Łasin, 29.03.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łasinie za rok 2018
Na 2018 rok Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał
budżet w wysokości 12.781.907.17 zł.
Realizacja poszczególnych zadań w jednostce przedstawiała się następująco:
Pomoc społeczna
Zadania własne
Zasiłek stały- przysługuje:
 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłki stałe otrzymało 28 osób na kwotę 111.056 zł
Zasiłki okresowe otrzymało 177 osób na kwotę 416.766 zł.
W 2018 roku wpłynęło 1091 wniosków o udzielenie pomocy. Podstawowym kryterium
uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc jest określony dochód w rodzinie przy
jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej. Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać od
01.10.2018r.



dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
dla rodziny 528 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki celowe
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe na pokrycie
w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału. Ogólna kwota wypłaconych
zasiłków 120.832,00 zł.
W 2018 roku realizowaliśmy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. Celem programu dożywiania jest ograniczenie zjawiska
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niepełnosprawnych. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłku dla dzieci i
młodzieży 226 uczniom w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Ogółem na realizację
programu przeznaczono 281.160 zł w tym udział własny gminy 56.232zł ( 20% ogółu
zadania)
Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede
wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych .
W 2018 roku zespół interdyscyplinarny realizował zadania wynikające z ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy. Obsługę techniczno – organizacyjną zespołu prowadzi Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 września 2011 roku w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty” do zespołu wpłynęło 13
zgłoszeń stosowania przemocy a procedurę „ Niebieskiej karty” prowadzono w 26 rodzinach.
Ośrodek współpracował również ze Środowiskowym Domem Samopomocy w
Łasinie, przygotował w 2018 roku dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o
skierowaniu i odpłatności za pobyt 25 podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łasinie.
10 osób objętych było usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Świadczyła je
opiekunka domowa i pielęgniarka. Cztery osoby były objęte usługami opiekuńczymi
specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 1 osoba objęta pomocą
rehabilitanta w ramach usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na wniosek pracownika socjalnego, placówek opiekuńczo – wychowawczych, sądu dla
21 rodzin realizowane jest wsparcie asystentów rodziny.
Pomocą socjalną w 2018 roku objęto 246 rodzin i 758 osób w tych rodzinach.
Pięć osób z terenu gminy przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu koszt
pobytu w 2018 roku wyniósł 169.000,00 zł. Za pobyt 2 bezdomnych w schronisku opłacono
kwotę 3.420,00 zł.
Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dotyczyła przede wszystkim działań podejmowanych na rzecz
dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych
względem osób korzystających z pomocy a uzależnionych od alkoholu.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostało 21 bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pomoc w ramach „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)
otrzymały 373 osoby.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie upoważniony jest do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(stypendia szkolne). Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód w rodzinie na jednego członka nie przekraczał od
01.10.2018r. kwoty 528,00 zł. Wydano 386 decyzji na kwotę 275.134,72 zł z czego ze
środków własnych pochodziło 55.026,95 zł. Wypłacono sześć zasiłków szkolnych.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożyło 291 osób, kwota wydatkowana
263.303,28zł. dodatki energetyczne wniosków złożonych 174 kwota wydatkowana na
wypłatę dodatków energetycznych 12.334,68 zł. Za pobyt 8 małoletnich dzieci z terenu gminy
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 1 w pieczy zastępczej wydatkowaliśmy kwotę
194.532,92zł. W 2018 r. złożono 19 wniosków o wydanie nowej „Karty Dużej Rodziny” .
W 2018 roku wypłacono 2 jednorazowe świadczenia po 4000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4
listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Otrzymaliśmy w 2018 r. środki na wyposażenie Klubu Senior + na kwotę 25.000zł i środki
własne zostały przeznaczone na realizację zadania w kwocie 6.250 zł.
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 maja 2004r. realizuje zadania w zakresie
świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizuje
również zadania wynikające z Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Od 01.04.2016 r.
realizowane są zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci.
Zasiłki rodzinne - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w
szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i
posiada umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto
musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności lub o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności- 764 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują osobie uprawnionej do
ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu

niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej
jednak niż 500 zł na osobę.
Świadczenie wychowawcze – przysługuje do ukończenia przez pierwsze dziecko w rodzinie
do 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu.
Świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie uzależnione jest od dochodu. Dochód nie może
przekroczyć 800 zł na osobę w rodzinie w przypadku niepełnosprawnego dziecka 1200 zł.
Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę w 2018 r. 5.840.374,98 zł.
Liczba zrealizowanych świadczeń ogółem 11.508 w tym na pierwsze dziecko 4.466.
Realizacja programu „ Dobry start” na kwotę 298.500,00, ilość dzieci objętych wypłatą 995.
W 2018 r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się
następująco:
RODZAJ ŚWIADCZENIA

KWOTA

1.Zasiłki rodzinne z dodatkami

1.475.493,07

Zasiłki rodzinne

1.027.516,67

Dodatki do zasiłków rodzinnych

447.976,40

2.Świadczenia opiekuńcze

1.015.016,34

Zasiłki pielęgnacyjne

387.174,84

Świadczenia pielęgnacyjne

535.370,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

92.471,50

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka- 1000 zł

63.000

4. Fundusz alimentacyjny

246.692,41

5. Zasiłek dla opiekuna

78.770,50

6. Świadczenie rodzicielskie

354162,10

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu opisowym z wykonania
budżetu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie za rok 2018

