z pomocy żywnościowej POPŻ, 

Podprogram 2019, rodziny wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, mieszkańcy 

domu pomocy społecznej. 

 
 

 

 

 



 

7 

Tabela 2, Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy, w ramach 
ups w okresie 2018 - 2019 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
2018 2019 Różnica liczby 

rodzin w stos. 
do 2018r. 

Liczba 
rodzin 

%  
Liczba 
rodzin 

%  

Liczba rodzin - ogółem 432 100 419 100 -21 

1 Długotrwała lub ciężka choroba 342 79 331 79 -3 
2 Niepełnosprawność 256 59 234 56 -9 
3 Ubóstwo 208 48 198 47 -5 
4 Bezrobocie 171 40 170 41 -0,5 
5 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowa. 73 17 58 14 -21 

- 
 w tym:  
 Rodziny niepełne 

37 9 32 8 -16 

-  Rodziny wielodzietne 27 6 18 4 -33 

6 Alkoholizm 58 13 60 14 +3 

7 Narkomania 0 0 1 0,2 +100 

8 Przemoc w rodzinie 20 7 19 5 -5 

9 Potrzeba ochrona macierzyństwa 19 4 15 4 -26 

-  w tym: wielodzietności 3 1 2 0,5 +50 

10 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK 4 1 2 0,5 -50 

11 Bezdomność 1 0,2 5 1 +500 

12 Sytuacja kryzysowa 1 0,2 2 0,5 -50 
Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2018–2019 
 

Biorąc pod uwagę strukturę powodów, powodujących trudną sytuację życiową rodzin, obserwowanych 

w 2019 r. tendencje są analogiczne do 2018 r.. Niezaprzeczalnie, dominującym powodem, korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej, były problemy wynikające ze złego stanu zdrowia powodujące zwiększone 

koszty leczenia (długotrwała choroba (79%), niepełnosprawność (56%)). 
 

Ubóstwo, które nadal jest kluczowym powodem korzystania ze wsparcia w postaci świadczeń pomocy 

społecznej ma jednak tendencję malejącą (2019: 48% ogółu rodzin korzystających z pomocy osiągało 

dochody poniżej podstawowego kryterium dochodowego  w 2018 r. natomiast 47%). Są to osoby/rodziny, 

którym udzielono pomocy ze względu na skrajnie trudną sytuację materialną ich gospodarstw domowych, 

głównie z powodu bezrobocia i poważnych problemów zdrowotnych. 
 

Powodem, a zarazem przyczyną ubóstwa niewątpliwie jest bezrobocie (41%). Wg danych PUP Sępólno Kr. 

stopa bezrobocia na XII.2018 na terenie powiatu sępoleńskiego wynosiła 12,8%, natomiast na XII.2019 

spadła do 11,6 punktu procentowego. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy może mieć istotny wpływ 

na zmniejszanie się liczby osób korzystających z pomocy społecznej, w wyniku polepszania się sytuacji 

materialnej tych osób. 
 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych również jest jednym z wiodących problemów 

społecznych, jakich doświadczają współczesne rodziny objęte wsparciem tut. ośrodka, dotyka znacznego 

odsetka badanej populacji (14%). Ważnym elementem pracy na rzecz tej grupy jest możliwość 

obejmowania rodzin dodatkową usługą jaką jest wsparcie trzech „asystentów rodziny”.  

Analizowany problem znajduje się w agendzie pięciu najczęstszych powodów udzielania pomocy wsparcia 

przez instytucje pomocy społecznej (tzn.: 1. długotrwała choroba, 2. niepełnosprawność, 3. ubóstwo, 

4. bezrobocie, 5. bezradność opiekuńczo-wychowawcza).  

Skala problemu jest wysoce niepokojąca, stąd też w stosunku do tych rodzin uruchamiane są działania 

profilaktyczne, w zakresie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, działań edukacyjnych: 

warsztatów, szkoleń, organizacji pikników czy animacji środowiskowych. 
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W biografie wielu klientów pomocy społecznej wpisany jest problem alkoholowy. Wyniki badań 

dowodzą, iż problem alkoholowy nierzadko idzie w parze z ubóstwem, działania socjalne muszą w tych 

przypadkach objąć całą rodzinę. Uzależnienie od alkoholu zdiagnozowano u 60 rodzin, z czego aż 40 

przypadkach to osoby samotne, w tym samotni mężczyźni stanowią aż 90% ogółu tych osób. Należy 

zaznaczyć, iż jedną z przesłanek udzielania świadczeń pomocy społecznej jest właśnie alkoholizm, jednak 

nie oznacza to dowolności udzielania w tym zakresie świadczeń pomocy społecznej, która w tym 

szczególnym przypadku odbywa się pod szczególnym dozorem pracowników socjalnych. 
 

W opinii pracowników socjalnych w większości nadużywanie alkoholu powiązane jest z przemocą 

w rodzinie. Te środowiska zasługują na szczególne, w większości interdyscyplinarne wsparcie. Problem 

ten zdiagnozowano u 18 rodzin korzystających ze świadczeń ups (w 58% ogółu tych rodzin występuje 

problem alkoholowy).  Przemoc jest zjawiskiem występującym nie tylko w domu ale również w miejscu 

pracy, w szkole, w grupie rówieśniczej. Zjawisko to ma więc charakter interdyscyplinarny - i leży ono 

w kręgu zainteresowania przedstawicieli różnych środowisk: pracowników socjalnych, policjantów, 

asystentów rodziny, psychologów, socjologów, prawników, i innych (K. Stanek, Praca socjalna z osobą lub 

rodziną z problemem przemocy, Warszawa 2014, s. 19-20). 
 

Obiektywnie oceniając, przyczyny otrzymywania pomocy społecznej są spowodowane wieloma, 

różnorodnymi czynnikami, począwszy od tych niezależnych od beneficjentów, jak np. trudna sytuacja na 

rynku pracy, poprzez czynniki osobowościowe, jak brak prawidłowych wzorców u dzieci, a skończywszy na 

bezradności i swoistym uzależnieniu od systemu pomocy społecznej, kiedy osoby nie znają innego 

sposobu na życie. Eksperci nazywają to zjawisko dziedziczeniem biedy lub wyuczoną bezradnością. 

Pracownicy socjalni bardzo często spotykają się z brakiem pozytywnych wzorców do naśladowania wśród 

dorosłych, którzy kreują w środowisku rodzinnym bierność, polegającą wręcz na wyrachowanej kalkulacji 

dochodu gospodarstwa. Obserwują, kiedy to rodzice preferują pozostać bezrobotni lub rezygnują z nisko 

płatnej pracy, ponieważ pieniądze otrzymane z pomocy społecznej zapewniają im większy dochód wraz 

z innymi dodatkami, np. posiłkami dla dzieci, wyprawkami szkolnymi itp. niż praca zarobkowa. 
 

 

Wykres 1, Główne źródło dochodu rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w POMOST STD w 2019 
 

W 2019 r. podstawowym źródłem utrzymania większości (40%) gospodarstw domowych beneficjentów 

pomocy społecznej były świadczenia rentowe lub emerytalne, taka tendencja utrzymuje się już od kilku 

lat. Dla  140 gospodarstw domowych (tj. 33% ogólnej liczby gospodarstw) głównym źródłem dochodu 

stanowiły świadczenia socjalne (tj. 33% ogólnej liczby gospodarstw beneficjentów).  

5 
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Natomiast wynagrodzenie za pracę było głównym źródłem dochodu jedynie dla 14% ubogich 

gospodarstw, w tej kategorii przeważały rodziny z dziećmi (2018: 73%; 2019: 83%). Częściej jednak z pracy 

utrzymują się mieszkańcy wsi, gdzie udział beneficjentów wykazujących dochody z pracy wynosił ponad 

58%, natomiast w mieście było to 42% ogółu osób. W dzisiejszych czasach problem wykluczenia 

społecznego lub zagrożenia wykluczeniem społecznym nie dotyczy jedynie osób bezrobotnych, ale 

również osób pracujących, gdyż podjęcie zatrudnienia nie prowadzi do wyrwania się z ubóstwa, 

otrzymywane wynagrodzenie nie zabezpiecza podstawowych potrzeb osoby/rodziny. 
 

Niepokojącym zjawiskiem, pomimo tego, iż jest to tylko 14 osób samotnie gospodarujących, pozostawało 

bez własnego źródła dochodu – które pozyskując różnorodne świadczenia z pomocy społecznej, zasiliło 

grupę osób utrzymujących się ze świadczeń socjalnych. 

 

 

 

2.2. WYBRANE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM PRACA 

SOCJALNA 

 

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne 

fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich 

przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. 

Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością. 
 

 

Tabela 3, Świadczenia udzielane, w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. 
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 ZASIŁKEK STAŁY 60 547 277 011 249 923 +11% 

2 ZASIŁEK OKRESOWY 114 748 276 733 281 926 -2% 

3 
ZASIŁEK CELOWY, na zakup żywności/posiłku 
(Posiłek w szkole i w domu) 

201 1 462 250 000 230 231 +8,6% 

4 ZASIŁEK CELOWY  255 x 19 169 21 138 -9% 

5 SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY 61 80 19 570 20 641 -5% 

6 
WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z 
TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZYZNANEJ 
PRZEZ SĄD 

1 12 1 200 2 088 -43% 
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USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone w miejscu 
zamieszkania 

79 26724 836 509 785 716 +6% 

2 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DPS 17 200 580 523 538 093 +7% 

3 POSIŁEK ogółem, w tym: 267 44 246 249 378 252 640 -2% 

3.1 
w ramach programu „Posiłek w szkole i w 
domu” 

186 25 452 145 259 159 717 -10% 

3.2 
dla osób z dochodem powyżej 150%  kryterium 
(poza programem) 

101 16 233 90 819 92 923 -2% 

4 
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

29 1 607 103 485 106 220 -3% 

5 SCHRONIENIE (opłata pobytu w schronisku) 1 12 396 0 +100% 

6 NOCLEGOWNIA  x x 3 640 1 220 +198% 

7 SPRAWIENIE POGRZEBU x x 497 5 275 -16% 

Źródło: analiza własna  
*wykonanie księgowe 
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Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż najwięcej środków finansowych wydatkowano 

na ZASIŁEK STAŁY, który należy do świadczeń pieniężnych wspierający osoby niezdolne do pracy 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, pozostające w ubóstwie. Świadczenie należy do katalogu 

świadczeń obligatoryjnych, wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego 

wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób 

czy rodzin. Omawianą pomoc otrzymało 60 osób (2018: 55) na łączną kwotę 277 011 zł (nastąpił wzrost 

wydatków o 10% w stosunku do 2018 r.).  

Świadczenie pobrało 14% ogółu rodzin korzystających z pomocy w 2019 r.. Średniomiesięczna wysokość 

zasiłku wynosiła 524 zł a średniorocznie pobierano ten zasiłek przez 9 miesięcy (kwota zasiłku aktualnie 

może być przyznana w przedziale od 30 zł do 645 zł miesięcznie w zależności od posiadanego dochodu 

osoby). 

 

Kolejnym pod względem wielkości wydatkowanych środków jest ZASIŁEK OKRESOWY, na realizację 

którego przeznaczono 276 733 zł, skorzystało z niego 116 osób (2018: 119), tzn., że zasiłek pobrało 27% 

ogółu rodzin korzystających z pomocy. Świadczenie w zdecydowanej większości przypadków było 

przyznawane z tytułu bezrobocia (89% ogółu rodzin). Średniomiesięczna wysokość zasiłku wynosiła 374 zł 

przy średniorocznej długości 7 miesięcy (kwota zasiłku aktualnie może być niższa niż 20 zł miesięcznie). 

 
ZASIŁEK CELOWY jest kolejnym świadczeniem stanowiącym bardzo istotną pomocą mieszkańcom gminy, 

przyznawanym na zakup posiłku lub żywności, w ramach wieloletniego PROGRAMU POSIŁEK W SZKOLE 

I W DOMU. Wydatki na ten cel (250 000 zł), stanowią 87% ogółu wszystkich zasiłków celowych.  

Program, przewiduje również realizację pomocy, w formie zakupu bezpłatnych POSIŁKÓW osobom 

i rodzinom, których dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ups.  

 

Programem, objęto 587 osób (2018: 643; 2017: 726), z czego: 

 200 rodzin (499 osób w tych rodzinach) skorzystało ze świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 

celowego na zakup żywności, na łączną kwotę 250 000 zł; 

 186 osób (102 rodziny) skorzystało z posiłku, na łączną kwotę 145 259 zł. 

Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 395 259 zł, z czego 122 000 zł stanowią środki z budżetu gminy 

(≈31%) natomiast 273 259 zł – środki z budżet państwa (≈69%). 

 

Dodatkowo, poza omawianym programem 101 osób (analogicznie w 2018: było to 121 osób; 2017: 107; 

2016: 90; 2015: 115, 2014: 93) skorzystało z POSIŁKÓW, finansowanych bezpośrednio ze środków 

własnych gminy Więcbork. Były to osoby nie spełniające kryterium ustawowego obowiązującego, w 

ramach w/w Programu (tj. ponad 150% obowiązującego kryterium), w omawianej grupie znaleźli się 

przede wszystkim uczestnicy terapii Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, osoby starsze, 

długotrwale chore, niepełnosprawne. Łączny koszt realizacji świadczenia wyniósł 90 819 zł (analogicznie 

wydatkowano w 2018: 92 923 zł;  2017: 79 257 zł; 2016: 73 528 zł; w 2015: 71 696 zł; w 2014: 50 892 zł). 

 

Najbardziej kosztową usługą kierowaną do osób wymagających pomocy w miejscu ich zamieszkania jest 

USŁUGA OPIEKUŃCZA, którą świadczy 16 opiekunek. Od początku świadczenia tych usług, tut. ośrodek 

realizuje to zadanie samodzielnie poprzez zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę. 

W 2019 r. usługami objęto 79 osoby (2018: 74 osoby; 2017: 62 osoby; 2016: 70 osób;), z czego: 

1. 79% ogółu osób to osoby samotnie zamieszkujące; 

2. 81% ogółu osób jest w wieku powyżej 70 lat (tj. 64 osoby, z czego 52 zamieszkują samotnie); 

3. 71% ogółu osób to kobiety (56 osób), aż 47 z nich zamieszkuje samotnie; 

4. 34% ogółu osób zamieszkuje na wsi (pracownicy obsługują mieszkańców 9 wsi: Frydrychowo, 

Lubcza, Pęperzyn, Runowo Krajeńskie, Runowo-Kolonia, Suchorączek, Sypniewo, Witunia 

i Zgniłka). MGOPS refunduje 6 opiekunkom koszty użytkowania prywatnego samochodu, 

w ramach ryczałtu pieniężnego. Przyznane ryczałty nie pokrywają rzeczywistych potrzeb. 
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Na rzecz usługobiorców zabezpieczono 26 724 godzin usług (średnia ilość godzin dziennie na 1 osobę 

nadal wynosi nadal 1,5h) z różnorodnych powodów zawieszenia realizacji usług (np. pobyty w szpitalu, 

wyjazdy do rodziny, nieobecności opiekunek) zrealizowano 21 782 godzin, tj. o 18% mniej 

niż zaplanowano. Na ten cel z budżetu wydatkowano 836 510 zł (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne 

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe). 

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2019r. wynosił 21,76 zł, natomiast od dnia 01.08.2019r. wynosi 

25,16 zł. Pobrana odpłatność za świadczone usługi wyniosła 69 187 zł (2018: 67 342; 2017: 64 031 zł; 

2016: 63 389 zł), co stanowi tylko 8,27% ogółu wydatków (2018: 8,57%; 2017: 9,59%; 2016: 10,09%). 

Średnia odpłatność za 1 godzinę świadczonych usług wynosiła 3,18 zł. 

 

Dodatkowo, na terenie gminy Więcbork, w związku z realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu projektem, pn. „Pogodna jesień życia na 

Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020, 5 osób niesamodzielnych 

objętych było nadal bezpłatną „opieką dzienną” świadczoną przez 1 osobę zatrudnioną z terenu gminy 

Więcbork. Projekt realizowany będzie do końca 2020 r., łączny czas trwania przedsięwzięcia to 36 

miesięcy. 

 

Kolejnym, bardzo istotnym świadczeniem, ze względu na specyficzny charakter, jest SPECJALISTYCZNA 

USŁUGA OPIEKUŃCZA dla osób zaburzonych psychicznie, realizowana jako zadanie zlecone gminie 

z zakresu administracji rządowej (środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą w 100% z budżetu 

państwa) w oparciu o indywidualny plan pracy z osoba objętą usługa. 

Usługami objęto 29 osób (w tym 14 dzieci). Na rzecz tych osób wykonano 1 607 godzin usług 

świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę. Łącznie 

w 2019 r. wydatkowano na ten cel 103 485 zł, średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 64 zł. 

Dodatkowo, w ramach posiadanych środków zakupiono również konieczne materiały edukacyjne 

i dydaktyczne. 

Zapotrzebowanie na usługi systematycznie wzrasta, w szczególności na rzecz dzieci, u których coraz 

częściej diagnozowany jest Zespół Aspergera czy wszelkie objawy Autyzmu Atypowego, natomiast 

oferowane wsparcie przez różnorodne podmioty lecznicze, edukacyjne jest niewystarczające dla 

prawidłowego rozwoju dziecka. 

Nadmienia się, że omawiane świadczenie jest odpłatne, o ile dochód na osobę w rodzinie przekroczy 

kwotę kryterium osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł. Kwota wniesionej odpłatności za świadczone 

usługi wyniosła 7 528 zł, co stanowi 7,27 % ogółu wydatków i wahała się miedzy 21 zł a 240 zł 

za miesięcznie wsparcie 1 specjalisty. 

 

Niekorzystne tendencje demograficzne oraz zmiany w strukturze rodzin nadal sprawiają, że coraz większy 

ciężar opieki nad osobami niesamodzielnymi jest przenoszona do różnych form opieki całodobowej, 

instytucjonalnej.  Obecnie funkcjonujące dwa najważniejsze piony udzielające świadczeń osobom 

niesamodzielnym w Polsce to systemy niewydolne: 

a) MEDYCZNY, obejmujący świadczenia opieki instytucjonalnej i środowiskowej. Pierwsze z nich 

udzielane są przede wszystkim z zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i zakładach 

pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO).  Opieka środowiskowa obejmuje świadczenia udzielane 

w miejscu zamieszkania przez pielęgniarki środowiskowe i pielęgniarki z placówek opieki 

długoterminowej. 

b) SOCJALNY, na który składają się świadczenia w formie instytucjonalnej (udzielane w różnych 

typach domów pomocy społecznej), półinstytucjonalnej (domy dziennego pobytu, kluby seniora) 

i środowiskowej (pomoc opiekunów i pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania osoby 

niesamodzielnej). 
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Brak koordynacji między tymi obszarami powoduje, iż żaden z nich nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb 

osoby niesamodzielnej w stopniu umożliwiającym egzystencję na satysfakcjonującym poziomie. Mając na 

uwadze niekorzystną sytuację w omawianym zakresie, w bardzo niepokojący sposób wzrasta poziom 

wydatków gminy na opłacanie mieszkańcom gminy POBYTU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

W 2019 r., w domach zamieszkiwało 17 mieszkańców gminy. Opłata w tym zakresie wnoszona była przez: 

- w 15 przypadkach przez mieszkańca domu i gminę; 

- w 2 przypadkach przez mieszkańca domu, gminę i rodzinę. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 580 523 zł, natomiast kwotę 6 000 zł opłaciła rodzina. 

 

 

Tabela 4, Analiza kosztów partycypacji gminy w kosztach pobytu osób zamieszkujących w dps, w latach 
2014 – 2019 

Wyszczególnienie 
Lata 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób zamieszkujących w dps 15 17 16 18 16 17 

Średnia liczba miesięcy zamieszkiwania w dps 10 10 11 11 12 12 

Koszt gminy 338 388 398 236 426 266 509 346 538 093 580 523 

Średniomiesięczny koszt gminy przypadający na 1 
osobę 2 076 2 302 2 493 2 612 2 803 2 846 
Źródło: analiza własna na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2014 - 2019 r. 

 

 
W 2019 r. 10 osób złożyło wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej (z czego: 2 osoby 

zostały przeniesione do innego DPS, 1 osobę umieszczono w regionalnym domu pomocy społecznej 

finansowanym z dochodów własnych samorządu województwa, 3 osoby czekają na umieszczenie w DPS, 

1 osoba została umieszczona w DPS a 3 osoby zrezygnowały z wniosku). 

 

Wypełniając obowiązek nałożony na gminę przez MRPiPS, dotyczący zapewnienia schronienia osobom 

bezdomnym zawarto porozumienia z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu 

„JUDYM” w Kołaczkowie (gmina Szubin), czyli z podmiotem świadczącymi usługi, w zakresie: 

1. tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych JUDYM  dla jednej osoby 

bezdomnej z terenu gminy Więcbork oraz zapewnienie tej osobie w czasie pobytu w placówce 

niezbędnych warunków socjalnych wymaganych przez właściwe przepisy prawa;  

2. miejsca noclegowego w Noclegowni dla Osób Bezdomnych JUDYM II dla jednej osoby 

bezdomnej  z terenu gminy Więcbork. 

Umowa, w zakresie zapewnienia miejsca noclegowego obciążyła gminę kosztami opłacenia tzw. 

„gotowości” noclegowni do przyjęcia w każdej chwili 1 osoby z terenu gminy Więcbork w okresie I-

III.2019 oraz X-XII.2019. Wysokość kosztu 1 miejsca noclegowego wynosiła 20 zł/ 1 dobę. Łączny koszt 

„gotowości” w 2019 r. wyniósł 3 640 zł, natomiast koszty pobytu w XII.2019 r. 1 osoby w schronisku 

wyniosły 396 zł. 
 

Podstawowym zadaniem pracowników socjalnych jest prowadzenie PRACY SOCJALNEJ. Jej głównym 

celem jest poprawa funkcjonowania rodziny lub osoby w jej lokalnym środowisku, która spowoduje 

wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna powinna być podstawową formą 

pomocy udzielaną korzystającym z pomocy społecznej rodzinom. Świadczenia pieniężne winny być tylko 

jej uzupełnieniem. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Pomoc sprowadza się głównie 

do weryfikowania przesłanek do udzielenia świadczeń finansowych i niefinansowych. 
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W 2019 r. różnorodnymi elementami pracy socjalnej objęte zostały wszystkie rodziny, które zgłosiły się 

o jakiekolwiek wsparcie, tj. 739 rodzin, w tym 320 rodziny  skorzystały z pomocy tylko w postaci pracy 

socjalnej.  

 

Tabela 5, Najważniejsze i najczęściej występujące formy pracy socjalnej zrealizowanej w 2019 r. 

L.p Wyszczególnienie 
Ilość 

rodzin 
% 

udziału 

1. 
Rozmowy wspierające i motywujące (informowanie o przysługujących 
ulgach, uprawnieniach) 

739 100 

2. Pomoc w załatwieniu odzieży, opału i żywności (POPŻ, Podprogram 2019) 408 55 

3. 
Pomoc w uzyskaniu świadczeń (emerytalno-rentowych, rodzinnych, 
alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, energetycznego, itp.) 

227 31 

4. 
Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami (Policja, PUP, PCPR, Sąd, 
PUP) 

130 18 

5. Organizacja poradnictwa specjalistycznego (w tym w ramach PIK) 116 16 

6. Pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności/orzeczenia o niepełnospra. 97 13 

7. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Więcborku 72 10 

8. Współpraca za szkołą, pedagogiem szkolnym 46 6 

9. Współpraca z kuratorem sądowym, społecznym 37 5 

10. Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi 20 3 
Źródło: analiza własna 

 

Metodyczną pracą socjalną objęto 80 osób w postaci KONTRAKTU SOCJALNEGO, tzn. wypracowano plan 

wspólnych działań klienta i pracownika socjalnego poprzedzony wnikliwą diagnozą, która pozwoliła 

na celne określenie problemów osoby oraz wyznaczenie osiągalnego celu. 
 

Obciążenie obowiązkami służbowymi zatrudnionych pracowników socjalnych (dalej: PS) jest bardzo duże. 

Średnio w 2019 r. na 1 PS, w 8 rejonach opiekuńczych przypadało 92 rodziny. 

 

Tabela 6, Najważniejsze działania administracyjne związane z udzielaniem mieszkańcom gminy pomocy 
w zakresie ups, podjęte w 2019 r. 

L.p Rodzaj podjętych działań 
Ilość 

spraw 

1. Praca socjalna – ogółem 739 
1.1 - Praca socjalną w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty 46 

1.2 - Praca socjalna w oparciu o asystenturę rodzin 23 

1.3 - Uczestnictwo w rozprawach sądowych 6 

1.4 - Interwencje socjalne w stanach nagłych 7 

2. Wnioski o udzielenie pomocy (zarejestrowane w systemie POMOST STD) 1 888 

3. 
Rodzinne wywiady środowiskowe – ogółem 
w tym 515 wywiadów przeprowadzono przy użyciu Terminala Mobilnego 

1 490 

3.1 - Rodzinny wywiad środowiskowy – część I, IV (o udzielenie pomocy) 1 424 

3.2 - Rodzinne wywiady środowiskowe – cześć VIII, IX (na rzecz świadczeń rodzinnych) 40 

3.3 - Rodzinny wywiad środowiskowy – część II, III 24 

3.4 - Rodzinny wywiad środowiskowy – część VII (nawałnica) 2 

4. Decyzje administracyjne - ogółem 2 141 
4.1 - Decyzje przyznające różnorodne formy pomocy 1 630 

4.2 - Decyzje zmieniające zakres pomocy 271 

4.3 - Decyzje wygaszające przyznaną pomoc 96 

4.4 - Decyzje odmawiające udzielenia pomocy 74 

4.5 - Umorzenia i uchylenia postępowania 54 

4.6 - Decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 16 

4.7 - Odwołania od decyzji 2 

5. Informacje/opinie nt. osoby/rodziny przekazane do różnych podmiotów (instytucji) 71 
Źródło: analiza własna 
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2.3 POMOC ŻYWNOŚCIOWA, W TYM W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, 
PODPROGRAM 2016-2018 

 

W 2019 r. realizowano założenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

(dalej PO PŻ) 2014–2020 – Podprogram 2018-2019, w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Instytucją Zarządzającą Programem jest MRPiPS, a Instytucją Pośredniczącą 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkty dla gminy Więcbork w Podprogramie 2018-2019 – 

przekazywał Caritas Diecezji Bydgoskiej (Bydgoszcz, ul. Cienista 2).  

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  

 

Tabela 7, Realizacja PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2016-2018 

Wyszczególnienie 
Podprogram 2016 

(Umowa z dnia 
26.09.2016 r.) 

Podprogram 2017 
(Umowa z dnia 
30.08.2017 r.) 

Podprogram 2018  
(Umowa z dnia 
10.10.2018 r.) 

Okres trwania programu VIII.2016 – V.2017 VIII.2017 – V.2018 VIII.2018 – V.2019 
% kryterium dochodowego  

w systemie pomocy społecznej 
uprawniającego do korzystania  

z pomocy żywnościowej 

 max. 150% 
(od I.2017 kryterium 

wzrosło do 200%) 
max. 200% max. 200% 

Odbiorcy programu 
957 osób 

 (352 rodziny) 
1 124 osoby 
(413 rodzin) 

1 079 osób 
(408 rodzin) 

Rozmiar programu 
46 487 kg 

(tj. 94 377 szt.) 
55 155 kg 

(tj. 128 000 szt.) 
53 141 kg 

(tj. 124 085 szt.) 

Wielkość paczki  
przypadająca na 1 osobę 

ok. 49 kg/1 osobę 
16 produktów 

ok. 49kg/1 osobę 
19 produktów 

ok. 49 kg/1 osobę 
21 produktów 

Wartość otrzymanej żywności 
211 149 zł 

ok. 220zł/1 osobę 
266 649 zł 

ok. 237zł/1 osobę 
265 164 zł 

ok. 246zł/1 osobę  

Wydatki z budżetu gminy 
Więcbork (tj. koszty transportu) 

4 920 zł 
(8 partii żywności) 

4 736 zł 
(7 partii żywności) 

4 797 zł 
(7 partii żywności) 

Działania towarzyszące  
odbiorcom programu 

1 warsztat dietetyczny 
1 warsztat kulinarny 

 łącznie 100 osób 

1 warsztat dietetyczny 
1 warsztat kulinarny 

 łącznie 100 osób 

1 warsztat dietetyczny 
1 warsztat kulinarny 

 łącznie 100 osób 
Źródło: analiza własna 

 

Realizacja programu to dodatkowe zadanie wykonywane przez pracowników tut. ośrodka. Koordynacją 

zajmuje się 1 pracownik socjalny, w ramach podstawowego zakresu zadań, ponadto nieocenioną pomoc 

podczas rozładunku udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku. 

 

 

 

2.4 KLUB SENIOR+ 

 
Klub Seniora, jako klub samopomocy funkcjonuje od 2018 r., został utworzony na 20 miejsc, dla 

42 seniorów, objętych jednocześnie pracą socjalną dookreśloną w ramach zawartego kontraktu 

socjalnego. Od 2012 roku do 31 sierpnia 2018 r. grupa seniorów spotykała się jako grupa 
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samopomocowa. Klub został utworzony, ze środków ministerialnego Programu Wieloletniego „SENIOR+” 

na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „SENIOR+”.  

 

W 2019 r. Klub zaoferował uczestnikom: 

 100 różnorodnych dni aktywności sfinansowanych ze 

środków własnych gminy Więcbork (m.in. warsztaty 

tematyczne, spotkania o charakterze integracyjnym, 

edukacyjnym, okolicznościowym, zajęcia sportowo-

rekreacyjne, spotkania prowadzone przez ludzi z pasją, Kiermasz Mikołajkowy, spotkanie 

wigilijne "Z opłatkiem w ręku"); 

 odbyło się  12 wyjazdów grupowych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, również przy 

współfinansowaniu ich przez samych seniorów.   

 dodatkowo, w ramach działań międzypokoleniowych zorganizowano również „PIKNIK PRZYJAŹNI 

2019”, 400-osobową partnerską imprezę integracyjna, w szczególności dla osób 

niepełnosprawnych/długotrwale chorych w tym dzieci. 

Na realizację powyższych działań ze środków własnych gminy przeznaczono łącznie kwotę 21 920 zł, 

wydatkowano 18 071 zł (82,44 % ogółu planu). 

 
Cyklicznie, w tym zakresie rozwijana jest współpraca partnerska w szczególności ze STOWARZYSZENIEM 

AKTYWNYCH SPOŁECZNIE W WIĘCBORKU przy tworzeniu i realizacji różnorodnych inicjatyw, na które 

pozyskano łącznie 3 400 zł (2 dotacje pozyskane ze środków Burmistrza Więcborka). 

 

 

 

Siedzibą Klubu jest CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA utworzone, 

w ramach realizowanego projektu pn.  „Przebudowa, rozbudowa oraz 

zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub 

samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia 

socjalne wraz z budową parkingu” dofinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku w budynku odbyło 

się 375 różnorodnych aktywności, skierowanych głównie do społeczności senioralnej, co najdobitniej 

pokazuje celowość tej inwestycji i prowadzenia Centrum.   

 

 

 

2.5 CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA – PROJEKT DOFINANSOWANY 

Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 
W okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowany jest projekt pn. “Centrum Aktywności 

Seniora”, dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt wdrażany jest przez Fundację Gospodarczą 

PRO EUROPA w Toruniu, w partnerstwie z Gminą Więcbork/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Więcborku. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych 

w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie 

otoczenia tych osób.  
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Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu SENIOR+ o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych wraz 

z otoczeniem. Łącznie w Klubie funkcjonować będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie 57 osób. 

W ramach realizacji projektu w 2019 r. realizowano 105 spotkań 

(tj. 316 godzin integracji), z zakresu:  

1. rozwijania umiejętności i indywidualnych zainteresowań 
poprzez udział w (warsztacie animacyjnym, warsztacie rękodzieła, 
warsztacie muzycznym, warsztacie kulinarnym, warsztacie 
literackim, warsztaty wizażu,  

2. działań prozdrowotnych (m.in. spotkania z lekarzami, 
dietetykiem, pielęgniarką),  

3. działań edukacyjnych (m.in. nauka obsługi komputera, 
korzystania z Internetu),  

4. kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych 
np. nordic walking,  

5. poradnictwa prawnego realizowanego poprzez 
udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach 
z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów.  

 

W ramach zwiększenia aktywności i uczestnictwa osób starszych 

w życiu społecznym zorganizowano: 

- 2 wyjazdy kulturalne/edukacyjne (wyjazd do Lovendy w Złotnikach Kujawskich oraz wyjazd 
na występ Krzysztofa Daukszewicza, który koncertował w Tucholi); 

- 2 tematyczne zabawy integracyjne (zabawa „Powitanie Lata” i „Powitanie Jesieni”) 

- udział w Pikniku Przyjaźni 2019, 

- udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, 

- spotkanie kulturalne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pn. „Z opłatkiem w ręku”. 

 

Półroczne podsumowanie wszystkich organizowanych w obszarze senioralnym aktywności zostało 

umieszczone w stworzonym biuletynie „#Senior – półrocznik społeczno – kulturowy dla seniorów”, 

upowszechnionym w ilości 500 egz. na terenie gminy. 

 

Również, w ramach projektu, siedziba Centrum Aktywności Seniora doposażona została w niezbędne 

dodatkowe meble biurowe wraz ze sprzętem komputerowym oraz wyposażenie kuchni. 

 
Łączna wartość projektu wynosi 343 863 zł, w tym: 

- 309 476 zł stanowi wkład EU (tj. 90% wartości projektu), 

- 34 387 zł stanowi wkład własny partnera projektu – Gminy Więcbork/MGOPS w Więcborku (tj. 

10% wartości projektu). 

Przekazana dotacja UE w 2019 r. wynosiła 178 867zł. 
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2.5 POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK – PROJEKT 

DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 
W okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowany jest 

projekt pn. “Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork”, dofinansowany 

z Funduszy Europejskich. Projekt wdrażany jest przez Fundację 

Gospodarczą PRO EUROPA w Toruniu, w partnerstwie z Gminą 

Więcbork/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Więcborku. 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług 

społecznych (usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 

zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA) dla 10 mieszkańców (8K, 2M) 

Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Dodatkowo 

wsparciem zostanie objętych 25 osób z najbliższego otoczenia osób 

niesamodzielnych.  

 

Projekt opiera się na trzech głównych zadaniach: 

1. Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – „POMOC SĄSIEDZKA” – 

świadczenie pomocy sąsiedzkiej rozpoczęto w maju 2019 r., a trwać będzie do grudnia 2020 r., 

stosowne umowy zawarto z 5 osobami. Osoby niesamodzielne otrzymują wsparcie przez 7 dni 

w tygodniu, średnio 2h/dziennie. Po rozpoznaniu potrzeb, każda z tych osób niesamodzielnych 

mogła skorzystać z bezpłatnych usług wspierających aktywność społeczną (transport do np. 

lekarza, rodziny; usługi fryzjerskie czy kosmetyczne). 

2. Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych – obowiązkowo każdy z opiekunów uczestniczył 

w certyfikowanym dwudniowym kursie z pomocy przedmedycznej oraz jednodniowym szkoleniu 

przygotowawczym z zakresu świadczenia usługi. Dodatkowo dla osób wspierających 

przygotowane zostały spotkania w grupie wsparcia jak również instruktaż środowiskowy. 

3. Działania wspierające aktywność społeczną seniorów – dodatkowo odbyły się dwa spotkania 

integracyjne dla osób korzystających z pomocy sąsiedzkiej wraz z osobami z najbliższego 

otoczenia. 

Pomoc sąsiedzka świadczona, w ramach niniejszego projektu, jest niesformalizowaną odmianą usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednak nie 

jest przyznawana na podstawie jakichkolwiek przepisów i nie powinna być świadczona dla osób leżących, 

wymagających szerokiego zakresu czynności pielęgnacyjnych, jest usługą bezpłatną dla osoby z niej 

korzystającej.  
 

Łączna wartość projektu wynosi 386 900 zł, w tym: 

- 348 210 zł stanowi wkład EU (tj. 90% wartości projektu), 

- 38 690 zł stanowi wkład własny do projektu, z czego 35 890 zł zabezpiecza partner projektu – 

Gminy Więcbork/MGOPS w Więcborku (tj. 10% wartości projektu). 

Przekazana dotacja UE w 2019 r. wynosiła 144 191 zł. 
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3. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

 

 

Prace społecznie użyteczne (dalej: PSU) mogą wykonywać osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku 

korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. 

PSU są formą aktywizacji zawodowej, spełniają rolę pomocową oraz kształtują postawy  

i przywracają zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stwarzają warunki powrotu na rynek 

pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Ponadto mają za zadanie zdyscyplinowanie osób bezrobotnych 

– odmowa pracy na rzecz gminy może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia wsparcia 

z pomocy społecznej.  

Z tytułu wykonywania PSU osoby otrzymują świadczenie pieniężne, aktualnie w wysokości 8,50 zł 

za godzinę (od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania PSU nie jest odprowadzany podatek, 

składka na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne, jednak świadczenie to nie jest wolne od potrąceń 

komorniczych). 

 

 
Tabela 8, Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych i ich rodzaj 

L.p. 
Wyszczególnienie 34 instytucji/podmiotów 

korzystających z prac 

Liczba  

44 osób*  
Rodzaj wykonywanych prac 

1.  21 sołectw 18 prace porządkowe 

2.  Szkoły podstawowe 4 prace porządkowe 

3.  MGOPS w Więcborku oraz Świetlica Środowiskowa 10 prace porządkowe 

4.  Urząd Miejski w Więcborku 6 prace porządkowe 

5.  MGOK w Więcborku 1 prace porządkowe 

6.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku 1 prace porządkowe 

7.  Przedszkole Więcbork (wraz z Filią Sypniewo) 2 prace porządkowe 

8.  MG Biblioteka Publiczna w Więcborku 2 prace porządkowe 

Źródło: analiza własna na podstawie wykonywanych prac w 2019r. 
*wartość odzwierciedlająca narastającą liczbę osób w obu okresach uruchomienia prac 

 

W 2019r. PSU wykonywane były przez 44 osoby bezrobotne. Plan budżetu na 2019r. wynosił 147 240 zł, 

z czego wydatkowano 137 026 zł (co stanowi 93,06% wykonania planu). Kwota refundacji z PUP 

w Sępólnie Krajeńskim wyniosła 54 810 zł. Osoby wykonujące PSU łącznie przepracowały 16 273 godziny. 

Nadmienia się, iż w wyniku podjętych PSU 6 osób podjęło zatrudnienie. Podczas trwania prac, 1 osoba 

utraciła status osoby bezrobotnej z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego. 

 

 

 

4. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 
2017 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 został przyjęty Uchwałą NR II/12/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 

28 listopada 2018 roku. 

Nadrzędnym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz wspomaganie procesów ułatwiających mieszkańcom 
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naszej gminy radzenie sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi jak 

i funkcjonowaniu ich rodzin jak i również ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz 

związanych z tym problemów. 

Założone cele w głównej mierze miały zostać osiągnięte poprzez szeroko rozumianą profilaktykę. 

 

W ramach Programu zostały dofinansowane działania PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W WIĘCBORKU 

związane z realizacją ponadpodstawowych programów. Pozwoliło to na zwiększenie ilości godzin pracy 

poradni o 267 godziny. W ramach dofinansowania prowadzono terapię indywidualną, pracę grupową. 

 

W 2019 roku w ramach przekazanych środków: 
- 67 osób uczestniczyło w TERAPII INDYWIDUALNEJ skierowanej do osób z problemem 

uzależnienia, doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc, a także ich rodzin. 

W ramach pracy skupiono się na poszukiwaniu przyczyn zaistniałego stanu rzeczy, zmianie 

sposobu myślenia, interpretacji rzeczywistości, postaw, nawyków. Wszystkie te działania miały 

na celu odzyskanie poczucia sprawowania kontroli nad własnym życiem oraz poszerzenie 

zakresu wolności osobistej w dokonywanych wyborach. 

- 16 osób uczestniczyło w TRENINGU PRACY NAD ZŁOSCIĄ, którego celem było utrwalenie 

umiejętności: rozpoznawania i wyrażania w konstruktywny sposób złości, nie czując przy tym 

dyskomfortu i respektując prawa i potrzeby innych ludzi, bez zachowań agresywnych. 

- 11 osób uczestniczyło w TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI INTERDERSONALNYCH. Celem treningu 

było nabycie i poprawa pewnych umiejętności psychologicznych ważnych w kontaktach z ludźmi, 

rozwijano spostrzeganie, uczono rozumienia innych ludzi i samego siebie, w jaki sposób wyrażać 

myśli i uczucia, jak uważnie słuchać, uwrażliwiano na sygnały niewerbalne. W pracy 

wykorzystano doświadczenie uczestników, to co widzą, słyszą, czują i uświadamiają sobie 

w trakcie spotkań grupowych. 

- 16 osób uczestniczyło w WARSZTACIE PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW. Celem warsztatów 

była praca nad zmianą myślenia i postrzegania siebie w związku z osobą uzależnioną jak 

i stosującą przemoc w rodzinie. Pozbywanie się uogólnień i przekonań utrudniających codzienne 

funkcjonowanie, a co ważniejsze podejmowanie decyzji umożliwiających zmianę osobistej 

sytuacji w małomiasteczkowym środowisku. 

- stałym, co miesięcznym (w wymiarze 1,5h m-c) elementem pracy lekarza psychiatry w 2019 roku 

stały się jego SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI TUT. OŚRODKA ORAZ  RODZINAMI 

WYMAGAJĄCYMI INTERWENCJI LEKARSKIEJ w zakresie różnych dysfunkcji związanych 

z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocy. 

- realizowano pracę w środowiskach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocą 

w rodzinie – WSPÓŁPRACA Z ASYSTENTAMI RODZIN, która miała na celu poprawę 

funkcjonowania rodzin oraz kompleksowość podejmowanych  na ich rzecz lub z nimi działań. 

W roku 2019 w PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W WIĘCBORKU zatrudnieni byli: psycholog posiadający 

jednocześnie certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarz psychiatra, certyfikowany specjalista 

psychoterapii uzależnień, który posiada wykształcenie pedagogiczne ze specjalizacją resocjalizacji oraz 

profilaktyki społecznej. 

 

W 2019 roku wpłynęło 13 ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przemocy, narkomanii. Pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków. Powyższe oferty zostały złożone przez 

7 instytucji. Na uwagę zasługuje fakt, że w dwóch placówkach oświatowych został zrealizowany 

rekomendowany program profilaktyczny ,,Archipelag Skarbów”, a na rzecz rodzin z chorobą alkoholową 

Program Domowych Detektywów- ,,Jaś i Małgosia na tropie”. Działania profilaktyczne zwiększyły wiedzę 

młodzieży na temat niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków. Uczestnicy programów 

zdobyli informacje na temat skutków zachowań ryzykownych jak również nabyli umiejętności 
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dokonywania racjonalnych wyborów czy też rozwijania ważnych umiejętności psychologicznych 

i społecznych. 

Jeden z członków zespołu opiniującego wnioski na przedsięwzięcia profilaktyczne przeprowadził wizytację 

monitorującą realizację zadania na terenie placówki oświatowej. Przeprowadzone warsztaty zostały 

ocenione pozytywnie. Osoba je prowadząca w sposób rzeczowy i atrakcyjny przekazała wiedzę. Młodzież 

aktywnie w nich uczestniczyła,  dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.  

Oferty opiniował zespół powołany przez Dyrektora MGOPS w Więcborku zarządzeniem nr DO.021.3.2019 

z dnia 28 stycznia 2019r. 

 

W profilaktyce szkód związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków istotne znaczenie mają nie tylko 

zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, ale również KAMPANIE SPOŁECZNE zaadresowane do 

ściśle określonych grup i środowisk społecznych. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych 

postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako 

alternatywy wobec picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W 2019 roku 

realizowano kampanię społeczną ,,ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”. Materiały zostały przekazane do 

placówek oświatowych, świetlicy środowiskowej i były wykorzystywane przez wychowawców 

i pedagogów na lekcjach wychowawczych. Uczniowie szkół brali udział w konkursach organizowanych 

w ramach kampanii i mogą poszczycić się osiągnięciami (niektórzy z nich otrzymali nagrody książkowe 

i dyplomy).   

 

Gmina Więcbork finansuje także zadanie Kujawsko – Pomorska ,,Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. Mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, 

konsultacji i porad psychologicznych. 

 

Problem związany z używaniem narkotyków i dopalaczy zaczyna dotykać także naszą społeczność lokalną.  

W jednej  placówce oświatowej w ramach działań profilaktycznych podjęto się realizacji przedsięwzięcia 

w tym zakresie. W ramach zajęć uświadomiono młodzieży konsekwencje zażywania substancji 

psychoaktywnych, wskazano w jaki sposób środki psychoaktywne zmieniają człowieka na całe życie. 

Specjaliści zatrudnieni w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku prowadzili terapię z 11 osobami 

dorosłymi uzależnionymi od narkotyków. Z pracownikami Poradni nie kontaktowali się rodzice dzieci 

uzależnionych od narkotyków czy dopalaczy, w celu uzyskania wsparcia i pomocy. 

 

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. dysponowano kwotą, w łącznej wysokości 

204 550 zł (z tego na działalność Świetlicy Środowiskowej ,,Uśmiech” w Więcborku 136 434), z czego 

wydatkowano 197 910 zł co stanowi 96,75% ogółu planu. 

 

 

 

4.1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi jak i przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z odpowiednimi ustawami jest 

zadaniem własnym gminy. Burmistrz realizuje zadania nałożone na gminę przy pomocy GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (dalej: GKRPA). W skład Komisji wchodziło 10 osób 

z różnych środowisk, które działają w dwóch Zespołach: Motywującym i Kontrolnym. Komisja działa 

na podstawie regulaminu. 

GKRPA  w 2019 r. odbyła 5 posiedzeń plenarnych, zainicjowała także realizację zadania profilaktycznego 

,,DOMOWI DETEKTYWI”. Zaopiniowano pozytywnie piętnaście wniosków o wydanie zezwolenia na 
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sprzedaż napojów alkoholowych. Odbyło się również 12 posiedzeń Zespołu Motywującego i 4 posiedzenia 

Zespołu Kontrolnego. 

Członkowie Zespołu Motywującego podejmowali działania na rzecz osób nadużywających alkoholu – z 38 

osobami prowadzili rozmowy  na temat ograniczenia nadużywania alkoholu, narkotyków, zmiany stylu 

życia oraz motywowali do podjęcia leczenia odwykowego.   

Członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili 4 kontrole w sklepach prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych. W 4 punktach sprzedaży przeprowadzono wizyty informacyjno - nadzorujące. 

W 2019 roku członkowie GKRPA wzięli udział w dwóch szkoleniach: ,,Leczenie odwykowe. Przymusowe 

leczenie” (1 osoba) oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,, Rozmowa z dzieckiem”, 

,,Wiktymizacja”  ( 2 osoby). Zadbano także o zwiększenie kompetencji pracowników socjalnych w zakresie 

pracy z rodzinami, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc w rodzinie. W tym celu 

zagwarantowano im udział w audycie psychologicznym, odbyło się 6 spotkań każde po cztery godziny, w 

których udział wzięło 8 pracowników socjalnych  

W 2019 roku do GKRPA wpłynęło 66 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkohol. 

Wnioski wpływały od Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego i rodzin. W przypadku 3 osób zostały 

skierowane wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W 2019 roku Sąd wydał czternaście 

postanowień wskazując rodzaj lecznictwa, sześć dotyczyło 2017 roku, pięć 2018 roku, a trzy 2019 roku. 

 

 

 

5. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĘCBORK 
NA LATA 2017-2022 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Więcbork  na lata 2017 – 2022 został przyjęty uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej 

w Więcborku z dnia 23 listopada 2016r. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Jako cele szczegółowe określono: 

1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

2. Wzrost oddziaływań profilaktycznych i edukacja w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy. 

4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie. 

5. Podniesienie kompetencji służb realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Realizatorami i partnerami Programu są w szczególności: 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, 

2. Zespół Interdyscyplinarny w Więcborku, 

3. Punkt Interwencji Kryzysowej w Więcborku, 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku, 

5. Posterunek  Policji w Więcborku, 

6. „Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie” w Więcborku, 

7. NZOZ PROVITA Sp. z o. o. w Więcborku, Poradnia Leczenia Uzależnień, 

8. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, 

9. Szkoły podstawowe, średnie, branżowe działające na terenie gminy Więcbork, 

10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tucholi, 
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11. Prokuratura oraz przedstawiciele inni niż w/w podmioty działające na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

12. Urząd Miejski w Więcborku, 

13. Świetlica Środowiskowa ,,Uśmiech” w Więcborku – placówka wsparcia dziennego, 

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, 

15. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Razem Od Nowa.   

Zjawisko przemocy w rodzinie dotyka praktycznie wszystkie warstwy społeczeństwa niezależnie 

od wykształcenia, statusu ekonomicznego czy też wykonywanego zawodu. Dlatego tak trudne jest 

podejmowanie działań mających na celu zdiagnozowanie problemu, jak również tych, które mają na celu 

zatrzymanie przemocy. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji zadań jest brak współpracy rodzin 

w  zakresie przezwyciężenia kryzysu, a także problem uzależnienia od alkoholu, który dotyka aż 81,48% 

ogółu rodzin, w których w 2019r. została wszczęta procedura Niebieskiej Karty. Z uwagi na powyższe nie 

wszystkie spodziewane efekty zostały zrealizowane. 

1. Zakładano zwiększenie dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

W 2019 roku na terenie gminy Więcbork nie utworzono nowej instytucji świadczącej wsparcie na 

rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, a dotychczas funkcjonujące nie rozszerzyły 

wachlarza ofert. Osoby mogły skorzystać ze wsparcia specjalistów w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej, Poradni Leczenia Uzależnień, a także z pomocy pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny zatrudnionych w tut. ośrodku. Świetlica Środowiskowa zapewniała duży wachlarz zajęć 

na rzecz dzieci z rodzin borykających się z różnorodnymi problemami. Dodatkowo na stronie 

internetowej tut. ośrodka corocznie aktualizowane są wykazy: specjalistycznych ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz 

osób i rodzin dotkniętych przemocą w województwie kujawsko – pomorskim oraz rejestr 

placówek tymczasowego schronienia. 

2. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobie radzenia sobie 

z tym problemem. 

Cel ten został zrealizowany dzięki interdyscyplinarnej pracy członków grup roboczych. Dużym 

wsparciem i pomocą w działaniach grupy roboczej okazali się specjaliści świadczący wsparcie 

w Punkcie Interwencji Kryzysowej, a także terapeuci i lekarz psychiatra zatrudnieni w Poradni 

Leczenia Uzależnień w Więcborku. Dzięki szerokiemu oddziaływaniu osoby doświadczające 

przemocy zauważały, że nie muszą same borykać się z problemem, że nie są winne zaistniałej 

sytuacji, uzyskały informację co mogą zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i pozostałym 

członkom rodziny. Dało to im siłę i motywację do podjęcia konkretnych działań mających na celu 

zatrzymanie przemocy domowej. Nie bez znaczenia były tutaj działania podejmowane w tym 

zakresie przez placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy. Na godzinach 

wychowawczych pedagodzy niejednokrotnie podejmowali tematy związane z przemocą, agresją- 

wskazywali jak sobie z tym radzić oraz gdzie szukać pomocy. Utrwaleniem oraz wzbogaceniem 

wiedzy uzyskanej na lekcjach wychowawczych były działania profilaktyczne z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy, narkomanii.  

3. Zakładano zmniejszenie o 20% liczby rodzin, w których interwencje podejmowane 

są kilkakrotnie. 

W 2017 roku członkowie grup roboczych pracowali na rzecz 73 rodzin dotkniętych problemem 

przemocy w rodzinie. W 15 rodzinach doszło do ponownego założenia NK A (20,55% ogółu 

rodzin, z którymi pracowano w 2017 roku).  W niektórych rodzinach interwencje Policji 

powtarzały się i dochodziło do założenia większej ilości NKA. 

W 2018 roku członkowie grup roboczych pracowali na rzecz 63 rodzin dotkniętych problemem 

przemocy w rodzinie. W 10 rodzinach doszło do ponownego założenia NK A (15,87% ogółu 

rodzin, z którymi pracowano w 2018 roku). Na uwagę zasługuje fakt, że w niektórych rodzinach 

założono więcej niż 2 NKA.  
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W 2019 roku członkowie grup roboczych pracowali na rzecz 45 rodzin dotkniętych problemem 

przemocy w rodzinie. W 8 rodzinach doszło do ponownego założenia NK A (17,78% ogółu rodzin, 

z którymi pracowano w 2019 roku). Niepokojące jest to, że w niektórych rodzinach założono 

więcej niż 2 NKA. 

Analizując powyższe dane widoczny jest spadek liczby rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

z którymi pracowali członkowie grup roboczych, jak i również spadek liczby rodzin, w których 

doszło do ponownego założenia Niebieskiej Karty.   

4. Podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Członkowie Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach instytucji, z których się 

wywodzą brali udział w szkoleniach, na których podnosili swoje umiejętności z zakresu 

świadczenia wsparcia i pomocy na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

borykających się z problemem alkoholowym oraz nie posiadających wystarczających kompetencji 

opiekuńczo – wychowawczych. Nie bez znaczenia są tu spotkania członków Grup Roboczych 

i Zespołu Interdyscyplinarnego, na których uczestnicy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. 

Na uwagę zasługuje fakt, że z ramienia ZI dla jego członków jak i członków grup roboczych 

zorganizowano dwudniowe szkolenie. Tematyka szkolenia : Rozmowa z dzieckiem – warunki 

skutecznej i bezpiecznej rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie i ,,budowanie” obszarów (miejsc) 

pracy z dzieckiem, tworzenie planu pomocy dziecku w oparciu o racjonalne możliwości działania 

poszczególnych służb i postaw rodziców oraz wiktymizacja – zaburzenie obrazu siebie, poziom 

zranienia wtórnego, wcielenie się rolę ofiary). W szkoleniu łącznie udział wzięło 17 osób. 

5. Zakładano, że 40% ogólnej liczby osób dotkniętych przemocą podejmie uczestnictwo w grupach 

wsparcia.  

W 2019 roku na terenie gminy Więcbork nie utworzono grupy wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, a tym samym powyższy wskaźnik nie został zrealizowany.  

6. Zakładano, że 20% sprawców przemocy weźmie udział w programach edukacyjno – korekcyjnych.   

W 2019 roku z ramienia ZI jak i ośrodka pomocy społecznej zostali wskazani kandydaci do udziału 

w programie korekcyjno – edukacyjnym.  Ponadto na stronie internetowej tut. ośrodka jest 

umieszczony wykaz powiatów realizujących programy korekcyjno – edukacyjne, który jest 

corocznie aktualizowany. 

7. Zakładano, że 10% z ogólnej liczby rodzin dotkniętych przemocą zaobserwuje się zatrzymanie 

przemocy 

W 2019 roku w 45 rodzinach była prowadzona procedura Niebieskiej Karty, w 15 rodzinach 

zakończono jej prowadzenie na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy, co stanowi 33,33% ogólnej liczby rodzin dotkniętych przemocą. 

 

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie 

Więcbork na lata 2017 - 2022 w 2019 r. dysponowano kwotą, w łącznej wysokości 21 266zł,  z czego 

wydatkowano 21 097, co stanowi 99,21% ogółu planu. 

 

 

 

5.1. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który w 2019 spotkał się 4 razy 

wchodzą przedstawiciele: 

- Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego 

i powiatowego, 
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- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku, 

- Posterunku Policji w Więcborku, 

- Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku, 

- NZOZ PROVITA Sp. z o.o. w Więcborku, Poradni Leczenia Uzależnień, 

- Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, 

- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tucholi, 

- Szkół Podstawowych z terenu gminy Więcbork. 

 

W 2019 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (dalej: ZI) wpłynęło 40 formularzy 

Niebieskie Karty (32 policja, 6 pomoc społeczna, 1 oświata, 1 GKRPA). Siedem Niebieskich Kart zostało 

założonych dla dzieci. Jest to bardzo niepokojące zjawisko i znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. 

Liczba powołanych grup roboczych w 2019 r. – 27, grupy robocze spotkały się 137 razy. Łącznie w grupach 

roboczych pracowało 27 osób. 

Z osobami wobec których istniało podejrzenie, że są ofiarami przemocy sporządzono 28 formularzy 

Niebieska Karta C, które zawierają analizę sytuacji rodzinnej, a także indywidualny plan pomocy osobie. 

Ilość formularzy sporządzonych z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – Niebieska 

Karta D wyniosła 14. 

34 wnioski zostały skierowane do GKRPA w Więcborku o podjęcie działań wobec osób nadużywających 

alkoholu. Grupa robocza wysłała jeden wniosek o wgląd w sytuację rodziny – dziecko zostało umieszczone 

w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie. Wobec jednej osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za 

stosowanie przemocy w rodzinie wysłano ponowne zawiadomienie do sądu o dokonanym przestępstwie z 

art. 207 Kodeksu karnego oraz powiadomiono o tym fakcie kuratora zawodowego. Czwórka dzieci 

interwencyjne została umieszczona w placówce opiekuńczo – wychowawczej (art. 12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Grupa robocza podjęła decyzję o zakończeniu 28 procedur. Nadmienia się, iż zakończenie procedury 

następuje w przypadku: 

1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy w ilości 15 rodzin  

albo 

2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań w ilości 13 rodzin. 

 

Na realizację zadania w 2019 r. tut. ośrodek dysponował kwotą w wysokości 6 356 zł, wydatkowano 

6 187 zł, co stanowi 97,34% ogółu planu. 

 

 

 

5.2. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań 

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, 

których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej 

i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 

zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej. 

W 2019 r. w funkcjonującym PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (dalej: PIK), usługi świadczyło 

2 specjalistów, tj. psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, tj.: 

1. specjalista psychoterapii uzależnień świadczył wsparcie dla 14 osób, w wymiarze 84 godzin, 

2. psycholog dla 42 osób, w wymiarze 129 godzin. 
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Bezpłatnymi poradami objęto 55 osób (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty). 

Siedziba PIK mieści się w budynku tut. ośrodka, wejście z tyłu budynku, wolne od barier 

architektonicznych, specjaliści mają do dyspozycji 1 pomieszczenie na dolnym poziomie, zapewniające 

korzystającym anonimowość i dyskrecje. 

 

Na realizację zadania w 2019 r. tut. ośrodek dysponował kwotą w wysokości 14 910 zł, z czego 

wydatkowano 14 910 zł, co stanowi 100% ogółu planu. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że w dniach 28 października i 30 października 2019 roku inspektorzy Wydziału 

Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę problemową 

z zakresu działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W wyniku prowadzonego postępowania kontrolnego działalność 

jednostki w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie. 

 
 
 
 

6. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018 – 2020 

 
 
 

6.1. SYSTEM WSPARCIA RODZINY Z TRUDNOŚCIAMI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYMI 

 

 

MGOPS w Więcborku na dzień 31.12.2019 roku zatrudniał 3 asystentów rodziny (dalej: AR) w ramach 

stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Jeden z asystentów rodziny przebywa na urlopie 

rodzicielskim. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, 

jest uzależniony od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. AR 

prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Porusza się 

po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem 

został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu 

do poszczególnych środowisk. 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje jednostkom samorządu terytorialnego 

możliwość ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z niej 

wynikających. Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji ,,Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” i na realizację zadania otrzymano środki finansowe w łącznej 

wysokości 45 938 zł. 

W 2019 roku wsparciem AR zostało objętych 24 rodziny, w których wychowywało się 59 dzieci, z czego 

w przypadku: 

 11 rodzin było zobowiązanych do współpracy z AR na podstawie Postanowienia Sądu 

Rejonowego w Tucholi (AR ma obowiązek przedstawiania w Sądzie sprawozdań z podjętych 

działań),   

 4 rodziny ustała forma wsparcia w postaci AR ( w 1 przypadku zmiana miejsca zamieszkania, 

w 1 przypadku nastąpiła realizacja planu pracy, w 1 przypadku nastąpiła rezygnacja ze 

współpracy, a w jednej rodzinie dziecko uzyskało pełnoletność), 

 9 rodzin co stanowi 37,50% ogółu rodzin objętych wsparciem AR można zauważyć  poprawę ich 

funkcjonowania ( lepsze relacje w rodzinie, nabycie umiejętności gospodarowania budżetem, 
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utrzymanie czystości w mieszkaniu, zachowanie higieny osobistej, większe zainteresowanie 

ze strony rodziców edukacją dzieci ich stanem zdrowia). 

 11 dzieci w okresie ferii zimowych oraz 8 dzieci w okresie wakacji letnich uczestniczyło 

w zajęciach Świetlicy Środowiskowej ,,Uśmiech” w Więcborku (w tym celu wykupiono usługi 

transportowe). 

 w przypadku 3 rodzin pracowano pod kątem powrotu dzieci do rodziny biologicznej, w takich 

sytuacjach plan pracy asystenta rodziny jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej. Dwie rodziny nie realizują wspólnie ustalonego planu pracy, 

wycofują się ze współpracy, a więc zachodzi duże prawdopodobieństwo, że dzieci nie powrócą 

do domu rodzinnego. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2019 roku  sąd pozbawił władzy 

rodzicielskiej rodziców dziecka, które przebywa w Domu dla Dzieci w Więcborku. 

Na pracę AR z rodziną składa się ocena sytuacji rodziny (diagnoza), planowanie (w oparciu o indywidualny 

plan pracy z rodziną) i realizacja zaplanowanych z rodziną zadań. AR dokonując diagnozy podejmuje 

współpracę z pedagogami, wychowawcami, kuratorami, pracownikami poradni pedagogicznej jak 

i również z pracownikami socjalnymi. Efektem realizacji planu powinna być integracja rodziny, 

wzmocnienie więzi uczuciowych między jej członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym 

jak również odbudowanie jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Należy tutaj jednoznacznie stwierdzić, iż AR nie przejmuje działań za rodzinę, wspiera ją w podjętych 

działaniach pokazując jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, 

aby przyniosły one zamierzony cel.  

Rodziny borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi dodatkowo otrzymały wsparcie 

pedagoga (5 rodzin) i psychologa (7 rodzin).  

 

Asystenci rodziny przez cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności pracy. W 2019 roku jeden 

z asystentów uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do kontroli realizowanych przez urzędy 

wojewódzkie, dwóch asystentów brało udział w dwudniowym szkoleniu w Fojutowie prowadzonym przez 

psychologa, który mówił w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z dzieckiem, aby była ona skuteczna 

i bezpieczna, w jaki sposób poszukiwać i budować obszary pracy z dzieckiem i w jaki sposób tworzyć plan 

pomocy dziecku w oparciu o racjonalne możliwości działania poszczególnych służb i postaw rodziców. 

Poruszane było także zagadnienie wiktymizacji – zaburzenie obrazu siebie, poziom zranienia wtórnego, 

wcielenie się w rolę ofiary. Nieodzownym wsparciem w wykonywaniu codziennych obowiązków był audyt 

psychologiczny na rzecz asystentów rodziny. Pozwolił im spojrzeć w głąb samych siebie, poznać swoje 

mocne strony jak i udoskonalić ,,warsztat” pracy. 

 

W 2019 r. trójka dzieci została umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej, czwórka dzieci 

na skutek działań interwencyjnych (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) została 

przewieziona do placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

Gmina Więcbork zobowiązana była do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 23 dzieci 

w szeroko rozumianej pieczy zastępczej (tj.  6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 1 dziecko 

w rodzinie zastępczej niezawodowej, 10 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 6 dzieci w 

rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że w lutym 2019 roku jedno dziecko 

uzyskało pełnoletność i opuściło rodzinę zastępczą niezawodową, w maju 2019 roku chłopiec z tego 

samego powodu opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Jedno dziecko z rodziny zastępczej 

spokrewnionej zostało umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie, a dwójka dzieci z rodziny 

zastępczej spokrewnionej powróciła do rodzica biologicznego. 

Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy w dniach 17 i 20 września 2019 roku 

przeprowadzili kontrolę prawidłowości w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 
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pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia asystentów rodziny z wymaganymi kwalifikacjami. 

Skontrolowaną działalność oceniono pozytywnie. 

 
Na realizację omawianych zadań w 2019 roku dysponowano kwotą w wysokości 331 712 zł, z czego: 

wydatkowano kwotę 327 858 zł, tj.: 

 46 328 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych,  

 90 348 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, 

 191 182 zł na realizację zadań  z zakresu wspierania rodziny,  

co stanowi 98,84% ogółu planu. 

 

 

 

6.2. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UŚMIECH W WIĘCBORKU 

 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „UŚMIECH” działa od dnia 02.12.2002 r. w strukturach 

MGOPS. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, 

wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Dzieci 

przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez 

pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP. W tym samym czasie 

w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków. W 2019 r. łącznie z różnych form 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocy oferowanej przez placówkę skorzystało 190 osób (licząc 

każde dziecko jeden raz bez względu na liczbę dni pobytu). 

 

Do najczęściej powtarzających się przyczyn korzystania z pomocy placówki należą: 

1. przyczyny wynikające bezpośrednio ze środowiska rodzinnego: trudne warunki socjalno- 

bytowe, niezaradność życiowa rodziców, problemy rodzinne tj. zły klimat w rodzinie 

zdeterminowany konfliktami, różnymi formami agresji, nadużywaniem alkoholu, stosowanie 

nieprawidłowych metod wychowawczych; 

2. przyczyny dotyczące bezpośrednio dziecka: trudności i zaległości szkolne, specyficzne trudności 

w nauce, upośledzenie umysłowe, ADHD, Zaburzenia ze spektrum autyzmu, wady wymowy, 

nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego, zaburzenia zachowania, agresja, zaburzenia 

emocjonalne. 

 

Podstawowym celem działania Świetlicy Środowiskowej jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca 

i możliwości spędzania czasu wolnego od ryzykownych zachowań, a także doraźna pomoc 

w rozwiązywaniu podstawowych trudności funkcjonowania społecznego, szkolnego, osobistego 

i emocjonalnego. 

 

W 2019 r. w Świetlicy realizowano: 

1. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE, 

2. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO – TERAPEUTYCZNE, 

3. ZAJĘCIA REEDUKACYJNE. 

 

W 2019 r. współorganizowaliśmy Piknik Przyjaźni i Jarmark Mikołajkowy, wykonywaliśmy upominki 

i kartki okolicznościowe dla zaprzyjaźnionych instytucji. Przygotowywaliśmy rękodzieło na rozmaite 

licytacje, szyliśmy woreczki na wejścia centralne dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala Jurasza. We 

współpracy ze Stowarzyszeniem Niebiesko Mi kadra świetlicy animowała imprezę plenerową i spotkanie 

Bożonarodzeniowe przeznaczone dla dzieci dotkniętych spektrum Autyzmu. Ponadto przez cały rok 
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zbieraliśmy nakrętki, które przekazaliśmy na rehabilitację chłopca z nowotworem mózgu. W ramach 

wolontariatu europejskiego gościliśmy w placówce 5 wolontariuszy. 

 

W placówce zatrudnionych jest 6 osób, tj. kierownik i 4 wychowawców, w tym dwie osoby na ½ etatu 

a jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniony był 

psycholog i logopeda. 

 

Budżet placówki wynosił 376 334 zł (wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 96,81% planu). Koszty 

funkcjonowania sklasyfikowane są w następujący sposób:  

 136 434 zł- środki pochodzące z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

wydatkowano 96,74% ogółu planu;  

 239 900 zł - środki zapewnione przez gminę Więcbork w budżecie tut. ośrodka, wydatkowano 

96,85% ogółu planu.  

 

 

 

7. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU FINANSOWEGO WSPARCIA RODZINY 
Z DZIEĆMI 

 

 
W 2019r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 013 osób, z zasiłku dla opiekunów skorzystało 10 osób 

z  skorzystało ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 89 osób a z świadczenia ,,Dobry start” 1 093 

osoby.  

W 2019r. łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla 

opiekunów, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jednorazowe 

świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin "Za życiem” i koszty obsługi wydatkowano kwotę 5 777 957 zł (w tym 5 683 583 zł 

ze środków budżetu państwa, 94 374 zł środków budżetu gminy).  

W 2019r. odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w kwotach: 

 16 305 zł z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, 

 4 500 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 

 
Tabela 9, Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacje, 
specjalny zasiłek opiekuńczy w 2019r 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Wydatki 

(w zł) 

Liczba  
wypłaconych 

świadczeń 

Wahanie  
wypł. świad. 
w stosunku 

do 2018 

1 ZASIŁKI RODZINNE 1 188 881 10 502 -1177 

2 DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU: 564 678 5 773 -270 

2.1 urodzenia dziecka 39 613 78 +1 

2.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

59 779 153 +1 

2.3 samotnego wychowywania dziecka 57 367 290 -101 

2.4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 92 253 886 -194 

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 58 993 1 316 +200 

2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

64 814 920 -59 

2.7 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 191 859 2 130 -118 

3 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 97 000 97 -1 
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4 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE, W TYM: 2 415 591 6 589 +94 

4.1 zasiłki pielęgnacyjne  1 065 153 5 629 -32 

4.2 świadczenia pielęgnacyjne 1 245 017 789 +105 

4.3 specjalny zasiłek opiekuńczy 105 421 171 +21 

5 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  422 829 489 -23 

6 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE odprowadzane za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

202 546 510 +45 

7 Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby 
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  

22 939 136 +16 

8 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE odprowadzane za 
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

37 449 265 +33 

9 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE odprowadzane za 
osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  

4 241 76 -1 

10 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 534 039 1 332 -121 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

W 2019 r. prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których skutkiem było: 

 18 informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego; 

 6  spraw dotyczących zobowiązania dłużnika alimentacyjnego w celu zarejestrowania się jako 

osoba bezrobotna lub poszukująca pracy; 

 4 wniosków kierowanych do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego; 

 2 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika; 

 2 wniosków do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy; 

 11 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego; 

 14 wszczęć postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego  

się od zobowiązań alimentacyjnych;  

 11 wydanych decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych; 

 30 informacji przekazanych do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości za 

okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

W 2019r. kwota zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych (łącznie z ustawowymi odsetkami) 

wypłaconych na osoby uprawnione wyniosła 189 159 zł, co stanowi 37,11 % w stosunku do wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019r. 

 
Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2092  późn. zm.). Zasiłek dla opiekuna przysługuje 

osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku 

z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 
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Tabela 10, Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 
odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 2019r. 

Lp. Świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Koszt 

(w złotych) 

1. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 120 74 400 

2. 
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE odprowadzana za osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna 

61 10 325 

3. 
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE odprowadzana za osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna 

60 3 348 

 
RAZEM 241 88 073 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% 

otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30 zł od wydanej decyzji 

administracyjnej, w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Kwota wydatków na koszty związane z obsługą 

była wyższa niż wysokość otrzymanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 

94 374 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy. 

 

Od 01 kwietnia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity z 2019r. Dz. 

U. poz. 2407) z wyjątkiem art. 53 omawianej ustawy, który wszedł w życie 

z dniem 17 lutego 2016r. 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE przysługuje matce albo ojcu, jeżeli 

dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, 

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje 

i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu 

pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie na 

dziecko. 

W 2019r. na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 10 915 674 zł, z czego koszty obsługi 

powyższego zadania w 2019r. wyniosły 142 000 zł (koszty obsługi zadania wynoszą w okresie od dnia 

01 .01.2019r. do dnia 30.06.2019r. 1,5% otrzymanej dotacji, natomiast w okresie od dnia 01.07.2019r. do 

dnia 31.12.2019r. 1,2% otrzymanej dotacji ). W 2019r. wypłacono 21 548 świadczeń wychowawczych 

na łączną kwotę 10 773 674 zł. W 2019r. odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 

na kwotę  32 592 zł. 

 

 

Od 01 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity Dz.U. 

z 2019r. poz. 473 z późn. zm.) z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 

i 4, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem" 

przyznaje się jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u 

którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, przysługuje się na 

dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce 

lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód.  

logo programu 
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Koszty obsługi omawianego świadczenia wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie. 

W 2019r. nie wypłacono żadnego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa 

w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".  

 
 

Od 01 czerwca 2018r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”  (Dz. U z 2018r. poz. 1061 

z późn. zm.). 

W 2019r. na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 

514 118 zł  co stanowi 99,48 % ogółu planu. Koszt obsługi programu 

,,Dobry start” wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę 

uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.  

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wyniosły 16 568 zł. 

W 2019r. wypłacono 1 660 świadczeń na łączną kwotę 497 550 zł. 

 

 

 

 

8. ORGANIZACJA PRACY I KADRA 

 
 
 

8.1. ORGANIZACJA PRACY 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został w 1990 r. Posiada statut i regulamin organizacyjny, jest 

samodzielną gminną jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi Więcborka. 

Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie 

z obowiązującą procedurą budżetową. 

 

Podstawy funkcjonowania ośrodka: 

1. Uchwała X/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Więcborku z dnia 10 kwietnia 

1990 r. powołująca ośrodek pomocy społecznej; 

2. Statut przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku; 

3. Regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Dyrektora MGOPS i zatwierdzony przez 

Burmistrza Więcborka. 

Dokumenty strategiczne i programowe: 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 20142021 przyjęta 

Uchwałą nr  XXXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r., 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr II/12/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 

28 listopada 2018 r; 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Więcbork  na lata 2017 – 2022 został przyjęty Uchwałą nr XXV/184/2016 

Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016r. 
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4. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020, przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/293/17 

Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. 

W 2019 r. Dyrektor MGOPS wydał łącznie 36 zarządzeń, w tym 17 dotyczących organizacji pracy Ośrodka 

i 19 zarządzeń finansowych. Zmieniono również Regulamin organizacyjny. 

 

Świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane 

są w stosownych systemach informatycznych zatwierdzanych przez MRPiPS. 
 
 

 

8.2. ZASOBY KADROWE 

 

 

MGOPS w Więcborku, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 62 osoby, tj.: 

- 56 osób w ośrodku pomocy społecznej (tj. 54,38 etatów), w tym 4 osoby zatrudniono w celu 

zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych; 

- 6 osób w świetlicy środowiskowej (tj. 5 etatów), w tym 1 osobę zatrudniono w celu zastępstwa 

pracownika długotrwale nieobecnego. 
 

Wzorem lat ubiegłych dodatkowo podjęto współpracę z 18 osobami w ramach umowy zlecenie (przy 

czym okres świadczenia usług przez poszczególnych zleceniobiorców był różny w zależności od rodzaju 

wykonywanych zadań). Dodatkowo, w 2019 r. 2 osoby odbywały staże, nabywając praktyczne 

umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez osobę 

pozostających bez zatrudnienia. 

W 2019 r. wypłacono 7 uprawnionym osobom nagrody jubileuszowe. W związku z zatrudnianiem 6 osób 

niepełnosprawnych tut. ośrodek jest zwolniony z wpłat na rzecz PFRON. 

 
 

 

8.3. BUDŻET MGOPS 

 

 

Zgodnie z planem finansowym, na dzień 31.12.2019 r. dysponowano łączną kwotą 23 223 910 zł (2018: 

20 624 636 zł, 2017: 21 435 401 zł, 2016: 18 051 184 zł; 2015: 10 353 643 zł), w tym na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej - 17 266 391 zł (2018: 15 074 368 zł, 2017: 16 199 788 zł, 2016: 

12 794 367 zł, 2015: 5 275 995 zł) i na zadania własne gminy - 5 957 519 zł (2018: 5 550 268, 2017: 

5 235 613 zł, 2016: 5 256 817 zł, 2015: 5 077 648 zł). Plan zrealizowano w 99,29%. 
 

 

Tabela 11, Źródła finansowania wydatków w 2019 r. 

Źródło finansowania 
Realizacja wydatków 

(w zł) 
% udziału Dynamika 

zmian w % 
2018 2019 2018 2019 

Środki z budżetu państwa  
(w tym dotacje celowe) 

16 058 673 18 388 137 78,84 79,75 +14,51 

Środki z budżetu gminy  4 283 537 4 493 033 21,03 19,49 +4,89 

Europejski Fundusz Społeczny 7 912 176 970 0,04 0,76 +2.136,73 

Fundusz Pracy 19 088 0 0,09 0 -100,00 

ŁĄCZNIE 20 369 210 23 058 140 100,00 100,00 - 
Źródło: opracowanie własne 
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Udział procentowy źródeł finansowania wydatków MGOPS w 2019 r. zdecydowanie zaakcentował 

dominację środków z budżetu państwa w ogólnym planie finansowym MGOPS. 

 

 

 

8.4. POSTĘPOWANIA W RAMACH USTAWY PZP 

 

 

Dla pełnej i prawidłowej realizacji zadań, ośrodek pomocy społecznej w roku 2019 przeprowadził cztery 

postępowania wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 

poz. 1843). 

W wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843) oraz na zasadach 

określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi o wartości od 30.000 euro do 750.000 euro”, przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017 

Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 06 listopada 2017 r. zawarte zostały umowy z sześcioma osobami 

na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA na terenie gminy. 

 

MGOPS w Więcborku realizuje również zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, których 

wartość nie przekracza 30 000 euro w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie 

przekracza równowartości kwoty 30 000 euro” wprowadzony Zarządzeniem Nr DO.021.35.2014 

Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 31 grudnia 2014 r. Kurs euro do zamówień publicznych w 2018 r. 

określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. tj. 1 €= 4,3117 zł. 

Zgodnie z procedurami określonymi w w/w regulaminie w 2019 r. przeprowadzano: 

1. 1 postępowanie w trybie rozeznania rynku dla zamówień powyżej 7 000 € do 20 000 €;  

2. 0 (zero) postępowań w trybie zapytania ofertowego dla zamówień powyżej 20 000 € jednak 

nieprzekraczających 30 000 €. 

Większość zamówień publicznych w 2019 r. nie przekraczała szacunkowej wartości 7 000 €, w związku 

z czym nie stosowano postanowień omawianego Regulaminu (co umożliwia §4 pkt 3 niniejszego 

Regulaminu). Wydatki dokonywano w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem 2 zasad: 

1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Nadmienia się, że w siedmiu przypadkach Dyrektor Ośrodka, na uzasadniony wniosek pracownika 

odpowiedzialnego za określone zadanie, wyraził zgodę na udzielenie zamówienia konkretnemu 

wykonawcy bez konieczności stosowania procedury określonej w Regulaminie udzielania zamówień, 

których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (co umożliwia §4 pkt 24 oraz  §4 pkt 29 

omawianego Regulaminu). 

 

 

 

8.5. SKARGI I WNIOSKI 

 

W 2019 roku do MGOPS w Więcborku nie wpłynęła żadna skarga dotycząca pracy MGOPS. 
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8.6. KONTROLE 

W 2019 roku MGOPS poddany był dwóm kontrolom: 

I. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – kontrola problemowa w zakresie m.in. opracowania 

i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne: 

1. Zmotywowanie przedstawicieli Policji zobowiązanych do podejmowania działań w Zespole 

Interdyscyplinarnym oraz procedurze „Niebieskiej Karty” do systematycznego uczestnictwa 

w pracach Zespołu i Grup Roboczych oraz podejmowania przypisanych im ustawowo zadań. 

2. Uchylenie Zarządzenia Nr 005049.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 15 maja 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Rozważenie przez członków Rady Miejskiej Więcborka wprowadzenie ewentualnych 

dodatkowych zapisów, dotyczących regulacji pracy Zespołu i Grup Roboczych w treści Uchwały 

Rady Miejskiej Nr XII/73/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 
II. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – kontrola w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia asystentów rodziny 

z wymaganymi kwalifikacjami. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli w/w działalność została oceniona pozytywnie, w związki z tym nie 

wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

9. POTRZEBY I PLANY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA RZECZ 
MIESZKAŃCÓW GMINY NA ROK 2020 

 

 

9.1. POTRZEBY NA ROK 2020 

 

I. potrzeby szkoleniowe: 

1. systematyczne doskonalenie zawodowe kadry OPS; 

2. podnoszenie kompetencji zawodowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3. doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi procedurę Niebieskiej Karty 

(interdyscyplinarne podejście do rozwiązania problemu). 

 

II. potrzeby, w zakresie remontów, modernizacji i adaptacji: 

1. remont/modernizacja instalacji elektrycznej w budynku MGOPS z uwagi na częste awarie; 

2. zapewnienie odpowiedniego magazynu żywności dla prawidłowej realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020; 

3. utworzenie nowej siedziby Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” – zbyt mała powierzchnia 

obecnej siedziby przy tak dużej liczbie dzieci korzystających ze wsparcia; 

4. utworzenie Mieszkań Chronionych na terenie gminy; 
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5. likwidacja barier architektonicznych w budynku stanowiącym siedzibę tut. ośrodka w zakresie 

budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych lub dobudowania windy; 

6. wyodrębnienie pokoju  (pomieszczenia) do indywidualnych rozmów z klientami tut. ośrodka 

zapewniającego intymność i przyjazne relacje; 

7. wyodrębnienie pokoju (pomieszczenia) będącego PUNKTEM OBSŁUGI KLIENTA, celem poprawy 

standardów obsługi klienta (skuteczniejszej pracy z klientem i dla klienta). 

 

III. potrzeby, w zakresie podnoszenia jakości usług: 

1. zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą i skuteczną realizację zadań realizowanych 

przez MGOPS w Więcborku; 

2. zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wraz adekwatnym wykształceniem 

i kwalifikacjami oraz z odpowiednimi kompetencjami do realizacji zadań nałożonych na ośrodek, 

3. dalsza praca nad skuteczniejszymi metodami świadczenia pracy socjalnej; 

4. doskonalenie zakresu i skuteczności współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami, 

w szczególności w zakresie interdyscyplinarnego rozwiązywania kwestii przemocy w rodzinie 

oraz przeciwdziałania uzależnieniom; 

5. stworzenie na terenie gminy mechanizmów pomocy w formie opieki długoterminowej nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi; 

6. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju wolontariatu na rzecz mieszkańców gminy 

w szczególności nad seniorami; 

7. rozwój i organizacja szeregu usług społecznych adresowanych do osób niesamodzielnych 

(starszych i niepełnosprawnych) wymagających opieki, np. specjalistycznych usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (realizowanych np. przez pielęgniarkę, 

rehabilitanta), pomoc sąsiedzką. Wskazane byłoby utworzenie również większej ilości klubów 

seniora, na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury; 

8. pozyskanie dodatkowych środków finansowych na: 

 dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach, 

w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (edycja 2019); 

 finansowanie działań na rzecz organizowania społeczności lokalnej w tym 

ze szczególnym uwzględnieniem działań rozwijanych w Klubie SENIOR+. 

IV. potrzeby, w zakresie zmian organizacyjno-prawnych funkcjonowania jednostki: 

1. uregulowanie kwestii prawnej korzystania z nieruchomości: 

 przy ul. Pocztowej 16 - siedziba Świetlicy Środowiskowej „UŚMIECH” w Więcborku, 

 przy ul. Mickiewicza 22a – siedziba MGOPS; 

Obecny stan prawny uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek inwestycji. 

 

 

9.2. PLANY NA ROK 2020 

 
1) przeprowadzenie monitoringu działań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014 – 2021 za 2019 r.; 

2) opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023; 

3) efektywna realizacja zadań wynikających z: 

a) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (w szczególności dalsze 

aktywne wdrażanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej, w zakresie pracy z rodziną na rzecz utrzymania dziecka w rodzinie: powstawanie 

rodzin wspierających, rozwój działań interdyscyplinarnych, poszerzenie poradnictwa 

specjalistycznego); 

b) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Więcbork na lata 2017-2022 (w szczególności wzmocnienie działań 

i współpracy wszystkich służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie); 

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych 

Uzależnień w Gminie Więcbork na 2019 r.; 

4) przystąpienie gminy Więcbork do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 

umożliwiającego rozwój oparcia środowiskowego dla 6 osób niepełnosprawnych z terenu gminy 

Więcbork (konieczność zatrudnienia osób do wykonywania działań asystujących zgodnie 

z nałożonymi przez  MRPiPS kompetencjami); 

5) kontynuowanie funkcjonowania w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Punktu 

Obsługi Klienta, w czasie rozpoczynającego się okresu zasiłkowego dla osób ubiegających się 

o świadczenia rodzinne i wychowawcze; 

6) efektywne aplikowanie o środki zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

wynikających z polityki terytorialnej (przygotowanie i złożenie projektu dotyczącego rozwoju 

usług opiekuńczych); 

7) zorganizowanie spotkania z okazji 30-lecia utworzenia MGOPS; 

8) udział w Targach Pracy i Edukacji, w celu promowania zawodu pracownika socjalnego i asystenta 

rodziny.
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10. ZAŁĄCZNIKI 



 

 

Załącznik nr 1 

10.1. WYKONANIE BUDŻETU MGOPS W WIĘCBORKU W 2019 R. 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

   OGÓŁEM 23.223.910,15 23.058.139,43 99,29 

851   OCHRONA ZDROWIA 204.550,00 197.910,23 96,75 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 204.550,00 197.910,23 96,75 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.100,00 22.100,00 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.800,00 3.800,00 100,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

534,00 534,00 100,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44.750,00 42.680,00 95,37 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65.265,00 64.349,22 98,60 

  4260 Zakup energii 14.500,00 14.422,93 99,47 

  4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 648,95 21,63 

  4300 Zakup usług pozostałych 45.600,00 44.536,39 97,67 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00 982,68 89,33 

  4430 Różne opłaty i składki 335,00 334,06 99,72 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.266,00 1.266,00 100,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.300,00 2.256,00 98,09 

852   POMOC  SPOŁECZNA 4.950.834,00 4.861.830,09 98,20 

 85202  Domy pomocy społecznej 590.000,00 580.523,14 98,39 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego 

590.000,00 580.523,14 98,39 

 85203   Ośrodki wsparcia 21.920,00 18.071,25 82,44 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 139,68 99,77 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 2.400,00 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.220,00 6.531,57 63,91 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.160,00 9.000,00 98,25 

 85205 

 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

21.266,00 21.097,15 99,21 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.830,00 10.830,00 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 1.271,15 97,78 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.136,00 8.996,00 98,47 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej  

23.290,00 22.663,23 97,31 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.290,00 22.663,23 97,31 

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   

427.861,00 410.823,07 96,02 

  3110 Świadczenia społeczne  427.861,00 410.823,07 96,02 

 85216  Zasiłki stałe 284.486,00 277.011,10 97,37 

  3110 Świadczenia społeczne 284.486,00 277.011,10 97,37 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  2.933.273,00 2.895.871,50 98,72 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  17.200,00 16.037,54 93,24 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 773,00 610,85 79,02 

  3110 Świadczenia społeczne 1.201,00 1.200,00 99,92 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.997.500,00 1.990.689,66 99,66 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  141.921,01 141.921,01 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362.300,00 359.592,95 98,51 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

35.800,00 33.995,48 94,96 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.755,00 4.754,49 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  86.142,93 80.201,90 93,10 

  4260 Zakup energii  13.080,00 12.595,73 96,30 

  4270 Zakup usług  remontowych   12.750,00 9.086,20 71,26 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.500,00 3.324,00 94,97 

  4300 Zakup usług pozostałych  91.300,00 87.594,39 95,94 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00 5.686,33 94,77 

  4410 Podróże  służbowe krajowe  17.000,00 14.475,69 85,15 

  4430 Różne opłaty i składki  7.700,00 6.248,65 81,15 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.350,06 59.350,06 100,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

10.000,00 9.516,57 95,17 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

65.000,00 58.990,00 90,75 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103.498,00 103.484,70 100,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85.880,00 85.880,00 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.918,00 2.904,70 99,54 

  4300 Zakup usług pozostałych 14.700,00 14.700,00 100,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 398.000,00 395.259,05 99,31 

  3110 Świadczenia społeczne 398.000,00 395.259,05 99,31 

 85295  Pozostała działalność  147.240,00 137.025,90 93,06 

  3110 Świadczenia społeczne 147.240,00 137.025,90 93,06 

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

191.040,15 185.409,54 97,05 

 85395  Pozostała działalność 191.040,15 185.409,54 97,05 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.680,36 38.613,70 99,83 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.439,41 19.427,70 99,94 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.464,00 1.251,85 85,81 

  4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1.403,87 1.402,29 99,89 

  4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

18,31 18,31 100,00 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 72.656,36 72.656,36 100,00 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8.357,69 7.169,84 85,79 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 42.620,15 41.896,49 98,30 

  4307 Zakup usług pozostałych 6.400,00 2.973,00 46,45 

855   RODZINA 17.877.486,00 17.812.989,5

7 

99,64 

 85501  Świadczenie wychowawcze 10.915.879,00 10.915.673,8

9 

100,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 79,22 79,22 

  3110 Świadczenia społeczne 10.773.764,00 10.773.674,3

0 

100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.172,00 91.172,00 100,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.933,85 5.933,85 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.955,00 16.954,69 100,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1.684,00 1.683,27 99,96 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.496,31 23.402,72 99,60 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 85,00 85,00 100,00 



 

40 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.688,84 2.688,84 100,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.828.138,00 5.777.956,87 99,14 

  3110 Świadczenia  społeczne 5.293.901,00 5.293.555,30 99,99 

  4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 232.072,00 189.695,06 81,74 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie  roczne 14.174,67 14.174,67 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274.545,00 270.289,69 98,45 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

5.280,00 4.015,86 76,06 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.140,00 1.131,19 99,23 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.095,10 5.095,10 100,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.930,23 0,00 0,00 

 85504  Wspieranie rodziny 949.280,00 937.644,93 98,77 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 327,44 54,57 

  3110 Świadczenia społeczne 500.250,00 497.550,00 99,46 

  4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 292.896,21 287.598,54 98,19 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie  roczne 25.077,79 25.077,79 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53.870,75 52.602,72 97,65 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

7.361,25 7.100,29 96,45 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.310,00 17.310,00 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.500,00 99,45 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 763,31 268,00 35,11 

  4300 Zakup usług pozostałych 29.973,00 29.972,65 100,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 940,58 97,98 

  4410 Podróże  służbowe krajowe 6.050,00 5.900,17 97,52 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.936,69 9.936,69 100,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.731,00 1.560,06 57,12 

 85508  Rodziny zastępcze 91.450,00 90.347,89 98,79 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego 

91.450,00 90.347,89 98,79 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 47.700,00 46.327,92 97,12 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego 

47.700,00 46.327,92 97,12 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

45.039,00 45.038,07 100,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45.039,00 45.038,07 100,00 

Źródło: opracowanie własne 


