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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2011 

 

Podstawowym celem pomocy społecznej jest udzielanie takiej pomocy, aby umożliwi ć 
osobom i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, co jest  
ściśle związane z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb. Celem ostatecznym  
winno być natomiast doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia tych środowisk, ich  
integracji z otoczeniem oraz zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Nikogo 
oczywiście nie trzeba przekonywać jak wartościowe i ważne są te cele, problem jednak  
w tym, że z roku na rok coraz trudniej je realizować. 
Pomoc społeczna pełni funkcję domykającą w systemie zabezpieczenia społecznego  
w naszym kraju. Równocześnie działalność pomocy społecznej obejmuje wstępne rozeznanie 
potrzeb i inicjowanie sposobów ich zaspakajania, co w konsekwencji sprowadza się do  
przygotowywania podstawy do nowych, doskonalszych rozwiązań organizacyjno - prawnych 
w tym zakresie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach realizuje zadania własne i zlecone 
gminy, głównie z zakresu: 
− pomocy społecznej, 

− świadczeń rodzinnych,  
− funduszu alimentacyjnego.  

− postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,  
− dodatków mieszkaniowych, 
− przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 Realizacja poszczególnych zadań związana jest z obowiązkiem stosowania 
określonych procedur i swoistych narzędzi, a formy współpracy z osobami korzystającymi ze 
wsparcia w ramach systemu uzależnione są od uregulowań prawnych, założonych dla 
poszczególnych zadań, celów oraz możliwości, mobilności i zaangażowania wspieranych 
osób w poprawę swojej sytuacji.  
 Generalnym i długofalowym celem, do którego dąży Ośrodek jest aktywizacja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, umożliwienie im zerwania  
z postawą wyuczonej bezradności i bierności, nabycie postawy aktywnej, odpowiedzialnej  
i partnerskiej, przez co możliwy stanie się powrót do pełnego udziału w życiu społeczności 
lokalnej. Działania reintegracyjne wspierane są obligatoryjnymi świadczeniami pieniężnymi, 
wzmacniającymi funkcję ekonomiczną rodziny.  

Działalność GOPS oparta jest na analizie problemów społecznych i czynników ryzyka 
społecznego. Dla realizacji zadań pomocy społecznej dominujące znaczenie mają dwa 
podstawowe czynniki – liczebność społeczności lokalnej oraz poziom bezrobocia.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina Sadlinki liczyła 5.830 
mieszkańców i w stosunku do lat poprzednich wartość ta systematycznie rośnie, choć jest to 
wzrost nieznaczny. I tak gmina Sadlinki w roku 2010 liczyła 5.825 mieszkańców. Tak 
minimalny wzrost badanej wartości nie wpływu na wielkość, rodzaj i koszty pomocy 
świadczonej przez GOPS mieszkańcom gminy.   
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Bezrobocie to czynnik, który znacząco wpływa na wartość i formy realizacji zadań 
Ośrodka. Na dzień 31 grudnia 2011 roku stopa bezrobocia (procentowy udział liczby 
bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, tzn. pracującej i bezrobotnej) w Polsce 
wynosiła 12,5%, natomiast w województwie pomorskim wskaźnik ten wynosił 12,4%. Na 
terenie powiatu kwidzyńskiego na koniec roku 2011 odnotowano bezrobocie na poziomie 
15,7 %.  

Z informacji publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie wynika, iż 
stopa bezrobocia w naszej gminie – na dzień 31.12.2011 r. wg danych Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kwidzynie wynosiła 15,8 % (389 osób bezrobotnych, w tym 226 kobiet). Spośród 
osób bezrobotnych 142 to osoby bezrobotne długotrwale. Większość z nich to kobiety (83). 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym 
odnotowano wzrost bezrobocia w naszej gminie - na dzień 31.12.2010 r. stopa bezrobocia 
wynosiła 12,4 %. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jest jednostką sektora finansów 
publicznych funkcjonującą jako jednostka budżetowa Gminy Sadlinki i zgodnie z takim 
usytuowaniem prawnym swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu gminy, a wszystkie 
dochody przekazuje na rachunek tegoż budżetu. Ośrodek prowadzi działalność finansową 
dysponując środkami pochodzącymi przede wszytskim z dotacji przyznawanych  z budżetu 
państwa, oraz środkami pochodzącymi z budżetu gminy oraz środkami pochodzącymi z 
innych źródeł. Graficznie źródła i poziom finansowania przedstawiono na wykresie nr 1. 

 
Wykres 1. Źródła finansowania działalności GOPS w Sadlinkach 

15,78%

84,22%

środki rządowe

środki samorządowe

 
 

 Wykres wyraźnie podkreśla przewagę wykorzystania przez ośrodek środków 
finansowych pochodzących z budżetu państwa. 
 Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2011 z podziałem na środki rządowe  
i samorządowe przedstawia tabela. 
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Tabela 1. Budżet GOPS w 2011 roku z podziałem na środki rz ądowe i samorządowe 
  

Rozdział Wykonanie 2011 rok 

Środki rządowe 

85 212 - św. rodzinne 
85 203 - ośrodki wsparcia 
85 213- składki na ub. zdrowotne 
85 214 - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe 
85216 – zasiłki stałe 
85 219 - ośrodki pomocy społecznej 
85 295 - pozostała działalność - dożywianie 
85 295 - pozostała działal. – pom. dla os. pob. św. pielęgnacyjne 
85 395 - pozostała działalność - projekt systemowy w ramach POKL 

1.870.129 
   174.874 
     10.161 
    49.482 
    81.547 
    98.070 
    75.000 
      5.000 
    63.175 

Ogółem           2.427.438 

Środki samorządowe 

85 202 - dom pomocy społecznej 
85 228 - usługi opiekuńcze 
85 214 - zasiłki i pomoc w naturze 
85 219 - ośrodki pomocy społecznej 
85 295 - pozostała działalność - dożywianie 
85 215 - dodatki mieszkaniowe 
85 213 - składki na ub. zdrowotne 
85 216 – zasiłki stałe 

77.023 
  8.926 
68.100 

           222.153 
31.640 
25.056 
  1.583 
20.387 

Ogółem            454.868 

Łącznie – 2.882.306 

 
Horyzontalne kierunki działania Ośrodka wyznacza Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Sadlinki na lata 2006 – 2015, przyjęta Uchwałą Nr 
XXXVI/212/2006 Rady Gminy Sadlinki w dniu 29 września 2006 roku. Zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej zadaniem Ośrodka jest koordynacja realizacji przyjętej Strategii, która 
określa misję oraz długofalowe cele strategiczne i przypisane im cele operacyjne na lata 2006 
– 2015 w zakresie rozwiązywania problemów społecznych lokalnej społeczności.  
 Podstawę działalności Ośrodka – jako gminnej jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej - stanowi Statut nadany Uchwałą Rady Gminy. Fundamentem działalności 
Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez:  
− tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej  

− dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 
społecznej 

− przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń  

− pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób  
i rodzin  

− świadczenie pracy socjalnej.  
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Do dodatkowych zadań, powierzonych Ośrodkowi przez właściwe organy na podstawie 
ustaw, należy realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny w formie świadczeń 
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.    
 Funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników pełni w Ośrodku 
Kierownik. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, do jego obowiązków należy także 
zwykły zarząd w zakresie mienia i gospodarki finansowej. Kierownik Ośrodka posiada 
imienne upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Wójta Gminy Sadlinki indywidualnych 
spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, ustalania prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
 Struktura organizacyjna Ośrodka odzwierciedla merytoryczną specjalizację 
poszczególnych komórek, wynikającą z rodzaju wykonywanych zadań.  

W roku 2011 zadania GOPS wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach 9 etatów.  
 Dominującą cechą pracowników GOPS, jako zespołu pracowniczego jest wysoki 
poziom wykształcenia i kwalifikacji merytorycznych.  Pracownicy wszystkich komórek stale 
podnoszą swoje kompetencje zawodowe, zapewniając tym samym podwyższanie poziomu 
profesjonalnej obsługi klientów oraz realizacji powierzonych zadań. 
 Kompetencje i umiejętności pracowników mają podstawowe znaczenie, dla jakości 
świadczonych przez GOPS usług. Przygotowanie merytoryczne i rozwój umiejętności 
zawodowych kreowane jest przez pracodawcę także w formie szkoleń dla pracowników, 
odpowiednich do aktualnych potrzeb.  

Pomoc społeczna świadczona jest osobom potrzebującym wsparcia na zasadach 
określonych głównie w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie  
z ustawą pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
działania naprawcze, umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka, a osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji. Pomoc 
społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które współpracują w 
tym zakresie na zasadach partnerstwa z innymi podmiotami.  

Z przytoczonych powyżej zapisów ustawy wynika jasno, że celem pomocy społecznej 
nie jest wyręczanie obywateli w rozwiązywaniu ich trudnej, a czasem nawet krytycznej 
sytuacji życiowej. Zarówno działania naprawcze, jak i zapobiegawcze są propozycją 
podmiotu pomocy społecznej do wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów  
i wymagają zaangażowania, aktywności, odpowiedzialności i prezentowania postawy 
partnerskiej także przez drugi z podmiotów współdziałania - osobę i rodzinę korzystającą ze 
wsparcia. Istotą pomocy społecznej, jako systemu angażującego w wymiarze formalnym, 
organizacyjnym i finansowym instytucje państwowe, samorządowe oraz pozarządowe jest 
zmiana rozumiana, jako rozwój. Należy przez to rozumieć zarówno zmianę zachowań  
i postawy klienta z roszczeniowej na partnerską, z biernej na aktywną i odpowiedzialną, jak  
i zmianę wartości życiowych i celów, do osiągnięcia, których dążą klienci Ośrodka, a które 
dotyczą poprawy ich poziomu życia, pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, 
rozwoju własnego klienta i członków jego rodziny, w tym szczególnie dzieci.     
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Pomoc społeczna w pierwszej kolejności obejmuje swymi działaniami osoby i rodziny 
znajdujące się w najsłabszej kondycji materialnej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej przysługuje generalnie osobom i rodzinom spełniającym ustawowe kryterium 
dochodowe wynoszące: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 477,00 zł netto 
- dla osoby w rodzinie – 351,00 zł netto 
przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie 
lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej. Pomocy społecznej 
udziela się w szczególności z powodu sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej 
choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa itp.  

Oferowana przez GOPS w Sadlinkach pomoc społeczna obejmuje pracę socjalną  
i poradnictwo specjalistyczne oraz różne formy pomocy pieniężnej, w naturze lub w usługach, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb rodzin zagrożonych ubóstwem i marginalizacją 
społeczną. 

W roku 2011 GOPS objął finansową pomocą społeczną 185 rodzin (łącznie 668 osób 
w tych rodzinach). W stosunku do ogółu mieszkańców gminy (stan na 31.12.2011 r.) 
świadczeniobiorcy GOPS stanowią 12,1% mieszkańców gminy Sadlinki. Powyższe dane 
obrazuje wykres nr 2. 

 
Wykres 2. Stosunek liczby osób korzystających ze świadczeń finansowych pomocy społecznej w roku 2011  
                  w stosunku do pozostałych mieszkańców gminy Sadlinki 
 

12,10%

87,90%

pozostali mieszkańcy gminy

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

 
 Dla celów analizy dokonano porównania liczby rodzin korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w latach 2010 – 2011.  Dane porównawcze przedstawiono w formie 
tabelarycznej (tabela 2).  

Z przedstawionego zestawienia wynika, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat liczba 
rodzin korzystających z pomocy społecznej GOPS nie zmieniła się. Tendencję zwyżkową  
w stosunku do roku 2010 wykazuje liczba rodzin wchodzących po raz pierwszy do systemu 
pomocy społecznej. Rodziny te stanowią ponad 6,3 % ogółu rodzin objętych pomocą 
społeczną GOPS. Na uwagę zasługuje także fakt znacznego podwyższenia w roku 2011 
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liczby rodzin objętych pomocą społeczną wyłącznie w formie pracy socjalnej. Analiza 
przyczyn tego stanu rzeczy wykazała, iż rodziny wchodzące do systemu pomocy społecznej, 
jak i korzystające od dłuższego czasu nadal potrzebują intensywnej pomocy pracowników 
socjalnych. 
 
Tabela 2. Liczba rodzin z terenu gminy Sadlinki korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach   
                 2010 – 2011.  
 

rodziny korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej ROK 2010 ROK 2011 

Poziom zmian w roku 
2011 w stosunku do roku 

2010 (w %) 
kol. 3 : kol. 2 

1 2 3 5 
ogólna liczba rodzin objętych pomocą GOPS 
w tym: 

206 206 100 

liczba rodzin objętych pomocą finansową i w 
naturze bez względu na źródło finansowania 

191 185 96,86 

liczba rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną 15 21 140 

liczba rodzin, które po raz pierwszy uzyskały 
finansową pomoc społeczną  

11 13  118,18 

 

 W celu rozstrzygnięcia uprawnień do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej  
i przyznania lub odmowy przyznania tych świadczeń w roku 2011 wydano 659 decyzje 
administracyjne, w tym 4 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego oraz 15 
decyzji odmawiających przyznania świadczeń pomocy społecznej.  W jednym przypadku 
klient złożył odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 
za pośrednictwem Kierownika GOPS. W tym przypadku decyzja I instancji utrzymana została  
w mocy.  

Strukturę świadczeniobiorców pomocy społecznej badano także pod kątem typu 
gospodarstwa domowego.  
 
Tabela 3. Struktura świadczeniobiorców GOPS w Sadlinkach w roku 2011 ze względu na liczebność  
                   gospodarstwa domowego 
 

typ gospodarstwa 
domowego 

ogólna liczba rodzin liczba osób w rodzinie 

udział procentowy w 
ogólnej liczbie rodzin 

korzystających z 
pomocy społecznej 

1-osobowe 51 51 24,76 
2-osobowe 25 50 12,13 
3-osobowe 28 84 13,59 
4-osobowe 35 140 17,00 
5-osobowe 31 155 15,05 

6-osobowe i więcej 36 249 17,47 
Razem 206 729 100 
 
Najliczniejszą grupę rodzin objętych systemem pomocy społecznej przez GOPS  

w 2011 stanowiły gospodarstwa jednoosobowe, czyli osoby samotnie gospodarujące. Na 
ogólną liczbę 206 rodzin stanowią one 24,76 % (51 gospodarstwa jednoosobowe). Nastąpił 
spadek liczby tych gospodarstw w wartościach bezwzględnych w stosunku do roku 2010 (56 
gospodarstw jednoosobowych) - udział tej grupy w ogólnej liczbie osób korzystających  



  
 

str. 7 
 

z pomocy społecznej w roku 2011 spadł o prawie 3%. Minimalny spadek odnotowano 
również w przypadkach gospodarstw 2 i 3 osobowych (o 1 rodzinę mniej) oraz 6-cio i więcej 
osobowych - (spadek o 4 rodziny w stosunku do roku 2010). O ponad 2% wzrósł udział 
gospodarstw 4 i 5 osobowych. To tym typom rodzin najłatwiej było zachować stabilizację 
materialną. 
 Wśród 206 rodzin, korzystających w roku 2011 z pomocy społecznej, 120 to rodziny  
z dziećmi. Stanowią one 58,25 % ogółu wszystkich rodzin objętych pomocą. W grupie rodzin 
z dziećmi dominują rodziny z 1 dzieckiem (32,5% rodzin z dziećmi) oraz z 2 dzieci (19,17% 
rodzin z dziećmi). Rodziny z większą niż wymienione liczbą dzieci stanowią mniejszość. 
Podobna tendencja widoczna była w danych za rok 2010.  

 Analizie poddano także sytuację rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w roku 2011. Wśród 206 rodzin ogółem znajdowały się 27 rodziny 
niepełne, czyli 13,11%. W ich gronie dominują rodziny niepełne z 1 dzieckiem oraz 2 dzieci. 
Taka sama sytuacja miała miejsce w roku 2010.  

 Grupą szczególnego ryzyka są rodziny emerytów i rencistów, których wiek i stan 
zdrowia, a także poziom dochodów kwalifikuje do udziału w systemie pomocy społecznej.    
W roku 2011 pomocą społeczną objęto 21 rodzin emerytów i rencistów, tj. 10,19 % ogólnej 
liczby rodzin świadczeniobiorców GOPS. W 2010 roku ta grupa świadczeniobiorców 
stanowiła 12,62%. Podział gospodarstw domowych rodzin emerytów i rencistów ze względu 
na liczbę osób w rodzinie przedstawiono w tabeli nr 4. 

Tabela 4. Struktura rodzin emerytów i rencistów objętych w roku 2011 systemem pomocy społecznej  
                 w podziale na liczbę osób w rodzinie 

typ gospodarstwa 
domowego 

liczba rodzin 
emerytów i rencistów 

liczba osób 
 w rodzinie 

udział procentowy  
w ogólnej liczbie rodzin 

korzystających z pomocy 
społecznej 

1-osobowe 5 5 2,43 
2-osobowe 3 6 1,46 
3-osobowe 4 12 1,94 
4 i więcej 9 46 4,36 
Razem 21 69 10,19 

 

 W grupie rodzin emerytów i rencistów w 2011 roku przeważają - podobnie jak w roku 
poprzednim - gospodarstwa 4-osobowe i więcej, które stanowią 42,85% tej grupy.     
 Można sformułować wniosek, że najtrudniejsza sytuacja życiowa widoczna jest  
u emerytów i rencistów mających na utrzymaniu innych członków rodziny, co powoduje 
korzystanie ze wsparcia systemu pomocy społecznej.   
 Działalność diagnostyczna pracowników Ośrodka polega na zdefiniowaniu 
występujących w rodzinach dysfunkcji, a więc zdarzeń, problemów i sytuacji pod kątem ich 
dotkliwości i wywierania wpływu na sytuację życiową beneficjentów. Prawidłowa diagnoza, 
rozpoznająca deficyty, przeszkody oraz niezaspokojone potrzeby stanowi punkt wyjścia dla 
wszystkich działań w kierunku uzyskania stanu poprawy zgodnie z wartościami, wyrażonymi 
w ustawie o pomocy społecznej. Kolejnym krokiem w pracy z osobami korzystającymi ze 
świadczeń pomocy społecznej jest przygotowanie i wdrożenie systemu naprawczego, który  
z jednej strony angażuje wysiłek członków rodziny, z drugiej zaś nakłady organizacyjne  
i finansowe instytucji pomocy społecznej oraz – ewentualnie – innych partnerów działania. 
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Fakt, że trudna sytuacja osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynika 
najczęściej z łącznego występowania przynajmniej dwóch dysfunkcji, wzajemnie ze sobą 
związanych (np. ubóstwo i bezrobocie, ubóstwo i długotrwała choroba itp.), powoduje 
konieczność wdrażania rozwiązań kompleksowych i systemowych, których realizacją zajmują 
się ośrodki pomocy społecznej.  Potwierdza to przekonanie, że pomoc społeczna została 
powołana do rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji życiowych, w których spiętrzenie 
problemów osiągnęło poziom trudny do samodzielnego przezwyciężenia. 
 Wśród powodów trudności życiowych klientów pomocy społecznej ubóstwo 
materialne, rozumiane dla potrzeb niniejszego sprawozdania, jako posiadanie dochodów, 
które nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, 
zajmuje poważne miejsce. Z analiz ośrodka wynika, że rodziny ubiegające się o pomoc 
społeczną w zdecydowanej większości borykają się z ubóstwem, ponieważ posiadane przez 
nie środki finansowe nie zabezpieczają podstawowych potrzeb życiowych. 
 W 2011 roku pomocą finansową i w naturze objęto łącznie 185 rodzin, tj. o 6 rodzin 
(3,24%) mniej niż w roku 2010. W grupie tej 161 rodzin – tj. 87,03% - zmagało się  
z problemem ubóstwa, co oznacza, że ich dochody nie przekroczyły kryterium dochodowego 
ustalonego przez ustawę o pomocy społecznej.  
 Pozostałe 24 rodziny, których dochód w różnym stopniu przekroczył ustawowe 
kryteria, z uwagi na inne szczególne okoliczności życiowe otrzymało pomoc społeczną 
głównie w formie usług opiekuńczych, posiłków oraz specjalnych zasiłków celowych.  

Analizie poddano powody trudnej sytuacji życiowej, skutkującej przyznaniem 
świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Posiadane dane pozwalają 
na ustalenie, że natężenie większości dysfunkcji w rodzinach zasiłkobiorców spada.  
W przypadkach bezdomności, alkoholizmu i zdarzenia losowego nastąpił wzrost. 
Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 5. 

Tabela 5. Dominujące powody przyznania pomocy społecznej przez GOPS w Sadlinkach –  zestawienie               
                 porównawcze za lata 2010 – 2011 
 

lp. 
powód trudnej sytuacji 

życiowej 

liczba rodzin 
liczba osób w 

rodzinie 

dynamika 
(w %) – wzrost/spadek 

w roku 2011 w stosunku 
do roku 2010 (kol. 4 : kol.3) 

 
2010 2011 2010 2011  

1 2 3 4 5 6 7 

1 ubóstwo 173 161 616 602 93,06 
2 bezdomność 6 8 7 9 133,33 
4 bezrobocie 114 112 399 401 98,24 
5 niepełnosprawność 61 55 199 172 90,16 
6 długotrwała lub ciężka 

choroba 
21 15 65 46 71,42 

7 bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego  

83 75 421 393 90,36 

w tym: 
- rodziny niepełne 
- rodziny wielodzietne 

 
10 

 
17 

 
67 

 
59 

 
170 

56 49 337 304 87,5 
8 alkoholizm 17 20 39 56 117,65 
9 Zdarzenie losowe 0 4 0 10 400 
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W analizie powodów korzystania z pomocy społecznej znaczenie ma także ustalenie, 
które z nich mają charakter dominujący. Hierarchię powodów, uzależnioną od częstotliwości 
występowania w rodzinach świadczeniobiorców przedstawiono graficznie w formie wykresu 
nr 3.  

 

Wykres 3. Hierarchia powodów korzystania z pomocy społecznej porównawczo w latach 2010-2011 
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Z przedstawionych na wykresie danych wynika, że do najpoważniejszych przyczyn 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej finansowych i w naturze w roku 2011 należały: 
− ubóstwo – tendencja stała, choć co roku obserwuje się spadek tej dysfunkcji jako 

przyczyny objęcia pomocą społeczną; w roku 2011 z problemem tym borykało się 
87,03% rodzin korzystających z pomocy społecznej w formie finansowej (161 rodzin), 

− bezrobociem dotkniętych zostało w 2011 roku 112 środowisk, co stanowi 60,54% rodzin 
objętych świadczeniami pomocy społecznej, dane za rok 2011 wskazują niewielką 
tendencję wzrostową w tym zakresie, w roku 2010 bezrobocie skutkowało przyznaniem 
pomocy społecznej dla 59,68% świadczeniobiorców, 

− bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego zdiagnozowano w roku 2011 u 75 rodzin (w tym u 17 rodzin niepełnych oraz 
49 rodzin wielodzietnych), co wskazuje, że dla 40,54% rodzin korzystających z pomocy 
społecznej była to jedna z przyczyn przyznania pomocy, w roku 2010 bezradność była 
przyczyną trudności życiowych skutkującą otrzymaniem świadczeń pomocy społecznej 
dla 43,45% środowisk,  

− niepełnosprawność – czwarta w kolejności dysfunkcja mająca wpływ na przyznanie 
pomocy społecznej, wstępująca w 2011 roku u 29,73% rodzin (55 rodzin); w roku 2010 
niepełnosprawność zajmowała w hierarchii powodów objęcia pomocą społeczną także 
czwarte miejsce, dotykając 31,94% rodzin korzystających z pomocy,  
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− alkoholizm – w 2011 roku stał się przyczyną objęcia pomocą społeczną 20 rodzin, czyli 
10,81% rodzin korzystających ze wsparcia finansowego i w naturze,  

− długotrwała lub ciężka choroba –w roku 2011 chorobę jako powód przyznania świadczeń 
pomocy zdiagnozowano u 15 rodzin, czyli 8,11% rodzin, którym GOPS świadczył pomoc 
społeczną, natomiast w roku 2010 u 10,99%, 

− bezdomność – jako przyczyna udzielenia świadczeń pomocy społecznej w 2011 roku 
miała tendencją wzrostową w stosunku do roku 2010 (z 3,14% do 4,32% rodzin, którym 
udzielono pomocy społecznej  w formie finansowej lub w formie usług),  

− zdarzenie losowe jako przyczyna objęcia pomocą finansową dotyczyło 02,16% rodzin.  
Przedstawione powyżej dane skłaniają do wniosku, że przy obserwowanej  

w większości przypadków tendencji spadkowej w występowaniu dysfunkcji w rodzinach 
zasiłkobiorców, pięć podstawowych powodów trudności życiowych mieszkańców gminy 
Sadlinki, skutkujące koniecznością objęcia pomocą społeczną są te same: ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zauważyć należy, że 
podwyższyła się liczba rodzin zmagających się z alkoholizmem. Należy podkreślić, że 
wszystkie wymienione dysfunkcje mają negatywny wpływ nie tylko na rodziny, które zostały 
nimi dotknięte. Mają one także wymiar ogólnospołeczny, powodujący konieczność 
wyasygnowania środków na wsparcie materialne i w naturze oraz potrzebę stałego 
angażowania wysiłków społecznych skierowanych na minimalizację skutków tych 
dysfunkcji, widocznych we wszystkich sferach życia społecznego: edukacji, ochronie 
zdrowia, aktywizacji zawodowej, rozwoju i integracji społecznej. 

Zadania własne gminy realizowane są z dochodów własnych jednostki samorządu 
terytorialnego oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.  

 

Wykres 4. Poziom finansowania wydatków na świadczenia pomocy społecznej w 2011 r. 
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 Wśród zadań dotowanych gminie (w 80%) istotną forma pomocy był zasiłek stały. 
W/w świadczenie pieniężne przeznaczone jest dla osób niezdolnych do pracy z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o 
pomocy społecznej. Zasiłek stały to świadczenie obligatoryjne, przysługujące w ściśle 
określonych sytuacjach: osobom w wieku emerytalnym (kobiety – 60 lat i więcej, mężczyźni 
– 65 lat i więcej) lub osobom niepełnosprawnym, posiadającym co najmniej umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności, wykazującym jednocześnie brak uprawnień do świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego. Dodatkowym warunkiem jest wysokość posiadanych dochodów, 
które mają wpływ na kwotę przyznawanego świadczenia. Maksymalna wysokość zasiłku 
wynosi 444 zł. Za osoby, mające ustalone uprawnienie do zasiłku stałego i nie posiadające 
innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, które stanowiły gwarancję uzyskania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. 
 W roku 2011 z ogólnej kwoty 328.820 zł wydatkowanej na zadania włsne, na zasiłki 
stałe dla 34 osób przeznaczono 101.934 zł,(w tym 20% środki własne gminy tj. 20.387zł) 
natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 świadczeniobiorców 
zasiłków stałych wydatkowano 7.919 zł. (w tym 20% środki własne gminy tj. 1.583zł)  

Liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego w roku 2011 wzrosła o jedną osobę, 
natomiast liczba osób uprawnionych do objęcia przez Ośrodek ubezpieczeniem zdrowotnym 
w roku 2011 wzrosła o 16 % w stosunku do roku poprzedniego.  

Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej charakteryzują się znacznie 
większą różnorodnością niż zadania zlecone. Obejmują one, zasiłki okresowe, posiłki, 
ubranie, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe. Wysokość wydatków na zadania własne gminy 
oraz liczbę osób i rodzin korzystających z określonej formy pomocy społecznej porównawczo 
za lata 2010-2011 przedstawiono w tabeli nr 6.    

Wśród zadań własnych w 2011 roku dominowały wydatki na sfinansowanie kosztów: 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (stanowiąc 25,70% wartości 
zrealizowanych zadań własnych), zasiłków okresowych (11,93%). Wydatki na usługi 
opiekuńcze osiągnęły poziom 1,92% ogółu wydatków na zadania własne.  
 

Tabela 6. Faktyczne wydatki na zadania własne pomocy społecznej w podziale na formy pomocy oraz  
                   liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń porównawczo za lata 2010 - 2011.  
 

Forma pomocy 
Rok 2010 Rok 2011 

Liczba 
rodzin/osób 

Kwota 
wydatków 

Liczba 
rodzin/osób 

Kwota 
wydatków 

Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (posiłki dla dzieci, zakup 
żywności) 

210 100.382,- 215 106.640,- 

Zasiłki okresowe 59 73.526,- 51 49.482,- 
Zasiłki stałe 33 92.526,- 34 101.934,- 
Składko zdrowotne 25 7.178,- 29 7.919,- 
Opłaty za pobyt w domu pomocy społ. 5 51.061,- 4 77.023,- 
Zasiłki celowe i w naturze, w tym: 90 39.885,- 99 51.452,- 
zasiłki celowe specjalne 8 3.769,- 8 3.430,- 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 0 --- 4 2.500,- 

Usługi opiekuńcze 5 20.835,- 2 8.926,- 
Schronienie 7 26.928,- 8 14.552,- 
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Najczęściej przyznawaną formą pomocy w zakresie zadań własnych były: posiłki dla 
dzieci w szkolnych stołówkach (193 dzieci), zasiłki okresowe (51 rodziny) oraz zasiłki 
celowe i pomoc w naturze (99 rodzin). Świadczenie w formie posiłku dla dzieci w szkołach 
realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

Przyznawane w roku 2011 zasiłki celowe przeznaczone były – w zależności od 
potrzeb i aktualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – m.in. na zakup żywności, opału, leków, 
odzieży i obuwia stosownych do pory roku itp.  

Zasiłki okresowe udzielane były w roku 2011 przede wszystkim z powodu:  
− bezrobocia – 47 rodziny, tj. 92,16% rodzin otrzymujących wsparcie w formie zasiłku 

okresowego  
− długotrwałej choroby – 2 rodziny, tj. 3,92%  
− niepełnosprawności – 2 rodziny, tj. 3,92%.   
Średniomiesięczna wartość zasiłku okresowego dla rodziny wyniosła 80,85 zł.   

W stosunku do roku 2010 widoczny jest znaczny spadek wydatków na świadczenia  
w formie usług opiekuńczych, natomiast zauważyć można wzrost opłat za pobyt w domach 
pomocy społecznej oraz schronienie.  

Usługi opiekuńcze są jedną z form pomocy społecznej przewidzianych w ustawie  
o pomocy społecznej, zaliczanych do katalogu zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym. Zgodnie z zapisami ustawy usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, 
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona. Pomoc taką może otrzymać również osoba posiadająca rodzinę, lecz warunkiem 
jej uzyskania jest sytuacja, w której członkowie rodziny nie mogą takiej opieki zapewnić.  

Usługi opiekuńcze kierowane są przede wszystkim do osób samotnych, ponieważ nie 
mogą one liczyć na pomoc najbliższych. Osobą samotną jest osoba prowadząca 
jednoosobowe gospodarstwo domowe, niepozostająca w związku małżeńskim  
i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Pomoc w formie usług opiekuńczych mogą 
również otrzymać osoby majce rodziny, niemniej w tych przypadkach ustawodawca odwołuje 
się do zasady pomocniczości, zwracając uwagę na obowiązki opiekuńcze wynikające z więzi 
rodzinnych. Osobie wymagającej opieki można przyznać usługi opiekuńcze dopiero 
wówczas, gdy opieki nie mogą jej zapewnić najbliżsi członkowie rodziny, obowiązki te ciążą 
również na małżonku, rodzicach, dziadkach, dzieciach, wnukach, pomimo że nie zamieszkują 
one wspólnie z taką osobą. 

Zakres usług opiekuńczych ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta w trakcie 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego i obejmuje szereg czynności życia codziennego, 
których osoby objęte opieką nie są w stanie wykonać samodzielnie. Czynności te 
skatalogowano w cztery grupy: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opieka 
higieniczna, pielęgnacja oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb obejmuje w szczególności wykonywanie 
zakupów, przygotowanie posiłków, załatwianie spraw w urzędach, opłaty rachunków, 
przynoszenie węgla i palenie w piecu. Opieka higieniczna to wszystkie czynności związane  
z utrzymaniem czystości, w szczególności: kąpiel chorego, pomoc przy toalecie i ubieraniu, 
porządkowanie mieszkania oraz pranie odzieży i bielizny pościelowej. W ramach pielęgnacji 
opiekunki przygotowują leki i podają je chorym, wykonują zabiegi zalecane przez lekarza, 
zamawiają wizyty lekarskie, ściśle współpracują z pielęgniarkami środowiskowymi i realizują 
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recepty. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem ma na celu umożliwienie podopiecznym 
łączność ze światem zewnętrznym poprzez wspólne spacery, dostarczanie aktualnej prasy, 
książek. 

Wymiar ilościowy świadczonych usług opiekuńczych ustalany indywidualnie podczas 
wywiadu środowiskowego uwzględnia szereg czynników, takich jak: 
- sytuacja zdrowotna wnioskodawcy, 
- możliwości sprawowania opieki przez dalszych krewnych, 
- warunki mieszkaniowe. 

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. usługami opiekuńczymi objęto łącznie 2 
osoby samotne w wieku sędziwym.  

Łączna liczba świadczonych godzin usług w 2011 r. osiągnęła poziom 1026.   
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są świadczeniem cenionym przez osoby 

niepełnosprawne oraz osoby w wieku sędziwym, ponieważ niosą ze sobą poczucie 
bezpieczeństwa i łagodzą wizję samotnej i bezsilnej starości. Analizując ilość godzin 
świadczonych usług opiekuńczych w latach ubiegłych, stwierdza się tendencję malejącą 
liczby godzin w przeliczeniu na jednego świadczeniobiorcę.     

Czynnikiem, który w pewien sposób ogranicza i racjonalizuje wymiar przyznawanych 
godzin usług, jest konieczność ponoszenia częściowej odpłatności za usługi w sytuacji 
posiadania dochodów, które przekraczają ustawowe kryterium dochodowe. W 2011r. 
odpłatność taką ponosiły 2 osoby, czyli 100 % świadczeniobiorców. 
 Ogółem wydatki na realizację usług opiekuńczych w roku 2011 stanowiły łącznie 
kwotę 8.926 zł. (koszt 1 godziny osiągnął poziom 8,70 zł.)  

Usługi opiekuńcze świadczone były przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione 
przez firmę „Pomocna Dłoń” z Kwidzyna. 
 Schronienie to świadczenie pomocy społecznej w formie usługi kierowanej do osoby 
bezdomnej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek zapewnienia 
osobom bezdomnym schronienia, posiłku i ubrania.  

Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych oraz innych 
placówkach o podobnym przeznaczeniu - tut. ośrodek finansuje pobyt osób bezdomnych  
w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych „Agape”  
w Borowym Młynie, Sztumie, Szawałdzie, Trzciance i Nowym Stawie. 

W roku 2011 pomocy w formie schronienia udzielono 7 osobom bezdomnym. Wśród 
nich dominowali mężczyźni (5 osób), stanowiąc 71,43% bezdomnych z terenu gminy 
Sadlinki wymagających umieszczenia w placówce.  

Najliczniejszą grupę przebywającą w schronisku stanowiły osoby w wieku aktywności 
zawodowej, czyli w przedziale 19 - 60 rok życia (85,72 % ogółu mieszkańców), w tym 
najliczniej reprezentowane były osoby w wieku między 41 a 60 rokiem życia (57,15% ogółu 
mieszkańców). Z uwagi na fakt zamieszkiwania kobiet z dziećmi, mieszkańcami były również 
osoby niepełnoletnie. Strukturę mieszkańców schroniska w podziale na grupy wiekowe 
zamieszczono w poniższym zestawieniu.  

 
 
 



  
 

str. 14 
 

Tabela 7. Struktura mieszkańców schronisk w 2011 roku ze względu na wiek 
 

przedziały 
wiekowe 

liczba osób 
ogółem liczba osób 

udział procentowy 
w ogólnej liczbie 

mieszkańców 
K M 

0 – 18 0 1 1 14,28 
19 – 40 2 0 2 28,57 
41 – 60 0 4 4 57,15 
razem 2 5 7 100,00 

 

Okres zamieszkiwania w schronisku uzależniony był od sytuacji życiowej osoby 
bezdomnej oraz podporządkowania się postanowieniom regulaminu schroniska.  

 
 

Tabela 8. Liczba osób bezdomnych zamieszkujących w schroniskach w roku 2011 w podziale na długość  
                 okresu zamieszkiwania 
 

okres zamieszkiwania liczba osób 
udział procentowy 

w ogólnej liczbie mieszkańców 

od 0 do 3 miesięcy 5 71,42 

od 3 do 6 miesięcy 1 14,29 

powyżej 6 miesięcy 1 14,29 

razem 7 100,00 

 
Z przedstawionych danych wynika, że dominującą grupą wśród mieszkańców 

schroniska w 2011 roku stanowiły osoby bezdomne, przebywające w nim od 3 do 6 miesięcy 
stanowiąc 71,42% wszystkich mieszkańców, natomiast na okres do 3 miesięcy oraz powyżej 
6 miesięcy przebywała równa ilość osób po 14,29% 

Praca z osobami bezdomnymi jest szczególnie złożonym procesem resocjalizacyjnym. 
Jest to proces trudny i długotrwały, polegający na aktywnej współpracy z wychowawcami, 
której celem jest uzyskanie samodzielności, zatrzymanie choroby alkoholowej, znalezienie 
zatrudnienia, zdobycie mieszkania, odbudowanie więzi rodzinnych, itp.   
 Praca socjalna stanowi niepieniężne świadczenie z pomocy społecznej, które 
przysługuje osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bez względu na 
poziom posiadanych dochodów. Jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym.  

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu odzyskiwanie przez osoby  
i rodziny zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowana jest przez 
profesjonalną kadrę służb socjalnych, która przy zastosowaniu odpowiednich metod i technik, 
wykorzystując swoiste narzędzia dąży do rozwijania u swoich podopiecznych postawy 
aktywnej, odpowiedzialnej i partnerskiej, a w konsekwencji do poprawy funkcjonowania osób 
i rodzin w ich środowisku społecznym. Celem pracy socjalnej jest ułatwienie wzajemnego 
dostosowania osób, rodzin i środowiska społecznego. To rozwijanie u jednostek i grup 
poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości i potencjału tkwiącego  
w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz w zasobach proponowanych przez 
społeczność lokalną.  
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Priorytetem w pracy socjalnej jest szybka i poprawna diagnoza sytuacji osoby, 
rodziny, środowiska, określająca źródła dysfunkcjonalności. Wspólne zdefiniowanie  
i opisanie problemu, a następnie celu, jaki osoba pragnie osiągnąć prowadzi w konsekwencji 
do ustalenia sposobów rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Skuteczna 
realizacja pracy socjalnej wymaga porozumienia i wspólnych działań klienta i pracownika 
socjalnego. Pracownik socjalny – moderator współdziałania – pełni rolę stratega, 
obserwatora, analityka, doradcy, a często także opiekuna. Rezultatem pracy socjalnej jest 
przede wszystkim aktywizacja klientów pomocy społecznej.  

W roku 2011 praca socjalna ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie 
utraconej bądź ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania jednostki i rodziny: 
wskazywanie osobom i rodzinom możliwości kierowania własnym postępowaniem w sposób 
dający gwarancję zdobycia niezależności od systemu pomocy społecznej przy jednoczesnym 
uzyskaniu godnych warunków życia. 

W omawianym okresie pracą socjalną objęto 52 rodziny (184 osób w rodzinach). 31 
rodzinom praca socjalna udzielana była jednocześnie ze świadczeniami pieniężnymi i w 
naturze. Pozostałym 21 rodzinom świadczono pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej.  

Praca socjalna obejmowała w roku 2011 m.in. następujące zagadnienia:  
− poprawa stanu zdrowia poprzez m.in. pomoc w uzyskaniu miejsc w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych, pomoc w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego itp.,  
− zapewnienie zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 
− poprawa warunków materialnych poprzez wskazywanie możliwości wykorzystania 

własnych uprawnień i udzielanie pomocy w ich uzyskaniu, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych (uzyskanie zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń 
emerytalno-rentowych, przez dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków 
PFRON i NFZ itp.), 

− zagwarantowanie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki poprzez m.in. interwencje 
u członków rodziny, pomoc w zorganizowaniu prywatnych usług opiekuńczych itp., 

− poprawa relacji między członkami rodziny poprzez m.in. mediacje w sprawach 
konfliktów rodzinnych, organizację dostępu do poradnictwa specjalistycznego, 
współpracę z policją i kuratorami rodzinnymi, edukację w gospodarowaniu budżetem 
domowym itp.,  

− wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną z uwagi na podejrzenie 
niewłaściwego sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi  

− załatwianie formalności związanych z leczeniem szpitalnym osób, których stan zagraża 
ich zdrowiu lub życiu, a które dobrowolnie nie poddają się leczeniu specjalistycznemu     

− udzielanie poradnictwa i organizowanie poradnictwa specjalistycznego, informowanie  
o możliwościach uzyskania lub kierowanie do poradnictwa specjalistycznego w innych 
podmiotach (PCPR, PUP, organizacje pozarządowe itp.).   

 Z porównania danych dotyczących roku 2011 i roku 2010 w zakresie zrealizowanej 
pracy socjalnej wynika, że w poprzednim roku pracą socjalną objęto ogółem 64 rodzin, czyli 
o 12 rodzin mniej niż w 2010. Wyraźny wzrost widoczny jest w liczbie osób korzystających  
z pomocy społecznej wyłącznie w formie pracy socjalnej – z 15 rodzin w roku 2010 do 21  
w roku 2011.  
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Działania pracowników socjalnych opierały się na metodzie pracy z indywidualnym 
przypadkiem, metodzie pracy grupowej oraz metodzie aktywizacji społeczności lokalnej. 
Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych był środowiskowy wywiad 
rodzinny. Pracownicy stosowali nowoczesne narzędzia aktywizująco – wzmacniające, w tym 
szczególnie kontrakt socjalny, projekt socjalny oraz niebieską kartę. 

Środowiskowy wywiad rodzinny przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania klienta 
i służy analizie sytuacji życiowej (w tym materialnej, zdrowotnej, zawodowej, rodzinnej)  
i umożliwia wypracowanie diagnozy przyczyn występujących trudności lub nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu rodziny oraz zbadanie zasobów i możliwości osoby lub rodziny 
wymagającej pomocy. Wywiad stanowi podstawę do wspólnego z klientem opracowania 
planu koniecznych działań, które wzmocnione świadczeniami pieniężnymi i w naturze, 
pozwolą na usamodzielnienie się klienta. 

W roku 2011 pracownicy socjalni GOPS przeprowadzili łącznie 722 środowiskowych 
wywiadów rodzinnych, tj. średnio miesięcznie ponad 60 wywiadów.  W liczbie tej znajdują 
się – oprócz wywiadów związanych bezpośrednio z przyznaniem pomocy społecznej – także 
20 wywiadów przeprowadzych w innych celach.  

Jednym ze skutecznych narzędzi aktywizująco – wzmacniających stosowanych przez 
pracowników socjalnych w pracy z klientami jest kontrakt socjalny, czyli pisemna umowa 
zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron 
umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia 
trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Stosowanie tego narzędzia regulują przepisy 
ustawy o pomocy społecznej. 

Realizacja kontraktu socjalnego podnosi skuteczność działań socjalnych w pracy  
z rodzinami, angażując wszystkich członków rodziny w stopniu odpowiednim do ich 
możliwości i okoliczności do rozwiązywania problemów w kolejności uzgodnionej  
i jednocześnie monitorowanej przez pracowników socjalnych, którzy dodatkowo wspierali 
wysiłki rodziny różnymi świadczeniami pomocy społecznej. Wyraźne określenie  
w kontrakcie socjalnym celu działania, mocnych i słabych stron uczestników kontraktu 
pobudza aktywność, motywuje do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wykonywane 
działania, ułatwia dokonanie samooceny i oceny skuteczności swoich działań. Toruje drogę 
do podjęcia prób zwalczania przeszkód i trudności i do podniesienia wiary we własne 
możliwości. Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny umożliwia aktywizację 
społeczno – zawodową członków rodziny w sposób zindywidualizowany i dostosowany do 
sytuacji. Zawarcie kontraktu obliguje klienta do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu 
trudnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi socjalnemu daje możliwości 
monitorowania postępowania klienta, oceniania efektów pracy i korygowania przyjętych 
metod pracy i celów. Jednocześnie dla osiągnięcia założonych celów w pracy na kontrakcie 
socjalnym ważne jest zastosowanie przez pracownika socjalnego działań adekwatnych do 
zastanej - zdiagnozowanej sytuacji osoby lub rodziny, co umożliwia stopniowe  
i systematyczne dokonywanie oceny skuteczności podejmowanych działań na drodze do 
uzyskania wyznaczonego celu. 

W roku 2011 pracownicy socjalni zawarli z rodzinami 10 kontraktów socjalnych.  
W stosunku do 11 kontraktów zawartych w roku 2010 jest to minimalny spadek przy 
jednoczesnym utrzymaniu liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, co do roku 
poprzedniego.  
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Podstawową przesłanką do zastosowania w pracy socjalnej kontraktu socjalnego, było 
w roku 2011, podobnie jak w roku ubiegłym, bezrobocie klientów.  

Analiza dokonanych ocen kontraktów socjalnych wskazuje, że wszystkie ocenione 
zostały pozytywnie, a realizacja zawartych w nich działań przyniosła założony cel. Osoby, z 
którymi je zawarto dążyły do zmiany dotychczasowego stylu życia i podjęły działania mające 
na celu poprawę ich dotychczasowych warunków bytowych. 2 osoby podjęły pracę 
zawodową, Pozostałe osoby, pomimo, że nie udało im się podjąć stałej pracy zawodowej 
nabyły umiejętności potrzebne przy jej poszukiwaniu m.in. z zakresu aplikowania o 
zatrudnienie, autoprezentacji, stały się pewniejsze siebie, podniósł się ich poziom samooceny. 
Widoczna jest również zmiana postawy w stosunku do takich wartości jak praca, 
odpowiedzialność, przestrzeganie norm społecznych.  

Do głównych działań podejmowanych przez pracowników socjalnych w ramach 
kontraktów socjalnych zaliczyć należy:  
1. motywowanie do poszukiwania pracy, pomoc w uzyskaniu ofert pracy, motywowanie do 

podejmowania szkoleń w celu zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
2. kierowanie do projektów dla osób bezrobotnych,  
3. monitorowanie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, wskazywanie 

możliwości prowadzenia oszczędnego trybu życia w celu zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb bytowych osoby lub rodziny wykorzystując własne zasoby, możliwości  
i uprawnienia, 

4. poradnictwo oraz wsparcie mające na celu prawidłowe wypełnianie ról społecznych, 
5. pobudzanie i motywowanie osoby wspieranej do odnajdywania satysfakcji lub odzyskania 

zdolności do satysfakcjonującego funkcjonowania w środowisku społecznym, 
6. udzielanie wsparcia poprzez propozycje pomocy finansowej, rzeczowej oraz pracy 

socjalnej. 
Kolejnym instrumentem w pracy socjalnej jest kwestionariusz „Pomoc społeczna – 

Niebieska Karta” stosowanym do IX 2011r., jako załącznik do środowiskowego wywiadu 
rodzinnego w przypadku przemocy w rodzinie. Rolą kwestionariusza jest z jednej strony 
ułatwienie planowania działań na rzecz poprawy sytuacji osób będących ofiarami przemocy, z 
drugiej zaś strony motywowanie osób krzywdzonych do żądania skutecznej ochrony swoich 
praw, szukania i uzyskania pomocy. Od IX 2011r. procedura „Niebieskiej karty” obejmuje 
ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej oraz Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W roku 2011 został opracowany Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Sadlinki na lata 2011-2013. Program ten został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Sadlinki. 

W roku 2011 kwestionariusz „Pomoc społeczna – Niebieska Karta” został wypełniony 
przez pracowników socjalnych dla 3 rodzin. 

    Aktywizacja społeczno - zawodowa to katalog standardowych i niestandardowych 
instrumentów pracy socjalnej, różnorodnych w swojej formie, metodach i technikach 
dostosowanych do potrzeb i możliwości beneficjentów pomocy społecznej. Podstawowym 
celem planowanych i realizowanych działań jest ograniczenie zjawiska marginalizacji  
i wykluczenia społecznego wśród osób i rodzin objętych systemem pomocy społecznej oraz 
zminimalizowanie skutków tych zjawisk. Aktywizacja opiera się na kompleksowych, 
wielobiegunowych działaniach, które z jednej strony rozwijają i wspierają aktywność  
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i samodzielność uczestników oraz – z drugiej strony - maksymalizują pozytywne skutki 
zmiany postawy uczestników poprzez merytoryczne, organizacyjne i finansowe posunięcia 
Ośrodka, z wykorzystaniem zaangażowania potencjału środowiska lokalnego.   
Aktywizacja społeczno – zawodowa w roku 2011 realizowana była w GOPS głównie poprzez 
realizację projektu systemowego „Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób 
długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Sadlinki” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.  
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia  
i spójności społecznej w państwach Unii Europejskiej. Działania podejmowane w ramach PO 
KL zmierzają m.in. do: 
− podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów działających w obszarach objętych 

wsparciem EFS, w tym podmiotów ekonomii społecznej, 
− upowszechniania programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną, 

− rozwoju inicjatyw mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo, 

− zapobiegania wykluczeniu społecznemu, 

− zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym 
doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w grudniu 2011 roku zakończył 
realizację IV edycji projektu systemowego. Działaniami projektowymi objętych było 10 osób 
z grupy osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt 
ukończyło 10 uczestników. Całkowita wartość projektu w 2011 roku wynosiła 70.000 zł,  
w tym wkład własny 6.825 zł. 

Elementem charakteryzującym projekty systemowe realizowane przez ośrodki 
pomocy społecznej jest wykorzystywanie kontraktu socjalnego, jako narzędzia aktywnej 
integracji. W ramach kontraktu socjalnego stosowano wszystkie wymagane instrumenty 
aktywnej integracji, czyli działania o charakterze aktywizującym, mające doprowadzić do 
przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, 
poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia 
dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny  
w procesie dostępu do usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do instrumentów tych należą:  

− aktywizacja edukacyjna – realizowana poprzez szkolenia zawodowe, (kurs - Magazynier 
sprzedawca z różnorodnymi modułami i uprawnieniami, szkolenia: Gospodarowanie 
budżetem domowym, Autoprezentacja - kreowanie własnego wizerunku),  

− aktywizacja zawodowa – realizowana poprzez prowadzone przez doradcę zawodowego 
warsztaty aktywnego i samodzielnego poruszania się po nowoczesnym rynku pracy, 

− aktywizacja zdrowotna - badania z zakresu medycyny pracy w zakresie zdolności do 
edukacji,  

− aktywizacja społeczna - polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych  
i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.  
  Zgodnie z założeniami projektów systemowych, realizowanych przez instytucje 

pomocy społecznej zastosowano także następujące elementy, stanowiące integralne części 
kontraktu socjalnego zawieranego z uczestnikiem projektu: 
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− praca socjalna – świadczona uczestnikom przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
pracowników socjalnych, którzy wspierali i monitorowali wszystkie działania 
uczestników w ramach projektu oraz wspomagali ich w rozwiązywaniu problemów 
osobistych, rodzinnych, materialnych, które dotychczas ograniczały aktywność społeczną 
i zawodową uczestników, 

− wsparcie dochodowe – stanowiące wkład własny: uczestnicy projektu otrzymywali 
świadczenia pomocy społecznej, których celem było głównie umożliwienie im 
systematycznego udziału w zajęciach.   

 Badanie poziomu satysfakcji uczestników projektu przeprowadzone w końcowej fazie 
realizacji wykazało wiele pozytywnych zmian w ich postawach i zachowaniach oraz reakcji 
otoczenia na udział w projekcie. Dzięki udziałowi w działaniach projektowych stwierdzono 
zdecydowany wzrost poziomu umiejętności społecznych i zawodowych uczestników, 
podniesienie się poziomu oceny własnej wartości oraz uznania i szacunku najbliższego 
otoczenia, pozyskania nowych przyjaciół i wsparcia grupy. 
 Projekt „Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób długotrwale 
bezrobotnych z terenu gminy Sadlinki” kontynuowany będzie w latach 2012-2013 dla 
kolejnych grup uczestników – 10 osób bezrobotnych, objętych systemem pomocy społecznej. 
Planowana wartość dwuletniego projektu -  76.000 zł, w tym wkład własny – 11.400 zł.  
 Od 9 lat na terenie gminy Sadlinki, w strukturze GOPS funkcjonuje Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sadlinkach, którego celem działalności jest eliminowanie 
niedostosowania i wykluczenia społecznego. W 2011 roku z tej formy pomocy korzystały 22 
osoby, z których 3 przez krótki okres.  
 Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sadlinkach prowadzone są przez  
5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym na pracę z uczestnikami przeznaczone jest  
6 godzin, pozostałe 2 godziny przeznaczone są na prowadzenie dokumentacji i przygotowanie 
zajęć na następny dzień. 
 Uczestnikami zajęć są osoby pełnoletnie, z przewlekłymi zaburzeniami 
psychotycznymi, w tym schizofrenią w okresie remisji choroby, mające w życiu codziennym 
poważne trudności w przystosowaniu się do rzeczywistości. Wymagają pomocy i opieki 
niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Terapia poszczególnych 
uczestników prowadzona jest przez terapeutów w oparciu o opracowane przez Zespół 
Wspierająco – Aktywizujący indywidualne plany postępowania wspierająco - 
aktywizującego.  

 Wszystkie realizowane formy aktywizacji uczą podstawowych wartości: bycia  
z drugim człowiekiem w atmosferze serdeczności, akceptacji, tolerancji dającej poczucie 
bezpieczeństwa, umiejętności dostrzegania piękna otaczającej rzeczywistości, dzielenia się 
swoimi odczuciami i wrażeniami. 
 Osoby uczęszczające na zajęcia poprzez pracę w poszczególnych pracowniach mają 
możliwość nabywania nowych umiejętności i rozwijania już posiadanych.  

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy mieli możliwość korzystania z następujących 
pracowni: 
− Kuchnia terapeutyczna – w ramach dyżurów uczestnicy codziennie wykonywali 

podstawowe czynności kuchenne, poznawali tajniki gotowania prostych i tanich potraw, 
obsługiwali sprzęt gospodarstwa domowego, w jaki wyposażona jest pracownia. Co 
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tydzień wyznaczani byli dyżurni odpowiedzialni za higieniczne i estetyczne 
przygotowanie potraw, planowanie menu tygodniowego oraz dbanie o czystość i porządek 
w aneksie kuchennym. W okresie letnio-jesiennym w ramach terapii uczestnicy 
przygotowywali przetwory na zimę z owoców i warzyw. W ramach zajęć kulinarnych 
przygotowywane były świąteczne potrawy na śniadanie wielkanocne i wigilię oraz na 
inne uroczystości tj. pieczenie pączków na Tłusty Czwartek, ciasta urodzinowe.  

− Pracownia plastyczna- realizowane zajęcia grupowe i indywidualne miały na celu 
rozbudzenie twórczej postawy, rozwijanie zdolności estetycznych. Uczestnicy w ramach 
zajęć dbali o odpowiedni wystrój ŚDS w gazetki informacyjne, dekoracje, wystawy prac, 
poza tym wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne z różnych tworzyw  
i materiałów, a także karty świąteczne i okolicznościowe. Wykonując te prace zdobywali 
wiedzę o różnych technikach plastycznych tj. masa solna, papierowa, collage, zdobienie 
metodą decoupage, origami, plastelina, rysunek, malarstwo itp.  

− Pracownia rękodzielnicza – w ramach codziennych zajęć uczestnicy poznawali formy 
wyszywania i haftowania w zakresie haftu płaskiego, krzyżykowego i richelieu, 
doskonalili i uczyli się szydełkowania, pracy na drutach, zapoznawali się z obsługą 
maszyny do szycia, gdzie uczyli się podstawowych ściegów. Poznawali oni również 
podstawowe techniki filcowania na mokro i sucho podczas zajęć grupowych. Wykonane 
prace stanowiły ozdobę naszego domu.  

− Pracownia techniczna – w ramach tej pracowni uczestnicy pod opieką terapeuty 
przygotowywali niezbędne materiały do potrzeb pozostałych pracowni tj. ramki, 
lakierowanie, malowanie surowców, czyszczenie listew i kawałków drewna papierem 
ściernym, wykonywanie drzeworytów. W okresie zimowym zostały przygotowane 
karmniki i szopka bożonarodzeniowa. Uczestnicy nabywali umiejętność posługiwania się 
wyrzynarką, wiertarką. Celem tej pracowni było wykorzystanie zdolności technicznych 
oraz rozwijanie predyspozycji manualnych.  

− Pracownia komputerowa – zajęcia z tej pracowni polegały na nauce włączania komputera 
i przygotowania go do pracy. Uczestnicy pod opieką terapeuty mogli zapoznać się  
z funkcjami programów Microsoft Paint i Word. W ramach tych zajęć uczestnicy 
utworzyli własną broszurę kucharską poprzez przepisywanie i wydruk przepisów.  

− Zajęcia z ogrodnictwa – uczestnicy zajęć nabywali umiejętność zakładania  
i utrzymywania klombów, siania kwiatów, pielęgnacji roślin doniczkowych, 
wykonywania prac porządkowych w ogrodzie.  

Grupa ma do dyspozycji sprzęt sportowy: bieżnię, orbitrek, rower stacjonarny, piłki, 
materace, drabinki itp. Dwa razy w m-cu odbywają się grupowe i indywidualne spotkania  
z psychologiem. Istnieje ścisła współpraca z rodziną bądź z opiekunami uczestników. 
 Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach 
w roku 2011 wyniosły 174.874 zł i są one finansowane ze środków budżetu państwa (dotacja 
na realizację zadania zleconego gminie). Wymogiem obowiązujących przepisów jest 
opracowanie Regulamin Organizacyjny, Program Działalności i Plan Pracy na 2012 r. 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach. Ponadto mając na uwadze osiąganie 
standardów funkcjonowania ośrodka wsparcia określonych stosownym rozporządzeniem 
opracowano Program Naprawczy na lata 2012 - 2014, którego założeniem jest likwidacja 
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barier architektonicznych. W/w dokumenty po uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim zostały 
zatwierdzone i przyjęte przez Radę Gminy Sadlinki. 

Rezultaty działań pomocy społecznej uzależnione są często od udziału w nich – 
oprócz profesjonalnych służb pomocowych – partnerów z szeroko rozumianego środowiska 
lokalnego, angażujących się w rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy. 
Współpraca z podmiotami lokalnymi – instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
Kościołem, osobami indywidualnymi - jest zadaniem Ośrodka, jako lidera lokalnych działań 
pomocowych. W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono podmioty współpracujące  
z GOPS i rodzaje podejmowanych wspólnie działań.  
 

Tabela 9. Podmioty współpracujące z GOPS w roku 2011 z uwzględnieniem realizowanych działań. 
 
W realizacji swoich zadań ośrodek współpracował na przestrzeni roku z następującymi podmiotami: 

 

Nazwa podmiotu 

 

Rodzaj działań 

 

Świetlice socjoterapeutyczne w Sadlinkach i w 
Nebrowie Wielkim, Świetlica opiekuńczo – 
wychowawcza w Sadlinkach 

wskazywanie dzieci wymagających objęcia 
pomocą w formie zajęć pozalekcyjnych  
z elementami socjoterapii 

Szkoły Podstawowe, Gimnazja, pedagodzy szkolni, 
wychowawcy 

ustalanie wspólnych działań dotyczących 
mobilizowania rodziców do składania 
wniosków na posiłki, współpraca w zakresie 
spełniania obowiązku szkolnego, pozyskiwanie 
informacji o zachowaniu dzieci, higienie 
osobistej, wskazywanie dzieci do stypendiów 
szkolnych, praca nad poprawą relacji rodzic - 
dziecko, występowanie do sądu o wgląd w 
sytuację rodzinną, wymiana informacji o 
rodzinach dysfunkcyjnych 

Przedszkole Publiczne w Sadlinkach 
zapewnienie dzieciom możliwości skorzystania  
z bezpłatnych posiłków  

Sąd Rejonowy w Kwidzynie 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 kuratorzy rodzinni i dla dorosłych 

współpraca polegająca na wymianie informacji 
dotyczących podopiecznych, ustalanie z 
kuratorami wspólnych wizyt w środowisku, 
występowanie o wydanie postanowień o 
umieszczenie osoby w dps bez wymaganej 
zgody strony, występowanie pracownika 
socjalnego jako świadka w sprawach leczenia 
odwykowego, współpraca z kuratorem dla 
dorosłych w sprawie ustalenia działań wobec 
osoby opuszczającej zakład karny lub areszt 
śledczy. 

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie 

Komisariat Policji w Sadlinkach 

systematyczna wymiana informacji 
dotyczących osób bezdomnych przebywających 
na terenie gminy, wymiana informacji 
dotyczących zjawiska przemocy domowej, 
wspólne interwencje w środowiskach 
zagrożonych patologią 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie działania na rzecz uzyskiwania ulg i uprawnień 
niepełnosprawnych klientów, przekazywanie 
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informacji o rodzinach niewydolnych 
wychowawczo, rodzinach zastępczych, sytuacji 
rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w 
rodzinach zastępczych,   

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Malborku 

pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności przez klientów pomocy 
społecznej 

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie  

pobieranie aktualnych ofert pracy oraz kursów 
zawodowych, sprawdzanie możliwości klienta 
do uczestnictwa w pracach społecznie 
użytecznych, uzyskiwanie zaświadczeń do 
celów pomocy społecznej 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kwidzynie 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
w Kwidzynie 

ustalanie możliwości uzyskania świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego  przez klientów 
ośrodka 

NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie 

Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sadlinkach 

pielęgniarki środowiskowe 

uzyskiwanie informacji o osobach 
niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia 
klienta, zapewnienie leczenia osobom 
zaburzonym psychicznie i uzależnionym, stały 
kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi w 
celu wymiany informacji dotyczących 
środowisk problemowych, pomoc w 
uzyskiwaniu skierowań na leczenie szpitalne, 
wspólne wizyty z pielęgniarką środowiskową u 
samotnych osób w wieku sędziwym  

NZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie 

Punkt Konsultacyjny w Sadlinkach 

kierowanie osób mających problem alkoholowy 
na zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, 
monitorowanie procesu leczenia, wsparcie w 
utrzymywaniu abstynencji, wymiana 
informacji na temat podejmowanych działań z 
klientem, wspólne ustalenie działań 
wspierających i motywujących do leczenia, 
ustalenie najlepszych rozwiązań dla osoby 
uzależnionej 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sadlinkach 

kierowanie wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego, przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych z rodzinami osób 
uzależnionych dla potrzeb komisji, weryfikacja 
bądź typowanie dzieci do różnych 
zorganizowanych form wypoczynku 
finansowanych przez komisję  

 
 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zadaniem 
zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez GOPS od roku 2004 
(świadczenia rodzinne) i od roku 2008 (fundusz alimentacyjny). System świadczeń 
rodzinnych, określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
skierowany jest do rodzin, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza miesięcznie kwoty 504 zł netto, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko 
niepełnosprawne – 583 zł netto. Świadczenia rodzinne z założenia stanowią pierwszy poziom 
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systemu zabezpieczenia społecznego, ponieważ przyjęte tu kryterium dochodowe jest wyższe 
w stosunku do progu dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. 
 Katalog świadczeń rodzinnych obejmuje wymienione poniżej świadczenia wraz  
z obowiązującą w roku 2011 wysokością.  

Tabela 10. Świadczenia rodzinne w podziale na ich rodzaje z aktualną w roku 2011 wysokością 
 
 

 
rodzaj świadczenia 

 
wysokość świadczenia  

 

 
I. Zasiłek rodzinny 

 

 
− 68 zł na dziecko w wieku do 5 lat  
− 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat  
− 98 zł na dziecko w wieku 18-24 lata  

II. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
urodzenia dziecka 1.000 zł jednorazowo na dziecko 

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

400 zł miesięcznie 

samotnego wychowywania dziecka 

− 170 zł miesięcznie, nie więcej niż 340 zł na 
wszystkie  dzieci 

− dziecko niepełnosprawne – kwotę dodatku zwiększa    
się o 80 zł  na dziecko, nie więcej niż o 160 zł                    
na wszystkie dzieci 

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko 
uprawnione do zasiłku rodzinnego 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

− 60 zł miesięcznie  na dziecko w wieku do 5 lat 
− 80 zł miesięcznie  na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo na każde dziecko 

nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

− 50 zł miesięcznie (dojazd) na  każde dziecko 
− 90 zł miesięcznie (zamieszkiwanie w internacie) na 

dziecko 

III. Świadczenia opiekuńcze: 

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie 

świadczenie pielęgnacyjne 520 zł miesięcznie  

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  
(tzw. becikowe) – 1.000zł jednorazowo  

 
 

Świadczenia rodzinne realizowane są w okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 
do 30 października następnego roku, zatem w roku 2011 kontynuowano realizację świadczeń 
z poprzedniego okresu zasiłkowego, który zakończył się 31.10.2011 r. Natomiast od września 
rozpoczęto przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień na kolejny (ósmy od wejścia w 
życie ustawy) okres zasiłkowy, rozpoczynający się od 01.11.2011 r. 

Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne w 2011 r. wyniosły 1.569.865 zł i były 
niższe w stosunku do wydatków w 2010 roku o 50.758 zł.   Szczegółowe informacje o liczbie 
świadczeń oraz o wysokości wydatków na świadczenia rodzinne porównawczo w latach 2010 
i 2011 przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 



  
 

str. 24 
 

 

Tabela 11. Liczba świadczeń i wysokość wydatków poniesionych na ich realizację porównawczo w latach   
                   2010 – 2011 w podziale na rodzaje świadczeń rodzinnych 
 

lp. 

rodzaj świadczenia rodzinnego 

liczba 
świadczeń      
w okresie  
I-XII 2010 

liczba 
świadczeń      
w okresie  
I-XII 2011 

kwota  
wydatków 
w 2010 r. 

(w zł) 

kwota  
wydatków 
w 2011 r. 

(w zł) 
1. Zasiłki rodzinne 8377 7765 723.792 668.339 
2. Dodatki z tytułu urodzenia dziecka 42 34 42.000 34.000 
3. Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania  z urlopu 
wychowawczego 

197 158 75.827 61.947 

4. Dodatki z tytułu samotnego  
wychowywania dziecka 

181 246 30.070 41.900 

5. Dodatki z tytułu kształcenia  
i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

336 322 25.780 24.560 

6. Dodatki z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego  

545 497 54.500 49.700 

7. Dodatki z tytułu podj ęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania (w okresie I-VI i IX-XII) 

1395 65 72.030 59.600 

8. Dodatki z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

1919 1624 153.520 129.920 

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

74 63 74.000 63.000 

10. Zasiłki pielęgnacyjne 1515 1524 231.795 233.172 
11. Świadczenia pielęgnacyjne 222 329 114.210 169.919 
12. Składki na ubezpieczenie społeczne za 

osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

176 257 23.099 33.808 

RAZEM 14979 12884 1.620.623 1.569.865 
 

 Spadek wysokości wydatków oraz liczby realizowanych świadczeń w roku 2011  
w stosunku do roku 2010 ma swoje źródła w następujących czynnikach: 

− kwota kryterium dochodowego warunkująca prawo do świadczeń rodzinnych pozostaje na 
niezmienionym poziomie od 1 maja 2004 roku, czyli od chwili wejścia w życie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych. Wraz ze wzrostem zamożności rodzin obserwowanym  
w tym okresie - zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych,  

− spadek liczby dzieci w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego ograniczył grupę 
klientów, którym przysługiwało prawo do tego świadczenia, 

− przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom polskim przez właściwe instytucje 
uprawnione do wypłaty tych świadczeń na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego zmniejszyło liczbę świadczeniobiorców korzystających ze 
wsparcia na terenie Polski, w tym gminy Sadlinki,  

− jednocześnie realizacja zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jest procesem 
dynamicznym, reagującym na bieżąco na zmiany w sytuacji życiowej 
świadczeniobiorców, np. uzyskanie dochodu, zawarcie związku małżeńskiego, śmierć 
małżonka, zmiana miejsca zamieszkania jak również zaprzestanie kontynuacji nauki przez 
dzieci w wieku powyżej 18 roku życia.  Sytuacje te zgłaszane przez świadczeniobiorców 
skutkują weryfikacją decyzji w zakresie przyznania dodatkowych świadczeń lub 
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wstrzymania wypłaty zasiłków wcześniej przyznanych, czy też ustaleniem świadczeń 
nienależnie pobranych. 

Poza katalogiem świadczeń wynikającym bezpośrednio z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych w 2011 roku realizowano również pomoc finansową w ramach rządowego 
programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (100 zł miesięcznie  
w okresie XI-XII) na łączną kwotę 5.000 zł.    

W okresie I-XII 2011 roku z zakresu świadczeń rodzinnych wydano 576 decyzji 
administracyjnych (średnio 48 decyzji miesięcznie), w tym 29 decyzji odmownych. 

GOPS w Sadlinkach jest również realizatorem ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów obowiązującej od 2008 r. Na podstawie ustawy przyznaje się 
świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia  z funduszu przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na 
każde dziecko. Ustawa nie przewiduje jednak wspierania wszystkich osób uprawnionych do 
alimentów, a jedynie dzieci do 18 roku życia oraz te osoby uprawnione w wieku do 25 lat, 
które uczą się w szkole lub szkole wyższej, a także bez ograniczenia wieku osoby 
uprawnione, zaliczone do osób niepełnoprawnych w stopniu znacznym.  

Uregulowania zawarte w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
przewidują dwa rodzaje zadań, których wykonanie spoczywa na organie właściwym 
wierzyciela oraz na organie właściwym dłużnika. Przy czym właściwość organów oznacza 
miejsce zamieszkania odpowiednio wierzyciela lub dłużnika alimentacyjnego. 

Finansowa realizacja zadania odbywała się w okresie od stycznia do grudnia 2011 
roku. W tym okresie wypłacono łącznie 850 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
łączną kwotę 249.085 zł.  

Pomoc w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznano 50 rodzinom 
o zróżnicowanych dochodach. Podział rodzin ze względu na wysokość dochodu, ustalonego 
w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, przedstawia zestawienie poniżej.  

Tabela 12. Struktura świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego w roku 2011 w podziale na 
                      wysokość dochodu na osobę w rodzinie  
 

 
wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie (w zł) 
 

liczba rodzin 
udział procentowy w ogólnej 

liczbie rodzin 

bez dochodu 6 12 
do 100,00 8 16 

100,01 – 252,00 12 24 
252,01 – 362,50 5 10 
362,51 – 504,00 10 20 
504,01 – 583,00 7 14 
583,01 – 725,00 2 4 

 
łącznie 

 
50 

 
100 
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 W ogólnej liczbie 50 rodzin pomoc w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
przyznano 68 osobom uprawnionym, które wychowywane są w różnych typach rodzin. 
Najczęściej występującą sytuacją jest wychowywanie osoby uprawnionej przez samotnego 
rodzica. Skalę zjawiska przedstawia zestawienie tabelaryczne nr 13. 

Tabela 13. Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2011 
                       w podziale na typ rodziny osoby uprawnionej 
 

typ rodziny 
liczba osób 

uprawnionych 

udziału procentowy 
w ogólnej liczbie 

osób uprawnionych 
Osoba uprawniona wychowywana przez rodzica pozostającego w 
związku małżeńskim z rodzicem zobowiązanym do alimentów 9 13,24 

Osoba uprawniona wychowywana przez rodzica, pozostającego w 
związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentów na rzecz 
osoby uprawnionej 

6 8,82 

Osoba uprawniona wychowywana przez rodzica niepozostającego w 
związku małżeńskim 53 77,94 

 
łącznie  

68 

 
100,00 

 
 

Na dzień 31.12.2011 r. ustalono 68 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz 51 dłużników, zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń. Częściowego zwrotu tych należności dokonywało 11 dłużników 
(21,57%) na skutek prowadzonej przez komornika sądowego egzekucji alimentów. W jej 
wyniku wyegzekwowano łącznie 9.923 zł. Wyegzekwowana należność kwoty wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego została zgodnie z zapisem ustawy przekazana na 
dochody: 
− budżetu państwa – 6.519 zł 

− budżetu gminy Sadlinki (będącego organem właściwym wierzyciela i organem 
właściwym dłużnika) – 1.908 zł 

− budżety innych gmin (będące organem właściwym dłużnika) – 1.496 zł. 
 W przypadku zwrotu przez dłużnika zamieszkującego na terenie gminy Sadlinki 
świadczeń wypłaconych przez inne gminy środki te są przekazywane na dochody gminy 
Sadlinki w wys. 20% kwoty zwrotu. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku na dochody 
gminy Sadlinki z tego tytułu przekazana została kwota 2.035 zł. Łącznie dochody gminy 
Sadlinki, jako organu właściwego wierzyciela i dłużnika wyniosły 3.9043 zł. 

Dodatki mieszkaniowe realizowane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 
czerwca 2001 roku i należą do katalogu zadań własnych gminy. Wydatki na ten cel w całości 
pokrywane są budżetu gminy. Wykonanie tego zadania zostało przekazane do GOPS od 
miesiąca listopada 2003 roku.  

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, które wspiera funkcję 
ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal na warunkach 
określonych w ustawie. Do czynników, mających decydujący wpływ na przyznanie dodatku  
i określenie jego wysokości, należy zaliczyć: 

− wysokość najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, której 175% (dla 
gospodarstw 1-osobowych) i 125% (dla gospodarstw wieloosobowych) stanowi generalne 
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kryterium dochodowe dla potrzeb przyznania dodatku. W roku 2011 wysokość najniższej 
emerytury wynosiła do dnia 28.02.2011r. – 706,29 zł, a od 1.03.2011 – 728,18 zł brutto 

− wysokość dochodów, uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego w okresie 
3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dochody te kształtują średni miesięczny 
dochód na 1 osobę, który określa, jaki należy przyjąć procent dochodów dla potrzeb 
obliczenia dodatku mieszkaniowego, 

− liczbę członków gospodarstwa domowego, od której zależy powierzchnia normatywna 
lokalu, dla której obliczany jest wydatek mieszkaniowy dla potrzeb ustalenia dodatku 
mieszkaniowego. Dla 1-osobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna 
wynosi 35 m2, a dla 3-osobowego już 45 m2. Zwiększenie składu gospodarstwa zwiększa 
powierzchnię normatywną i ma wpływ dla przyjmowanego z niej wydatku 
mieszkaniowego. 

− wysokość wydatków mieszkaniowych, ponoszonych za zajmowany lokal, przy czym dla 
potrzeb ustalenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatek poniesiony za 
powierzchnię normatywną lokalu. Zdefiniowany w ustawie wydatek mieszkaniowy nie 
jest równoważny z całością ponoszonych opłat mieszkaniowych. Opłaty te pomniejsza się 
o ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntu, opłaty za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu na cele 
bytowe. Przy ustalaniu wydatku mieszkaniowego uwzględnia się opłaty za energię 
cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz czynsz najmu – dla najemców 
lokalu, koszty eksploatacji i remontów – dla członków spółdzielni mieszkaniowych lub 
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną – dla właścicieli lokali mieszkalnych.  

 Wymienione wyżej czynniki kształtują wysokość przyznanego dodatku 
mieszkaniowego, która stanowi różnicę między poniesionymi wydatkami, przypadającymi na 
normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą ustalony  
w ustawie procent dochodów gospodarstwa domowego. Obliczona w ten sposób różnica jest 
ograniczana wskaźnikiem procentowym. Wysokość tego wskaźnika zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Gminy Sadlinki w 2011 roku wynosiła 50% wydatków ponoszonych przez 
rodzinę za normatywną powierzchnię użytkową lokalu.  
 Dodatek mieszkaniowy przyznawano w drodze decyzji administracyjnej na okres  
6 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.        
Na przestrzeni 2011 roku dla 15 rodzin wypłacono 149 dodatków mieszkaniowych. 
Porównanie liczby osób korzystających z dodatku mieszkaniowego w latach 2010-2011 
wskazuje na tendencję spadkową, ponieważ w ubiegłym roku liczba rodzin kształtowała się 
na poziomie 17. 
 Porównanie liczby wypłaconych dodatków w latach 2010 i 2011 według kryterium 
rodzaju zasobu mieszkaniowego przedstawia zestawienie tabelaryczne nr 14. 

Z analizy przedstawionych danych wynika, że wydatki na realizację wypłat dodatków 
mieszkaniowych w roku 2011 zmniejszyły się i stanowią 79,68% wydatków poniesionych  
w roku ubiegłym. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego w roku 2011 wynosiła 
168,16 zł miesięcznie, stanowiąc 106,25% wartości przeciętnego dodatku w roku ubiegłym 
(178,67zł).  
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Tabela 14. Liczba i wartość dodatków mieszkaniowych realizowanych przez GOPS porównawczo  
                      w latach 2010 – 2011 
 
 

L.p. 
Rodzaj zasobu 

mieszkaniowego 

Liczba 
dodatków w 

2010 r. 

Liczba 
dodatków w 

2011 r. 

Kwota 
wydatków w 
2010 r. w zł 

Kwota 
wydatków w 
2011 r. w zł 

Dynamika 
% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6=6:5 

1. Gminny 46 46 5.952 6.204 104,24 

2. Spółdzielczy 82 58 18.903 12.692 67,15 

3. Prywatny 36 33 3.003 2.829 94,21 

4. Zakładowe 12 12 3.588 3.331 92,84 

5 Razem 176 149 31.466 25.056 79,68 

 
 

  Analiza wykazała, że na przestrzeni lat 2010-2011 największe wsparcie uzyskują 
wnioskodawcy zajmujący lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej. 

Wśród rodzin, objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych w roku 2011, 
występują gospodarstwa domowe o różnym składzie osobowym. Typy gospodarstw 
korzystające z dodatków mieszkaniowych przedstawia zestawienie tabelaryczne nr 15. 

Tabela 15. Liczba rodzin otrzymujących w 2011 roku dodatki mieszkaniowe w podziale ze względu na  
                   typ gospodarstwa domowego 
 
 

typy gospodarstw domowych liczba rodzin 
udział procentowy w ogólnej liczbie rodzin 

otrzymuj ących dodatki mieszkaniowe 

1-osobowe 1 6,67 

2-osobowe 1 6,67 

3-osobowe 2 13,33 

4-osobowe 5 33,33 

5-osobowe 5 33,33 

6 i więcej 1 6,67 

razem 15 100 
 

 Z przedstawionych danych wynika, że najliczniej reprezentowane są gospodarstwa  
4-cio i 5-cio osobowe. Stanowią one 66,66% wszystkich gospodarstw, uprawnionych do 
wypłat dodatków mieszkaniowych. Świadczy to o występującej zależności, która sugeruje 
trudności z bieżącym regulowaniem opłat mieszkaniowych w przypadku dużej liczebności 
rodziny.  

W okresie od I –XII 2011 roku przyjęto w Ośrodku 26 wniosków o ustalenie 
uprawnień do dodatków mieszkaniowych, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Nie 
wydano decyzji odmownych. W w/w okresie nie odnotowano odwołań wniesionych do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Kierownika GOPS. 

Mimo powtarzającego się, co 6 miesięcy cyklu składania tego wniosku, interesanci 
mają szereg trudności przy jego wypełnianiu. Jest to szczególnie widoczne na etapie przyjęć 
wniosków i powoduje konieczność uzupełniania lub dokonywania poprawek danych przy 
pomocy pracowników Ośrodka. 
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Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sadlinkach na rok 2012 

 

L p. Rozdział 
Zadania wynikające  

z ustawy i statutu GOPS 
Forma realizacji zadania 

przez GOPS 
Środki przewidziane na 

realizację 

1 85 202 
Domy Pom. 
Społ. 
85 203 
Ośrodki 
wsparcia 

Zapewnienie całodobowej opieki 
osobom potrzebującym 
Prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w domach pomocy społecznej i 
ośrodku wsparcia – ŚDS oraz 
kierowanie do nich osób 
wymagających opieki  

Umieszczenie w DPS 
 
Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
 

Środki przewidziane na realizację:  
samorządowe - 110.000 zł 
Środki przewidziane na realizację 
zadania:  
rządowe - 174.960 zł 

2 85 228 
Usługi 
opiekuńcze  

Świadczenie usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania 

Świadczenie usług  opiekuńczych. 
 

Środki przewidziane na realizację 
zadania:  
samorządowe - 10.000 zł 

3 85 212 Świadczenia rodzinne Przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków rodzinnych wraz z 
dodatkami, funduszu 
alimentacyjnego, skł. na ub. 
emeryt.-rent. z ubezpieczenia 
społecznego 

Środki przewidziane na realizację 
zadania:  
Rządowe - 1.917.600 zł 

4 85 295 
pozostała 
działalność 

 Dożywianie dzieci Rozdział ten służy do realizacji zadań 
wynikających z różnych ustaw  
Środki przewidziane w budżecie 
rządowe - 52.000 zł 
samorządowe – 32.500 zł 

5 85 213 
składki 
zdrowotne 

Opłacanie składek zdrowotnych 1. na podstawie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych 

2. na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej 

Środki przewidziane w budżecie 
1. rządowe - 4.200 zł 
2. rządowe - 7.450 zł 
3.samorządowe - 1.863zł 

6 85 214 
zasiłki i pomoc 
rzeczowa 

1. Przyznawanie i wypłata zas. 
celowych i specjalnych 
celowych i okresowych 

2. Przyznawanie pomocy 
rzeczowej 

3. Udzielanie zasiłku na pokrycie  
4. wydatków na świadczenia 

zdrowotne osób bezdomnych 
5. Sprawienie pogrzebu 

1.  Przyznawanie i wypłacanie  
     przedmiotowych zasiłków 
2.  Przyznawanie pomocy      
     rzeczowej 

Środki przewidziane w budżecie : 
środki samorządowe – 70.000 zł 
środki rządowe -49.500 zł 

7 85 216 Przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków stałych 

zasiłki stałe Środki przewidziane w budżecie 
- rządowe - 99.900 zł 

- samorządowe - 24.975 

8 85 219 
utrzymanie 
ośrodka 

Zapewnienie środków na  
wynagrodzenia dla pracowników i 
warunków do realizacji zadań 

Utrzymanie ośrodka pomocy  
społecznej 

Środki przewidziane w budżecie 
samorządowe i rządowe): 369.292 zł   
 

9 85 215 
dodatki 
mieszkaniowe 

Przyznawanie i wypłacanie  
dodatków mieszkaniowych 

Wypłacanie dodatków  
 mieszkaniowych 

Środki przewidziane w budżecie 
- samorządowe - 33.200 zł 

10 85 215 
Rodziny 
zastępcze 

Częściowe pokrycie kosztów 
pobytu w placówkach pieczy 
zastępczej 

współfinansowanie Środki przewidziane w budżecie 
- samorządowe - 2.400 

11 82 205 
Zadania w 
zakresie 
przeciwdziałan
ia przemocy w 
rodzinie 

Obsługa w zakresie zadań 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

zgodnie z potrzebami Środki przewidziane w budżecie 
- samorządowe - 3.000 

 


