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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jako jednostka organizacyjna 

pomocy społecznej stanowi instytucję lokalnej polityki społecznej. Jej funkcjonowanie ma na 

celu urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie równych szans 

i przywrócenie samodzielności, a jeśli nie jest to możliwe, celem staje się zabezpieczenie 

opieki i godnej egzystencji mieszkańców wsi, zagrożonych ryzykiem socjalnym wystąpienia 

trudnych sytuacji życiowych, wywołanych niekorzystnymi procesami.  

 Działalność ośrodka w roku 2008 skupiała swoje wysiłki w kierunku realizacji 

szeroko rozumianego systemu pomocy socjalnej, obejmującego swoim zakresem zadania: 

  pomocy społecznej, 

 świadczeń rodzinnych, 

 dodatków mieszkaniowych, 

 zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych. 

 Zadania pomocy społecznej zostały najbardziej rozbudowane na poziomie gminy, 

ponieważ usytuowana jest ona najbliżej beneficjentów, do których pomoc społeczna jest 

kierowana. Gmina jako niewielka społeczność (w stosunku do powiatu lub województwa) ma 

największe szanse na właściwe zidentyfikowanie niezbędnych potrzeb, a przez to  na 

udzielenie pomocy w sposób najbardziej skuteczny i efektywny. Generalnym celem działań  

w obszarze pomocy społecznej stało się przeciwdziałanie wyuczonej bierności oraz włączanie  

rodzin marginalizowanych w główny nurt życia społeczności lokalnej. Do aktywizacji 

beneficjentów wykorzystano wszystkie dostępne instrumenty pomocy społecznej w postaci 

pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz różnorodnych świadczeń pieniężnych  

i w naturze. Pracę socjalną prowadzono na różnych poziomach aktywności, zarówno 

indywidualnej, jak i grupowej aż po aktywizację środowiska lokalnego. Adekwatność 

przyznawanych świadczeń pieniężnych do wysiłków beneficjentów w kierunku uzyskania 

samodzielności stała się nadrzędnym zadaniem, stanowiąc miarę skuteczności walki ośrodka 

z marginalizacją i wykluczeniem społecznym beneficjentów pomocy społecznej. 

 Realizacja zadań w pozostałych obszarach systemu pomocy społecznej obejmowała 

wypłatę obligatoryjnych świadczeń pieniężnych na rzecz rodzin. Działania te przyczyniały się 
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w istotny sposób do wzmacniania funkcji ekonomicznej rodziny, ograniczając krąg 

beneficjentów cierpiących ubóstwo i deprywację potrzeb materialnych. 

 Organizacja działalności ośrodka, rozumiana zarówno jako podstawy prawne 

instytucji, jej struktura organizacyjna, jak i ukierunkowanie na realizację określonych działań 

w obszarach niedostatku i marginalizacji społecznej, jest uzależniona od wielu czynników. 

Najważniejsze z nich to unormowania prawne z zakresu kompetencji i podziału zadań, 

regulacje w obszarze polityki społecznej oraz zmienne uwarunkowania społeczno 

- gospodarcze, którym podlegają mieszkańcy gminy Sadlinki. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Sadlinkach funkcjonuje jako 

samorządowa jednostka budżetowa Gminy Sadlinki, jest taką formą organizacyjną 

samorządowego sektora finansów publicznych, która swoje wydatki pokrywa bezpośrednio  

z budżetu gminy, a wszystkie swoje dochody przekazuje na rachunek tegoż budżetu. 

 W celu skutecznej realizacji zadań ośrodek funkcjonuje jako system organizacyjny, 

którego istotnymi elementami są zasoby ludzkie (pracownicy, ich kwalifikacje, postawy  

i umiejętności) oraz zachodzące między nimi relacje, wyrażające się podziałem pracy, 

odpowiedzialności i przepływem informacji. 

 Relacje formalne organizacji ośrodka zostały określone w formie regulaminu 

organizacyjnego, który normuje zakres funkcjonowania struktur wewnętrznych ośrodka, jego 

etatyzację wraz z kompetencjami w sprawie wykonywania określonych zadań przez 

poszczególne komórki organizacyjne oraz hierarchię zarządzania, wyrażoną schematem 

struktury organizacyjnej ośrodka. Ośrodek reprezentuje na zewnątrz Kierownik i on sprawuje 

funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników. Do jego obowiązków należy 

zwykły zarząd w zakresie mienia i gospodarki finansowej. Kierownik posiada upoważnienie 

do rozstrzygania w imieniu Wójta Gminy Sadlinki indywidualnych spraw z zakresu pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego  

i dodatków mieszkaniowych oraz Programu „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu 

wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy 

miejsko - wiejskie”. 

 Struktura organizacyjna ośrodka jest przystosowana do realizacji określonych zadań ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju klienta, ubiegającego się o udzielenie świadczeń,   

a także rodzaju oferowanej usługi. Ponadto schemat wyodrębnia pracowników 

merytorycznych w poszczególnych obszarach realizacji systemu pomocy socjalnej. 

 Graficzny obraz organizacji wewnętrznej ośrodka przedstawia jej schemat 

organizacyjny.      
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH 
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  Na dzień 31.12.2008r. liczba pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, 

osiągnęła poziom 10. Stan ten jest konsekwencją zatrudnienia 1 pracownika w ramach 

umowy o zastępstwo. 

 Realizacja powierzonych ośrodkowi zadań wymuszać będzie uzupełnianie braków 

kadrowych, szczególnie w obszarach działalności charakteryzujących się sezonowym 

nasileniem obsługi beneficjentów. Dotyczy to w szczególności realizacji świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wdrażania programów z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 Kwalifikacje pracownika to zarówno zdobyte wykształcenie, poparte posiadanymi 

dyplomami, jak również szereg umiejętności, uzyskanych w trakcie pracy zawodowej. 

Rosnące wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji, którymi powinni charakteryzować 

się zarówno pracownicy socjalni, jak także pracownicy merytoryczni obsługi 

administracyjno-finansowej ośrodka znajdują swój wyraz we wzroście poziomu 

wykształcenia kadry ośrodka, a także w wynikach oceny okresowej pracowników GOPS. 

 Począwszy od roku 2006 odnotowano wyraźny wzrost wykształcenia wyższego wśród 

kadry ośrodka. Zmiany te obrazuje wykres poniżej.    

 

112 333 233 420

2006 r. 2007 r. 2008 r.

średnie

policealne

wyższe

wyższe magisterskie

 

Wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym jest wynikiem zarówno indywidualnych 

starań pracowników studiujących zaocznie, jak również stanowi efekt zatrudnienia nowych 
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pracowników o wysokich kwalifikacjach, zapewniających profesjonalną obsługę klientów 

ośrodka. 

 Proces kształcenia zakończyło w minionym roku 2 pracowników, uzyskując dyplomy 

ukończenia studiów magisterskich. 

 Wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wykształcenie wyższe posiada ogółem  66,6% 

kadry ośrodka. Szczegółową strukturę kwalifikacji formalnych, posiadanych przez 

pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, przedstawia zestawienie poniżej.    

 

L.p. Stanowisko 

Liczba 

pracowników 

ogółem 

Wykształcenie Wskaźnik 

procentowy 

osób z 

wykszt. 

wyższym 

średnie policealne wyższe specjalizacja 

  1 2 3 4 5 6=4:1 

 

1. 

 

 

Kierownik 

 

 

1 

   

1 

 

1 

 

100% 

 

2. 
Główny 

Księgowy 
1  1  1 0% 

3. 

Specjalista 

pracy 

socjalnej 

1  1  1 0% 

4. 

Specjalista 

pracy z 

rodziną 

2   2  100% 

5. 

Starszy 

pracownik 

socjalny 

2  1 1 1 50% 

6. 
Pracownik 

socjalny 
1   1  100% 

7. 

Samodzielny 

referent ds. 

świadczeń 

rodzinnych 

1   1  100% 

 ŁĄCZNIE 9 0 3 6 4 66,6% 

 

 Kompetencje pracowników mają ogromne znaczenie dla jakości świadczonych przez 

ośrodek usług na rzecz mieszkańców gminy. Wysokie wymagania wobec kandydatów na 

stanowisko pracownika socjalnego potwierdza ustawa o pomocy społecznej, ponieważ 

zgodnie z art. 116 tej ustawy pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada  

dyplom uzyskania tytułu zawodowego  w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia 

kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności 

praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym  
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z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki  

o rodzinie.  

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzanie umiejętności przez 

pozostałych pracowników merytorycznych znajduje wyraz w formalnej poprawności 

procedur administracyjnych, merytoryczności rozstrzygnięć oraz dbałości o gospodarne  

i celowe wydatkowanie środków publicznych.  

 W obiegowej opinii uznaje się, że człowiek mający trudności życiowe, ma prawo 

uzyskać pomoc społeczną, rozumianą najczęściej jako świadczenie pieniężne z ośrodka 

pomocy społecznej. Ten stereotyp pomocy społecznej, tkwiący głęboko w świadomości 

potencjalnych beneficjentów, podlega zderzeniu z aktywizującym charakterem współczesnej 

pomocy społecznej, której istotą działań jest nie tylko ratownictwo materialne, ale przede 

wszystkim wspieranie i motywowanie do zmian, które w efekcie gwarantują klientowi jego 

samodzielność, umożliwiającą niezależne funkcjonowanie w społeczności lokalnej na 

prawach pełnego uczestnictwa. Konieczność współudziału w naprawie własnej sytuacji 

życiowej jest ustawowym obowiązkiem klienta i podstawowym warunkiem uzyskania 

świadczeń pieniężnych, które mają jedynie charakter wspierający proces uzyskania 

samodzielności. Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej, która została 

umiejscowiona najniżej w hierarchii zbiorowej odpowiedzialności państwa za indywidualne 

losy ludzi, narażonych na ryzyko ubóstwa i marginalizacji społecznej. 

 Tendencję podejmowania przez pomoc społeczną działań w „ostateczności”, a więc po 

wykorzystaniu przez rodzinę własnych zasobów i możliwości, ustawa o pomocy społecznej 

podkreśla poprzez ustalenie kryterium dochodowego osób i rodzin, kwalifikującego do 

przyznania świadczeń tylko w sytuacji posiadania bardzo niskich dochodów przy 

jednoczesnym wystąpieniu w rodzinie problemów, które są źródłem niepowodzeń i trudnej 

sytuacji materialnej. W roku 2008 kryterium dochodowe nie uległo zmianie w stosunku do 

roku poprzedniego i wynosiło: 

- dla osób samotnie gospodarujących – 477 zł netto 

- dla osób w rodzinach – 351 zł netto na jedną osobę w rodzinie.  

 Powyższe wskazuje, że świadczeniami pieniężnymi pomocy społecznej generalnie 

obejmowano rodziny o najniższym statusie ekonomicznym. Przy czym trudna sytuacja 

materialna nie była jedynym wyznacznikiem udzielania pomocy społecznej. Istotne z punktu 

widzenia ustawy o pomocy społecznej są współwystępujące z ubóstwem dysfunkcje, których 

członkowie rodziny nie mogą samodzielnie pokonać (tj. niepełnosprawność, bezdomność, 

bezrobocie lub uzależnienia). 
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 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. 

 Na przestrzeni roku 2008 pomocą społeczną objęto łącznie 221 rodzin. Porównanie 

ogólnej liczby 838 osób w rodzinach świadczeniobiorców pomocy społecznej w stosunku do 

ogólnej liczby mieszkańców gminy w roku 2008 (5724) wskazuje, że ze wsparcia ośrodka 

korzysta 14,64% ogółu mieszkańców. 

 Skalę zjawiska w roku 2008 przedstawia poniższy wykres. 

    

Klienci pomocy społecznej na tle mieszkańców gminy 

Sadlinki w %

85,36

14,64

 Porównanie najpoważniejszych problemów i trudności, występujących w rodzinach 

świadczeniobiorców, korzystających w latach 2007-2008 z pomocy pieniężnej, w naturze  

i usługach, przedstawia poniższe zestawienie: 

 

L.p. Rodzaj problemu w rodzinie 
Liczba rodzin 

Liczba osób w tych 

rodzinach 

Dynamika 

% 

2007 2008 2007 2008 
6=3:2 

 1 2 3 4 5 

1. Ubóstwo 200 190 788 767 95,00 

2. Bezrobocie 224 121 544 537 54,02 

3. Długotrwała choroba 32 35 144 155 109,38 

4. Niepełnosprawność 49 55 167 196 112,24 

5. Alkoholizm 6 10 21 33 166,67 
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6. Bezradność w sprawach 

opiekuńczo - 

wychowawczych, w tym w 

rodzinach: 

92 78 518 437 84,78 

 niepełnych 20 25 69 102 125,00 

 wielodzietnych 72 58 449 364 80,55 

7. Trudności życiowe po 

opuszczeniu zakładu karnego 
3 1 9 1 33,33 

8. Bezdomność 3 3 3 3 100,00 

 

Analiza powodów trudności życiowych, których konsekwencją staje się objęcie 

pomocą społeczną wskazuje, że nastąpiła zmiana w natężeniu dysfunkcji zdiagnozowanych  

w rodzinach świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

0

50

100

150

200

Liczba          

rodzin       

2007 r. 2008 r.

Powody objęcia pomocą społeczną

ubóstwo bezrobocie bezradność… niepełnosprawność choroba bezdomność alkoholizm

 

Z wykresu wynika, że pomimo tendencji spadkowej najczęściej występującymi 

powodami trudności życiowych klientów pomocy społecznej jest ubóstwo i bezrobocie. 

 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. Mianem pracy socjalnej zdefiniowano podejmowanie 

zróżnicowanych działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
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społecznym. Działalność ta jest realizowana przez profesjonalnie przygotowane służby 

zawodowe – pracowników socjalnych, którzy stosując metody pracy z indywidualnym 

przypadkiem, pracy grupowej czy aktywizacji społeczności lokalnej podejmują żmudny trud 

wzmacniania, rozwijania wśród swoich podopiecznych aktywności i samodzielności 

życiowej. Praca socjalna to działalność, która ma na celu ułatwienie wzajemnego 

przystosowania osób, rodzin i środowiska społecznego. To rozwijanie u wspomnianej grupy 

jednostek poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości i potencjału 

tkwiącego w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz w zasobach proponowanych 

przez społeczność lokalną. 

 W roku 2008 pracą socjalną objęto 89 rodzin (347 osób w rodzinach). Praca socjalna 

ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania jednostki. Poprzez jej świadczenie wskazywano osobom  

i rodzinom możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający gwarancję 

zdobycia niezależności w zabezpieczaniu godnych warunków życia. Praca socjalna z tymi 

rodzinami to działania skupione w szczególności w obszarze: 

 poprawy warunków materialnych poprzez wykorzystanie własnych uprawnień (uzyskanie 

zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń emerytalno-rentowych 

itp.),  

 poprawy stanu zdrowia (organizacja sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, pomoc  

w uzyskaniu miejsc na turnusy rehabilitacyjne itp.), 

 poprawy zabezpieczenia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 

 poprawy funkcjonowania rodziny (mediowanie konfliktów rodzinnych, organizacja 

dostępu do poradnictwa specjalistycznego, współpraca z policją i kuratorami rodzinnymi, 

edukacja w gospodarowaniu budżetem domowym itp.). 

Tego rodzaju wsparcie świadczyli pracownicy, działający w 3 wyodrębnionych rejonach 

pracy socjalnej na terenie gminy Sadlinki. Działania pracowników socjalnych były 

podejmowane na różnych poziomach aktywności zarówno w pracy z indywidualnym 

przypadkiem, metodą pracy grupowej jak i w podejmowanych próbach aktywizacji 

społeczności lokalnej. 

 Wśród technik, wykorzystywanych najczęściej w pracy socjalnej na pierwszy plan 

wysuwa się środowiskowy wywiad rodzinny przeprowadzony w miejscu zamieszkania 

klienta, diagnoza przyczyn jego trudności życiowych oraz zasobów i uśpionych możliwości 

zainteresowanego oraz członków jego rodziny. Na podstawie dokonanych ustaleń pracownicy 
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socjalni mogą we współpracy z klientem opracować plan pracy w kierunku dokonania 

pozytywnych zmian, którego realizacja, wzmocniona świadczeniami pieniężnymi, ma 

doprowadzić do usamodzielnienia się rodziny. W roku 2008 pracownicy socjalni 

przeprowadzili 468  wywiadów środowiskowych. W tej liczbie zawarte są wywiady: 

- na potrzeby przyznania pomocy społecznej  - 440 

- na potrzeby innych instytucji - 28. 

 Elementem warunkującym sukces jest aktywna współpraca klienta i członków rodziny 

w pokonywaniu trudności. Instrumentem wzmacniającym wzajemne zobowiązania zarówno 

klienta, jak też pracownika socjalnego jest kontrakt socjalny, wprowadzony ustawą o pomocy 

społecznej w 2004 roku. Podnosi on skuteczność działań socjalnych w pracy z rodzinami, 

angażując wszystkich członków rodziny w równym stopniu 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 przyczynia się do pobudzenia aktywności, dokonania samooceny  

i podjęcia prób zwalczania przeszkód i trudności, uwalnia od niepewności, podnosi wiarę we 

własne możliwości. Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli 

dwustronną umowę zawieraną przez pracownika socjalnego z osobami korzystającymi  

z pomocy społecznej, umożliwia aktywizację członków rodziny w sposób 

zindywidualizowany i dostosowany do okoliczności. Zawarcie kontraktu socjalnego zmusza 

klienta do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, natomiast 

pracownikowi socjalnemu daje możliwości oceniania efektów pracy, skuteczności kontraktu  

i  korygowania określonych celów. W roku 2008 pracownicy socjalni zawarli z rodzinami  

5 kontraktów socjalnych. Dominującą przyczyną zastosowania kontraktu jak narzędzia pracy 

pracownika socjalnego w 2008 roku było bezrobocie. Pracownicy socjalni, zawierając 

kontrakt socjalny, mieli za zadanie w szczególności uświadomić klientowi wpływ jego 

przeszłości na fakt znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, jak również pokazać mocne  

i słabe strony jego osobowości. Ponadto wskazywali na zasoby środowiska, które są brane 

pod uwagę przy określaniu celów i planowaniu działań. Z oceny kontraktów socjalnych 

wynika, iż do mocnych stron klientów najczęściej należy gotowość do podjęcia pracy 

zarobkowej, chęć uczestnictwa w kursach, szkoleniach zawodowych, motywacja do podjęcia 

leczenia odwykowego. Systematyczna współpraca z pracownikiem socjalnym warunkowała 

utrzymanie stanu gotowości klientów na dokonywanie zmian. W osiągnięciu założonych 

celów w pracy na kontrakcie socjalnym brane były pod uwagę również deficyty tkwiące  
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w kliencie, jak również przeszkody istniejące w środowisku, w którym żyje. Analiza 

kontraktów wskazuje, że głównymi ograniczeniami są brak wykształcenia, kwalifikacji  

i doświadczenia zawodowego oraz długotrwałe bezrobocie.  

 Kolejnym narzędziem pracy socjalnej jest kwestionariusz „Pomoc społeczna  

– Niebieska Karta”, występujący jako załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego  

w kierunku rozpoznania przemocy w rodzinie. Kwestionariusz ten ułatwia planowanie działań 

związanych z poprawą sytuacji osób krzywdzonych oraz motywowanie ofiar przemocy do 

żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy. W 2008 roku założono kwestionariusze 

„Pomoc społeczna – Niebieska Karta” dla 13 rodzin. Pracownicy socjalni w wyniku oceny 

sytuacji osób pokrzywdzonych ustalili najpilniejsze potrzeby, zasoby i możliwości rodziny, 

opracowując plan działań na rzecz osób poszkodowanych, w szczególności dzieci. To 

również oni w dalszym ciągu poszukują skutecznych metod i form przeciwdziałania 

przemocy domowej, by w swym efekcie pomniejszyć jej rozmiary i skutki. 

 Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych i w naturze 

jest podstawowym instrumentem wykorzystywanym w pomocy społecznej na rzecz integracji 

społecznej osób zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną. Ta kategoria świadczeń 

jest najbardziej pożądana wśród beneficjentów pomocy społecznej. Na przestrzeni roku 2008 

z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze korzystało  

łącznie 341 osób z terenu gminy Sadlinki, którym świadczenie przyznano decyzją. 

 Wykonanie budżetu GOPS za rok 2008 z podziałem na środki rządowe i samorządowe 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj środków Wykonanie 2008 rok 

Rządowe                              2.355.547 

Samorządowe                                 316.787 

Ogółem                              2.672.334 

 

Graficzny obraz źródeł finansowania wszystkich świadczeń pieniężnych i w naturze  

z pomocy społecznej przedstawia wykres poniżej: 
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Źródła finansowania świadczeń pomocy społecznej 

w 2008 r.  w %

88,15

11,85

środki rządowe środki samorządowe

 

  

 Wykres wyraźnie podkreśla przewagę wykorzystania przez ośrodek środków 

finansowych, pochodzących z budżetu państwa (%) na sfinansowanie świadczeń z pomocy 

społecznej. 

 Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2008 z podziałem na środki rządowe  

i samorządowe przedstawia tabela: 
 

Rozdział Wykonanie 2008 rok 

Środki rządowe 

85 212 - św. rodzinne 

85 203 - ośrodki wsparcia 

85 213- składki na ub. zdrowotne 

85 214 - zasiłki i pomoc w naturze 

85 219 - ośrodki pomocy społecznej 

85 295 - pozostała działalność - dożywianie 

85 395 - dotacja rozwojowa 

                             1.716.419 

                                159.909 

                                    9.073 

                               266.226 

                                107.820 

                                  73.550 

                                  22.550 

Ogółem                              2.355.547 

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 - dod. mieszkaniowe 

                                   9.570 

                                 33.910 

                                 58.823 

                               153.575 

                                 30.444 

                                 30.465 

Ogółem 316.787 

Łącznie - 2.672.334 
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Wśród rodzin objętych pomocą występują takie, które w trakcie roku uzyskały 

uprawnienia do świadczeń z zakresu zadań zleconych i własnych jednocześnie np. do zasiłku 

stałego z zadań zleconych, a w następnych miesiącach korzystały z zasiłku celowego  

w ramach zadań własnych na zakup żywności, posiłku i odzieży. 

 Wśród zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej główną formę 

pomocy stanowił zasiłek stały, który wspiera osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, pozostające w ubóstwie. Pomoc w formie zasiłku stałego była 

przyznawana w trybie i na zasadach ustawy o pomocy społecznej. Jest to świadczenie 

obligatoryjne, przysługujące w ściśle określonych sytuacjach. Osoba niepełnosprawna 

ubiegająca się o przyznanie tej formy pomocy musi posiadać co najmniej umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, a także wykazać brak uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego. Dodatkowym warunkiem jest wysokość posiadanych dochodów, która ma 

wpływ na kwotę przyznawanego świadczenia, które w swej maksymalnej wysokości 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 zdrowotnych z Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

 Porównanie poziomu realizacji świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań 

zleconych w latach 2007 – 2008 przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Forma pomocy 

Rok 2007 Rok 2008 

Liczba 

osób 

Kwota 

wydatków w zł. 

Liczba 

osób 

Kwota 

wydatków w zł. 

Zasiłki stałe 22 65.513 29 80.731 

Składki na ub. zdrowotne 14 5.042 20 5.700 

 

 Zestawienie wskazuje na wzrost zarówno liczby osób uprawnionych do świadczeń, jak 

także kwoty wydatkowanych środków. 

 Wśród zadań własnych główną formę pomocy stanowiły zasiłki okresowe, które będąc 

zadaniem obowiązkowym, są jednocześnie dotowane przez budżet państwa. Drugą pozycję 

zajmuje realizacja zasiłków celowych, które są również zaliczane do katalogu zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym. 
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 Skalę podziału wydatków w roku 2008 na różne świadczenia pieniężne i w naturze  

z pomocy społecznej w ramach zadań własnych w układzie procentowym przedstawia 

poniższy wykres 

 Udział % wydatków na poszczególne formy pomocy 

społecznej w ramach zadań własnych w roku 2008

33,06

0,84

31,63
3,04

16,3

1,79

10,78
2,56

Program "Pomoc państw a w  zakresie dożyw iania"
Pogrzeby
Zasiłki okresow e
opłaty za dps
Zasiłki celow e i w  naturze
Zasiłkli celow e - zdarzenia losow e
Usługi opiekuńcze
Schronienie

 Wykres przedstawia zdecydowaną przewagę wydatkowania środków na realizację 

zasiłków okresowych. 

 Przebieg realizacji świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych w latach 

2007 – 2008 obrazuje zestawienie poniżej: 

 

Forma pomocy 

Rok 2007 Rok 2008 

Liczba 

rodzin/osób 

Kwota 

wydatków  

Liczba 

rodzin/osób 

Kwota 

wydatków  

Program „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  

(posiłki dla dzieci, zakup żywności) 

223 90.010,- 265 103.994,- 

Pogrzeby --- --- 1 2.654,- 

Zasiłki okresowe 81 89.994,- 68 99.495,- 

Opłaty za pobyt w domu pomocy 

społ. 
--- --- 1 

 

9570,- 
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Zasiłki celowe i w naturze, w tym: 100 44.803,- 92 51.236,- 

zasiłki celowe specjalne 5 3.730,- 6 3.117,- 

Zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 

--- --- 3 5.637,- 

Usługi opiekuńcze 4 29.990,- 6 33.910,- 

Schronienie 3 13.064,- 3 8.043,- 

 

W latach 2007 i 2008 zasiłek okresowy był główną formą wsparcia pieniężnego gospodarstw 

domowych beneficjentów pomocy społecznej, zarówno poprzez ilość rodzin objętych tym 

świadczeniem, jak i poprzez wysokość wypłacanych świadczeń. Średniorocznie z tytułu 

wypłaty zasiłków okresowych każda rodzina uzyskała w roku 2007 –  - 403,63 zł, a w 2008  

– 1463,16 zł. Zasiłek okresowy w zdecydowanej większości przypadków był przyznawany  

z tytułu bezrobocia, a więc osobom zdolnym do pracy lecz jej pozbawionym, co każdorazowo 

było potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie. W roku 2008 z tytułu 

bezrobocia zasiłki okresowe przyznano 51 osobom, co stanowi 75 % wszystkich rodzin, 

objętych pomocą w formie zasiłków okresowych.  

 Wśród dominujących form świadczeń pieniężnych w minionych latach ważną rolę 

pełnił zasiłek celowy, stanowiący instrument łagodzenia zdiagnozowanych trudności 

życiowych. Wzrost wagi tego świadczenia w roku 2008 jest konsekwencją realizacji 

wieloletniego programu państwa w zakresie dożywiania. Na program składa się realizacja 

pomocy w formie posiłków dla dorosłych, dla dzieci w szkołach, a także wypłata zasiłków 

pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w celu jego przygotowania. W roku 2008 

realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” osiągnęła poziom 103.994 zł, 

obejmując następujące formy pomocy: 

 

Forma pomocy 

Kwota 

wydatków 

razem 

Środki własne 

gminy 

Kwota 

dotacji 

Udział dotacji 

% 

1= 2+3 2 3 4=3:1 

Posiłek dla dzieci  

w szkołach 

95.247,- 30.444,- 64.803,- 68,04 

Zakup żywności 3.300,- --- 3.300,- 100,00 

Zasiłek celowy na 

posiłek (żywność) 

5.447,- --- 5.447,- 100,00 

Razem 103.994,- 30.444,- 73.550,- 70,73 
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Udział dotacji z budżetu państwa przekroczył 70% kosztów całego programu zgodnie  

z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Sadlinki  

w sprawie realizacji programu. W porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy realizacja programu 

wynosiła 90.010 .zł, w roku 2008 koszty realizacji programu wzrosły, stanowiąc 115,54 % 

wydatków roku 2007. Wzrost wartości programu jest widoczny szczególnie w obszarze 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w celu jego przygotowania. 

Na przestrzeni 2 ostatnich lat wystąpiła tendencja wzrostu wydatków na zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe oraz opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Wysoki wzrost 

odnotowano również w przypadku zasiłków celowych, których wypłaty w 2008r. osiągnęły 

poziom 114,36 % roku poprzedniego. Tendencja wzrostu charakteryzuje także wydatki na 

zasiłki okresowe w roku 2008, których wysokość stanowi 110,56 % poziomu z roku 2007. 

 W roku 2008 w sprawach o przyznanie pomocy społecznej wydano łącznie 542 

decyzje administracyjne, w tej liczbie  16  odmownych. Stan ten oznacza wydawanie średnio 

46 decyzji miesięcznie. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. 

 Na terenie gminy Sadlinki od 10.10.2002 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Sadlinkach, którego celem działalności jest zapewnienie oparcia społecznego 

osobom z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy w 2008 roku korzystało 16 osób 

pod opieką 2 specjalistów pracy z rodziną (od 01 września 2008 r. zatrudniono specjalistę 

pracy socjalnej).  

 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 – Rehabilitacyjny Indywidualne plany postępowania rehabilitacyjnego i profile 

uczestników zajęć.  

 Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach biorą czynny udział 

w imprezach integracyjnych, sportowych, kulturalnych. W 2008 roku brali udział  m.in. w: 



17 

 

- spotkaniach integracyjnych – w m-cu styczniu 2008r. na zaproszenie ŚDS w Czerninie gm. 

Sztum uczestniczyli w zabawie karnawałowej, 

  VII Igrzyskach Paraolimpijskich organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, gdzie zdobyto dwa srebrne medale  

w konkurencjach indywidualnych, 

 Spartakiadzie Rekreacyjno – Sportowej pn. „Baw się razem z nami” organizowanej przez 

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie, zdobyto tam puchar za zajęcie 

II miejsca, 

 wycieczkach historyczno – krajoznawczych (zwiedzanie zamku w Malborku, Muzeum 

Archeologicznego w Biskupinie oraz skansenu w Szymbarku na Kaszubach), 

 Osoby uczęszczające na zajęcia mają możliwość nabywania nowych umiejętności        

i rozwijać już posiadane poprzez wykonywanie prac w poszczególnych pracowniach             

tj. plastycznej, małej poligrafii, krawiecko – rękodzielniczej oraz wspólnego 

przygotowywania posiłków w kuchni terapeutycznej. Dwa razy w miesiącu odbywały się 

spotkania z psychologiem zarówno indywidualne jak i grupowe. 

 Wszystkie realizowane formy rehabilitacji 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. 

 W 2008 r. zakupiono nowy sprzęt sportowo – rehabilitacyjny, meble kuchenne              

i drobny sprzęt kuchenny, sprzęt komputerowy, krzesła i stoliki pod komputery. Nowoczesne 

wyposażenie poszczególnych pracowni ułatwia pracę i zachęca uczestników do korzystania 

ze sprzętów, z którymi nie mają styczności we własnych domach. 

 Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach        

w roku 2008 wyniosły 159.908,69 zł, które są finansowane ze środków budżetu państwa 

(dotacja) jako zadania zlecone gminie. 

  Oprócz pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych              

i w naturze ustawa o pomocy społecznej przewiduje pomoc w formie usług. Tego rodzaju 

pomoc stanowią usługi opiekuńcze, które zostały zaliczone do katalogu zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym. W myśl zapisów ustawowych usługi opiekuńcze 

przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona. Prawo do tej formy świadczenia niepieniężnego z pomocy 

społecznej przysługuje zarówno osobom samotnym, jak i żyjącym w rodzinach. W przypadku 

tej drugiej grupy osób, warunkiem uzyskania usług opiekuńczych jest sytuacja, w której 
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najbliższa rodzina, nawet zamieszkująca oddzielnie, nie może takiej opieki zapewnić. Zakres 

usług obejmuje szeroką gamę czynności życia codziennego, których osoby objęte opieką nie 

mogą wykonać samodzielnie. Usługi świadczą opiekunki środowiskowe, których zadaniem 

jest: 

- udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, 

- zapewnienie podstawowej opieki higienicznej,  

- pielęgnacja według wskazań lekarza, 

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb obejmuje w szczególności wykonywanie 

zakupów, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw w urzędach i opłaty rachunków, 

przynoszenie węgla i palenie w piecu. Podstawowa opieka higieniczna to wszystkie czynności 

związane z utrzymaniem czystości, a w szczególności pomoc przy toalecie i ubieraniu, 

porządkowaniu mieszkania oraz pranie odzieży i bielizny pościelowej. Zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem odbywa się poprzez dostarczanie czasopism, wspólne spacery. 

 Wymiar ilości godzin świadczonych usług opiekuńczych ustalany jest w trakcie 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego indywidualnie dla każdego podopiecznego  

w zależności od jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i warunków mieszkaniowych. Usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania są świadczeniem niezwykle cenionym przez osoby 

niepełnosprawne w wieku poprodukcyjnym i sędziwym, ponieważ niosą ze sobą poczucie 

bezpieczeństwa i łagodzą wizję samotnej i bezsilnej starości. 

 W okresie od I – XII 2008 r. usługami opiekuńczymi objęto łącznie 6 osób. Łączna 

liczba świadczonych godzin usług w 2008 r. osiągnęła poziom 4776. 

 Duże znaczenie przy ustalaniu wymiaru pomocy klientom mają uzgodnienia dokonane 

z rodzinami klientów w kierunku maksymalnego zaangażowania członków rodziny do 

świadczenia pomocy na rzecz wnioskodawców. Proces uzgodnień skutkuje ograniczeniem 

wkładu ośrodka do niezbędnego minimum zgodnie z intencją ustawy o pomocy społecznej. 

Rozpatrując wnioski o przyznanie usług opiekuńczych ośrodek szczegółowo rozpoznaje 

sytuację klienta. Wielkość pomocy ustalona jest w sposób umożliwiający zabezpieczenie 

najbardziej niezbędnych potrzeb. Czynnikiem, który również ogranicza i racjonalizuje 

wymiar przyznawanych godzin usług jest konieczność ponoszenia częściowej odpłatności  

w sytuacji posiadania dochodów, które przekraczają ustawowe kryterium dochodowe.  

  W katalogu świadczeń pomocy społecznej schronienie stanowi usługę kierowaną do 

osób bezdomnych. Praca z osobami bezdomnymi jest szczególnie złożonym procesem 

resocjalizacyjnym. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych klientów to jeden  
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z aspektów pomocy bezdomnym. Trwały efekt wyjścia z bezdomności i złagodzenia jej 

skutków jest związany ze zmianą postrzegania problemu przez samych zainteresowanych, jak 

również z ukierunkowaną pracą w każdej sferze życia osób bezdomnych w celu 

motywowania ich do podejmowania aktywnych działań. 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. 

 Koordynacją pomocy na rzecz osób bezdomnych zajmuje się Stowarzyszenie na 

Rzecz  Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” w Borowym Młynie, Sztumie, Szawałdzie  

i Nowym Stawie. 

 Na przestrzeni całego roku 2008 pomoc w formie schronienia udzielono 3 osobom 

bezdomnym. Koszt tego świadczenia wyniósł 8.043 zł 

Główną przyczyną bezdomności jest uzależnienie od alkoholu. Proces wychodzenia  

z bezdomności nie jest łatwy dla osób dotkniętych tym problemem od wielu lat, ponieważ im 

więcej powodów składa się na powstanie bezdomności, tym więcej trudności musi pokonać 

pensjonariusz. Obowiązkiem pensjonariusza jest aktywna współpraca z wychowawcami, 

która ma zaowocować maksymalną samodzielnością, wyznaczeniem nowego celu życiowego, 

którym niejednokrotnie jest zwalczenie choroby alkoholowej, znalezienie zatrudnienia, 

zdobycie mieszkania, odbudowanie więzi rodzinnych itp. 

 Bezdomni muszą pokonać wiele barier, aby włączyć się ponownie w główny nurt 

życia społecznego. Tylko nieliczni z nich posiadają własne źródło dochodu. Odbudowa 

poczucia własnej wartości, poczucia przydatności w życiu społeczności schroniska jest 

realizowana poprzez udział pensjonariuszy w pracach na rzecz ośrodka. Zajmują się oni 

porządkowaniem obiektów należących do schroniska, wykonują drobne naprawy. Niestety 

niektórzy pensjonariusze nie potrafią uporać się z uzależnieniem w sposób trwały i pod 

wpływem nawrotu choroby alkoholowej poszerzają grono osób bezdomnych na dworcach, 

stwarzając zagrożenie dla własnego zdrowia i życia, szczególnie w okresie zimowym.  

 Aktywizacja społeczna stanowi nowoczesne podejście do beneficjentów pomocy 

społecznej. Jest jedynym pomostem, który łączy zmarginalizowanych i wykluczonych 

społecznie członków naszej społeczności z jej aktywnym centrum. Aktywizacja dotyczy 

zarówno sfery stosunków społecznych. Oznacza nie tyko działania na rzecz ograniczenia 

deficytów jednostki, ale również działania na rzecz zmian w środowisku lokalnym, sposobu 

postrzegania skomplikowanych problemów społecznych. Jej wymiarem jest dobroczynna 

troska o drugiego człowieka, połączona z profesjonalną pomocą na rzecz likwidacji bierności, 
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obojętności i lekceważenia osób zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie. Celem 

działań aktywizacyjnych podejmowanych przez GOPS w Sadlinkach jest integracja osób  

i rodzin żyjących na marginesie życia społecznego. Inicjowanie działań, ich kompleksowość, 

stosowanie nowoczesnych metod pracy, angażowanie się w rozwiązywanie lokalnych 

problemów, dążenie do partnerskiej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami jest 

spełnieniem aktualnych trendów polskiej polityki społecznej. 

 Realizacja tego zadania przyjęła formę opracowania i wdrożenia projektu, pozyskując 

środki zewnętrzne (z Unii Europejskiej). Absorpcja środków zewnętrznych umożliwia 

zastosowanie w projekcie wszechstronnej i kompleksowej pomocy specjalistów różnych 

dziedzin (psycholog, doradca zawodowy itp.), którzy w trakcie sesji warsztatowych 

pobudzają i mobilizują do zmian, kształtują odpowiedzialność, samodzielność i aktywność 

beneficjentów w kierunku rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Realizacja projektu miała na 

celu tworzenie warunków korzystnych dla procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Działania 

projektowe wspomagają pracowników socjalnych w skutecznym wykonaniu zadań ustawy  

o pomocy społecznej. Poprzez wysiłki terapeutów, skierowane na wzmocnienie  

i odbudowanie zdolności samodzielnego funkcjonowania osób w społeczności lokalnej, 

przyczyniają się do kształtowania umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych,  

a więc wyjścia beneficjenta z systemu pomocy społecznej. 

 Ważna dla efektów podejmowanych działań jest wrażliwość środowiska lokalnego, 

jego zrozumienie dla potrzeb osób marginalizowanych lub wykluczonych społecznie. 

Działania projektowe mają za zadanie integrować różne grupy społeczne i budować sieć 

oparcia społecznego dla najsłabszych członków tej społeczności.  

 Na przestrzeni roku 2008 zrealizowano następujące działania projektowe: 

Projekt: „Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób długotrwale 

bezrobotnych z terenu gminy Sadlinki”.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w grudniu 2008 roku zakończył realizację 

I edycji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja 

integracji społecznej pt. „Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób 

długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Sadlinki”. 

 Założeniem projektu było przywrócenie na rynek pracy osób z terenu gminy Sadlinki 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Ostateczna grupa beneficjentów (5 kobiet) od miesiąca maja 2008 roku objęta była 
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kompleksowym wsparciem w postaci warsztatów psychologicznych ukierunkowanych na 

wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej, podniesienie samooceny i radzenia 

sobie ze stresem oraz poradnictwa zawodowego polegającego między innymi na uzyskaniu 

wiedzy na temat możliwości na rynku pracy, nabyciu umiejętności sporządzania dokumentów 

aplikacyjnych oraz różnych sposobów poszukiwania pracy. Ponadto beneficjentki 

uczestniczyły w kursie komputerowym w zakresie podstawowym, w kursie obsługa kas 

fiskalnych z minimum sanitarnym oraz w kursie – opiekunka osób starszych. Kursy 

zakończyły się egzaminem, który był podstawą do wydania uczestnikom projektu 

zaświadczeń potwierdzających uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnikom 

projektu sfinansowano również badania z zakresu medycyny pracy oraz usługę fryzjerską. 

  Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach 

zaangażowani w realizację projektu mają nadzieję, że podejmowane działania wpłyną na 

zmianę mentalności uczestników projektu i uświadomią im, że jakość ich życia zależy od nich 

samych, od tego jak wykorzystają swoje możliwości i nowo zdobyte dzięki dofinansowaniu 

przez Europejski Fundusz Społeczny kwalifikacje zawodowe. 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sadlinkach jest Programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. 

Zgodnie z umową nr UWA/000064/11/D z dnia 13 grudnia 2007 r. oraz aneksem do 

tej umowy z dnia 25 lutego 2008 r. na realizację programu PFRON przeznaczył kwotę 

13.000zł (8.000 zł dla uczniów szkoły podstawowej, 2.000 zł dla ucznia gimnazjum oraz 

3.000zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej). 

Wsparciem zostało objętych 6 uczniów niepełnosprawnych, w tym 1 uczeń szkoły 

ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego, 1 uczeń gimnazjum oraz 4 uczniów 

szkoły podstawowej. Wnioskodawcy z przyznanej pomocy wykorzystali łącznie 9.318,67zł. – 

28% środków nie zostało spożytkowanych. Tylko jeden wnioskodawca skorzystał z pomocy 

w maksymalnej kwocie.  

Wszyscy wnioskodawcy ubiegali się o pomoc na dofinansowanie zakupu 

przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę oraz na dofinansowanie kosztów 

związanych z dostępem do Internetu (instalacja, abonament). Ponadto po jednej osobie 

zadeklarowało chęć skorzystania z dofinansowania uczestnictwa w zajęciach mających na 

celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej (w tym wakacyjne obozy 

rehabilitacyjne) oraz dofinansowania wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

Zawarte z wnioskodawcami umowy w pełni uwzględniały zakres  wnioskowanej pomocy.  
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Największą część środków (ponad 71% faktycznie wykorzystanych) wnioskodawcy 

przeznaczyli na dofinansowanie zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających 

naukę. Prawie 25% faktycznie wykorzystanej pomocy wnioskodawcy przeznaczyli na 

dofinansowanie kosztów związanych z dostępem do Internetu.  Koszt dofinansowania 

uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności stanowił niemal 4%. 

Dofinansowanie wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych nie zostało 

zrealizowane.   

Wszystkie zakupione przez wnioskodawców towary i usługi w ramach programu  

powinny – naszym zdaniem - przyczynić się do wsparcia procesu edukacji 

niepełnosprawnych uczniów z terenu naszej gminy, głównie poprzez poprawę warunków 

kształcenia, wyposażenie w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne, jak również dostęp do 

Internetu. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonych wśród beneficjentów badań 

ankietowych. 

Program „Uczeń na wsi” realizowany będzie do 30 czerwca 2010 roku.  

 

W realizacji swoich zadań ośrodek współpracował na przestrzeni roku z następującymi 

podmiotami: 

 

Nazwa podmiotu 

 

Rodzaj działań 

 

Polski Czerwony Krzyż 
przekazywanie żywności klientom pomocy 

społecznej 

Świetlice socjoterapeutyczne w Sadlinkach, w Okrągłej 

Łące i w Nebrowie Wielkim 

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, wynikach w nauce, higienie 

osobistej, wskazywanie dzieci do stypendiów 

szkolnych, zapewnienie dzieciom udziału w 

zajęciach edukacyjnych, sportowych, 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. 
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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 

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 

Urząd Gminy w Sadlinkach 

Ewidencja Ludności 

współpraca w wyrobieniu dowodu osobistego 

osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, 

uzyskanie informacji o zameldowaniu 

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 

uzyskiwanie zaświadczeń o wysokości świadczeń 

rentowych/emerytalnych, 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  

 

 Obok głównego nurtu działalności w sferze pomocy społecznej od 01.05.2004 roku 

ośrodek realizuje dodatkowe zadania, określane często jako system świadczeń pieniężnych na 

rzecz rodziny. System ten obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 

oraz funduszu alimentacyjnego, które stanowią zadania zlecone z zakresu administracji 
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rządowej. Liczba rodzin w systemie kształtuje się- narastająco - na poziomie 486 obejmując 

938 osób w tych rodzinach. Porównanie ilości świadczeniobiorców do ogólnej liczby 

mieszkańców gminy przedstawia wykres poniżej.  

 

Udział % mieszkańców gminy Sadlinki w systemie świadczeń rodzinnych

i zaliczek alimentacyjnych (funduszu alimentacyjnego) 

w 2008 roku

16,39

83,61

liczba osób objętych świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami alimentacyjymi (funduszem alim.)

pozostali mieszkańcy gminy Sadlinki

 

 System świadczeń rodzinnych, określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych, ma charakter sformalizowany oparty na konstrukcji 

udokumentowanych roszczeń rodziców o przyznanie świadczeń pieniężnych. Został on 

skierowany do rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 504 zł netto, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne – 583 zł. 

Świadczenia rodzinne z założenia stanowią pierwszy poziom systemu zabezpieczenia 

społecznego, ponieważ kryterium dochodowe jest wyższe w stosunku do progu dochodowego 

uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. 

 Do ustawowego katalogu świadczeń rodzinnych należą: 

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) w wysokości 1.000 zł 

na każde dziecko, która przyznawana jest bez względu na sytuację materialną rodziny. 

Wysokość świadczeń rodzinnych wypłacanych w 2008 roku przedstawia poniższa tabela: 
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Świadczenie 

 

Wysokość 

 

I. Zasiłek rodzinny 

- 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat 

- 64 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat 

- 68 zł na dziecko w wieku 18 - 24 lat 

II. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

400 zł miesięcznie 

urodzenia dziecka 1.000 zł jednorazowo  na dziecko 

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 

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 (zam. w internacie) na dziecko 

wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej  

 80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko 

uprawnione do zasiłku rodzinnego 

III. Świadczenia opiekuńcze 

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie 

świadczenie pielęgnacyjne 420 zł miesięcznie 

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe) - 1.000 zł  

 

 Świadczenia rodzinne realizowane są w okresach zasiłkowych trwających od 1 

września do 31 sierpnia następnego roku. 

 Obsługę świadczeń rodzinnych prowadziła jedna osoba. W celu zabezpieczenia 

bieżącej obsługi świadczeń w okresie intensywnego składania wniosków zwiększono obsadę 

kadrową (1 osoba skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych). 

 

W okresie I-XII 2008 świadczeniami rodzinnymi objęto 485 rodzin. Wydatki na 

świadczenia przedstawia tabela poniżej: 

 

L.p. Rodzaj świadczenia rodzinnego 

Liczba 

świadczeń 

 w 2008 r. 

Kwota świadczeń 

w 2008 r. 

(w zł., wg decyzji) 

Świadczenia pieniężne 

1. Zasiłki rodzinne 10.095 613.356 

2. Dodatki z tytułu urodzenia się dziecka 47 47.000 

3. Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
206 80.200 
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4. Dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 196 33.320 

5. Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
468 36.180 

6. Dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 543 54300 

7. Dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamieszkania (w okresie IX - 

VI) 

1.543 78.550 

8. Dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
2.444 195.520 

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
77 77.000 

10. Zasiłki pielęgnacyjne 1.313 200.871 

11. Świadczenia pielęgnacyjne 176 73.542 

Razem 17.108 1.489.839 

Świadczenia niepieniężne 

12. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne 
137 14.587 

13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne 
89 3364 

 

 Faktyczna kwota świadczeń przyznanych decyzją uległa pomniejszeniu o kwotę 

3.396zł z tytułu świadczeń nienależnie pobranych i wyniosła 1.486.443 zł. 

Przeciętna kwota świadczeń rodzinnych pieniężnych przypadająca na 1 rodzinę  

w ubiegłym roku wyniosła -  255,40 zł miesięcznie. 

 Obsługa interesantów, korzystających ze świadczeń rodzinnych jest procesem 

dynamicznym, uzależnionym od zmiennych okoliczności życiowych wnioskodawców. Utrata 

pracy, zmiana miejsca zamieszkania czy urodzenie dziecka są okolicznościami powodującymi 

wzrost liczby świadczeniobiorców. Dodatkowo wszystkie zmiany sytuacji życiowej osób już 

uprawnionych, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne, 

wywołująkonieczność dokonania czynności zmierzających w kierunku zmiany decyzji, np. 

uzyskanie dochodu, rozwód, separacja, zawarcie związku małżeńskiego, śmierć małżonka, 

jak również zaprzestanie kontynuacji nauki przez dzieci w wieku powyżej 18 roku życia. 

Sytuacje te zgłaszane przez świadczeniobiorców skutkują weryfikacją decyzji w kierunku 

przyznania dodatkowych świadczeń, wstrzymania wypłaty zasiłków wcześniej przyznanych 

lub ustaleniem świadczeń nienależnie pobranych. Ponadto na zmianę liczby wypłacanych w 

2008 roku świadczeń miało wpływ przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom polskim 

przez właściwe instytucje uprawnione do wypłaty tych świadczeń na obszarze Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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 W okresie I-XII 2008 r. z zakresu świadczeń rodzinnych wydano 615 decyzji 

administracyjnych, w tym 21 decyzji odmownych. Odnotowano 1 odwołanie wniesione do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, które zostało utrzymane w mocy. 

 Wypłata zaliczek alimentacyjnych realizowana była od 1 września 2005 r. do 30 

września 2008 r. Zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia 

alimentów oraz zasady przyznawania zaliczek określone zostały w ustawie z dnia 22 kwietnia 

2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

 W okresie I –IX 2008 r. wypłatami zaliczek objęto 26 rodzin, przy czym zaliczki 

wypłacono dla 57 uprawnionych dzieci.  Łączny koszt wypłacanych zaliczek osiągnął poziom 

– 100.320 zł. W sprawach zaliczek alimentacyjnych w 2008 roku wydano 31 decyzji 

administracyjnych, w tym 1 odmowną. 

 Fundusz alimentacyjny – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana 

jest w ośrodku pomocy społecznej od 01 października 2008 roku. Zasady pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania 

podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zostały określone w ustawie z dnia  

7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna,  

w wieku: 

 do ukończenia przez nią 18 roku życia, 

 w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku 

życia, 

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  

– bezterminowo (tzn. do końca okresu zasiłkowego), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

W okresie od X – XII 2008 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 37 

uprawnionym rodzinom na łączną kwotę 40.830 zł. 

- październik 2008r. liczba rodzin  - 28, uprawnionych osób - 49, 

- listopad 2008 r.  liczba rodzin – 32, uprawnionych osób – 53, 

- grudzień 2008 r. liczba rodzin – 37, uprawnionych osób – 56. 

 Wydano 37 decyzji administracyjnych przyznających powyższe świadczenia. Nie 

wydano decyzji odmownych. 
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 Drugą kategorią spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, jest podejmowanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, które mają na celu 

mobilizację dłużnika do realizacji ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Ten obszar 

działań ustala uprawnienia i obowiązki organ właściwego dłużnika, określanego wg miejsca 

zamieszkania dłużnika i zakłada szeroką współpracę komorników sądowych, organu 

właściwego dłużnika i wierzyciela, starosty i powiatowego urzędu pracy. 

 Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego inicjują dwa przypadki: 

1. Otrzymanie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego; 

2. Przyznanie osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W pierwszej kolejności GOPS przeprowadza wywiad alimentacyjny z dłużnikiem mający na 

celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika, a także jego stanu 

zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentów, oraz 

odbiera od niego oświadczenie majątkowe.  W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać 

się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, GOPS zobowiązuje dłużnika do 

zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo jako poszukujący 

pracy, zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

dłużnika, a w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do 

starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach 

robót publicznych. 

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 

odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, uchylania się od 

nich lub odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy, lub jako osoba bezrobotna, 

GOPS składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny i kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego.  

 Realizacja dodatków mieszkaniowych na zasadach określonych w ustawie z dnia  

21 czerwca 2001 roku należy do katalogu zadań własnych gminy i jest w całości pokrywana  

z jej budżetu. Wykonanie tego zadania zostało przekazane do ośrodka 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 2008 wysokość najniższej 

emerytury wynosiła 636,29 zł; 

- wysokość dochodów, uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego w okresie  

3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dochody te kształtują średni miesięczny 

dochód na 1 osobę, która określa jaki należy przyjąć procent dochodów dla potrzeb obliczenia 

dodatku mieszkaniowego; 

- liczba 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 m
2, 

a dla 3-osobowego już 45 m
2
. 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 

ograniczona wskaźnikiem procentowym, który zgodnie z obowiązującą uchwałą  Rady 

Gminy Sadlinki wynosi 50% wydatków ponoszonych przez rodzinę za normatywną 

powierzchnię użytkową lokalu. 

 Obsługa dodatków mieszkaniowych stanowi proces cykliczny, na który składa się 

wiele elementów postępowania administracyjnego, począwszy od przyjęć interesantów 

składających wnioski, poprzez ustalanie uprawnień w oparciu o przedstawione dokumenty, 

wprowadzanie danych do systemu komputerowego, aż po wydanie decyzji i wydruk list, które 

zamykają cykl w obrębie miesiąca. 
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 Dodatek mieszkaniowy przyznawano w drodze decyzji administracyjnej na okres  

6 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po złożeniu wniosku. Na 

przestrzeni 2008 roku dla 24 rodzin wypłacono 215 dodatków mieszkaniowych, co oznacza 

średniomiesięcznie realizację wypłat dla 18 mieszkańców gminy Sadlinki. Porównanie liczby 

osób korzystających z dodatku mieszkaniowego w latach 2007 – 2008 wskazuje na tendencję 

spadkową, ponieważ w ubiegłym roku liczba rodzin kształtowała się na poziomie 36. Spadek 

liczby beneficjentów przekłada się również na liczbę wypłaconych świadczeń. W roku 2007 

wypłacono 323 dodatki mieszkaniowe. 

 Porównanie liczby wypłaconych dodatków w latach 2007 i 2008 wg kryterium rodzaju 

zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie. 

 

L.p. 
Rodzaj zasobu 

mieszkaniowego 

Liczba 

dodatków 

w 2008 r. 

Liczba 

dodatków 

w 2007 r. 

Kwota 

wydatków 

w 2008 r. 

w zł 

Kwota 

wydatków 

w 2007 r. 

w zł 

Dynamika 

% 

 1 2 3 4 5 6=4:5 

1. Gminny 53 75 5.783 7.318 79,04 

2. Spółdzielczy 94 135 18.244 27.109 67,30 

3. Prywatny 58 96 4.550 7.449 61,08 

4. Inny 10 17 1.889 2.969 63,62 

5 Razem 215 323 30.466 44.845 67,94 

 

 Z analizy przedstawionych danych wynika, że wydatki na realizację wypłat dodatków 

mieszkaniowych w roku 2008 znacznie zmalały i stanowią 67,94% wydatków poniesionych 

w roku ubiegłym. Pomimo spadku liczby osób i ogólnej kwoty wydatków na realizację 

dodatków mieszkaniowych przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego w roku 2008 

wzrosła do poziomu 141,70 zł  miesięcznie, stanowiąc 102,06% wartości przeciętnego 

dodatku w roku ubiegłym (138,84 zł). Istotny wpływ na wzrost wartości przeciętnego dodatku 

odegrał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzekający o niekonstytucyjności przepisów 

rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych, na podstawie którego do obliczenia 

wysokości dodatku przyjmowano 90% wartości poniesionych przez wnioskodawcę wydatków 

mieszkaniowych. Konsekwencją orzeczenia TK jest przyjmowanie 100% wydatków 

mieszkaniowych, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości przyznawanego dodatku 

mieszkaniowego. 

 Graficzny obraz poziomu wydatków wg kryterium zasobu mieszkaniowego w latach 

2007 – 2008 przedstawia wykres poniżej. 
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 Wykres wyraźnie podkreśla, że na przestrzeni lat 2007 – 2008 największe wsparcie 

uzyskują wnioskodawcy, zajmujący lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.  

 Wśród rodzin, objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych w roku 2008 

występują gospodarstwa domowe o różnym składzie osobowym. Typy gospodarstw 

korzystające z dodatków mieszkaniowych przedstawia zestawienie poniżej. 

 

Typy gospodarstw domowych Liczba rodzin Dynamika % 

1 - osobowe 0 0 

2 - osobowe 2 8 

3 - osobowe 3 13 

4 - osobowe 4 17 

5 - osobowe 7 29 

6 i więcej osobowe 8 33 

Razem 24 100 

 

 Z przedstawionych danych wynika, że najliczniej reprezentowane są gospodarstwa 5-6 

i więcej osobowe. Stanowią one łącznie 62% wszystkich gospodarstw, uprawnionych do 

wypłat dodatków mieszkaniowych. Świadczy to o występującej zależności, która sugeruje 

wystąpienie trudności z bieżącym regulowaniem opłat mieszkaniowych w przypadku dużej 

liczebności rodziny. 

 W okresie od I – XII 2008 roku przyjęto w ośrodku 34 wnioski o ustalenie uprawnień 

do dodatków mieszkaniowych, przy czym w stosunku do 1 sprawy wydano decyzję 
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odmowną. 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 

pracownika ośrodka. 

 

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sadlinkach na rok 2009 

 
 

L p. Rozdział Zadania wynikające  

z ustawy i statutu GOPS 
Forma realizacji zadania 

przez GOPS 
Środki przewidziane na 

realizację-osoby 

odpowiedzialne 

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 (§ 9 

ust.2 Statutu GOPS) 

Umieszczenie w DPS 
Prowadzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy w formach: 
- trening umiejętności samoobsługi 
- trening zaradności życiowej 
- trening umiejętności praktycznych 
-trening umiejętności społecznych 

i interpersonalnych 
- trening umiejętności spędzania  
wolnego czasu 

Środki przewidziane na realizację 

zadania: 25.000 
Zadania własne gminy realizowane ze 
środków rządowych w oparciu o 

ustawę o ochronie zdrowia 

psychicznego 
Osoba odpowiedzialna: 
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
Czas realizacji: realizacja bieżąca 

 w ciągu całego roku 
Środki przewidziane na realizację 
zadania: 153.000 

2 85 228 
Usługi 

opiekuńcze  

1. Świadczenie usług 

opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania 

1. Świadczenie usług    

    opiekuńczych. 
2. Współpraca z organizacjami     
    pozarządowymi takimi jak: 
    - Caritas 
    - fundacja dobroczynności    
     „Atlas”  w Gdańsku 

Środki samorządowe 
Osoby odpowiedzialne: 
pracownicy socjalni 
Czas realizacji: realizacja w ciągu 

całego roku. 
Środki przewidziane na realizację 
zadania: 37.500 

3 85 212 Świadczenia rodzinne Przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami.  
Środki rządowe 
Środki przewidziane na realizację 

zadania: 1.627.450 

4 85 295 
pozostała 
działalność 

 1. Dożywianie dzieci Rozdział ten służy do realizacji zadań 

wynikających z różnych ustaw nie 
tylko z ustawy o pomocy społecznej 
Środki przewidziane w budżecie 

rządowe i samorządowe – 77.327 

5 85 213 
składki 

zdrowotne 

1. Opłacanie składek 
zdrowotnych 

 środki rządowe - 10.200  

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 
6. Przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków stałych 

1.  Przyznawanie i wypłacanie  
     przedmiotowych zasiłków 

2. Przyznawanie pomocy      
    rzeczowej 

Realizatorzy: pracownicy socjalni 
Środki przewidziane w budżecie : 
środki samorządowe – 60.530 
środki rządowe -186.200 
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7 85 219 
utrzymanie 

ośrodka 

Zapewnienie środków na  
wynagrodzenia dla pracowników 

i  
warunków do realizacji zadań 
 

1. Utrzymanie ośrodka pomocy  
    społecznej 
 

Środki przewidziane w budżecie 

samorządowe i rządowe – 273.587 

8 85 215 
dodatki 
mieszkaniowe 

1. Przyznawanie i wypłacanie      

    dodatków mieszkaniowych 
1. Wypłacanie dodatków  
     mieszkaniowych 

Środki przewidziane w budżecie 

- samorządowe - 34.000 

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w dalszym ciągu będzie 

realizował projekt systemowy „Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób 

długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Sadlinki” współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt projektu 

ogółem to 24.030,54 zł, w tym kwota dofinansowania 21.687,57 zł, wkład własny  

- 2.342,97zł. 

 

 

   

  

  

  

 

  

 


