Załącznik do uchwały Nr XXV/189/09
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności gminnego ośrodka
pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
za 2008 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zasięgiem swojego działania
obejmuje teren gminy i realizuje zadania wynikające z ustaw:
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,
o świadczeniach rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego,
zaliczce alimentacyjnej,
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
o systemie oświaty,
o systemie ubezpieczeń społecznych,
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
o dodatkach mieszkaniowych,
czyli zadania zlecone przez administrację rządową jak również zadania własne
gminy.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które GOPS
realizował w 2008 roku w ramach obowiązującej ustawy należało:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
dożywianie dzieci w szkołach,
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osobom potrzebującym,

przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
praca socjalna.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
przyznawanie i wypłacanie stypendiów o charakterze socjalnym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową.
Ponadto Ośrodek podejmuje działania w zakresie poradnictwa, aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych, opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią
społeczną oraz kompleksowego zaspakajania potrzeb środowisk wymagających
specjalnego wsparcia, poprzez realizację projektów systemowych z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując swoje zadania, objął w 2008 roku
różnorodną formą pomocy 1 509 rodzin. W ramach zadań realizowanych przez
Ośrodek, wydatkowany budżet w poszczególnych rozdziałach kształtował się
następująco:
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan 4 502 860,00 zł, wykonanie 4 370 368,13 ( 97,06% )
W ramach pomocy społecznej realizowano:
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z łącznej kwoty wydatków (2 600 832,00 zł) przypada
na:
 zasiłki rodzinne 1 850 905,00 zł, liczba świadczeń 25 200,
 składkę na ubezpieczenie społeczne, za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne 23 383 zł, liczba świadczeń 219,
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 zaliczkę alimentacyjną - liczba zaliczek 474, kwota 88 192,00 zł,
 fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 147, kwota 29 910,00 zł,
 świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 2 380, kwota 364 140,00

zł,
 zasiłki pielęgnacyjne – liczba zasiłków 369, kwota 153 832,00 zł,
 z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 100, kwota 100 000,00 zł,
 koszty obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 89 470,00 zł,

co zgodnie z uregulowaniami stanowi 3% w odniesieniu do kwoty
wypłaconych świadczeń.
składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
W okresie sprawozdawczym opłacano składki za 29 osób, pobierających
zasiłek stały, koszt to 12 600,12 zł, w tym 4 007,00 zł za 9 osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne,
zasiłki i pomoc w naturze - otrzymaną dotację w kwocie 105 698,83 zł,
wydatkowano na zasiłki stałe dla 34 osób, liczba świadczeń 327, ponadto
wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową ( susza ) – liczba świadczeń 375, koszt całkowity to 356 000,00 zł,
zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe - otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 136 480,09 zł,
przyznając 391 świadczeń dla 135 osób,
pozostała działalność, w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - w
okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 836 dzieci,
dożywianie uczniów w ramach programu rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w kwocie 402 021,00 zł.
Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 597 611,90 zł. Z pomocy w formie
zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych skorzystało 1 509 rodzin a wydatek
zamknął się kwotą 539 435,34 zł. Ponadto na doposażenie punktów wydawania
posiłków wydatkowano kwotę 52 773,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów
prowizji oraz transportu.
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Dział
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DZIAŁANIA

Z
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POLITYKI

SPOŁECZNEJ
Plan 100 439,00 zł, wykonanie 100 438,45 zł ( 100,00% )
W ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Rypin”
zostało zrealizowanych sześć zadań. Całkowity koszt projektu wyniósł 100 438,45 zł,
w tym wkład własny - 10 546,00 zł, natomiast kwota dofinansowania - 89 892,45 zł.
W ramach projektu 13 Beneficjentów wzięło udział w warsztatach z zakresu
poruszania się po rynku pracy oraz warsztatach umiejętności społecznych.
Zorganizowano kursy zawodowe podnoszące lub dostosowujące kwalifikacje
zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnicy zostali objęci wsparciem
psychologicznym oraz pomocą doradcy zawodowego.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 429 038,00 zł, wykonanie 261 500,08 zł ( 60,95% )
Z pomocy skorzystało 411 uczniów, środki w kwocie 261 500,08 zł, zostały
wydatkowane na:
udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym
obejmującym stypendia oraz zasiłki szkolne, wydatkowano na kwotę
249 262,49 zł,
udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej
o charakterze edukacyjnym w kwocie 12 237,68 zł.
Ponadto ośrodek zorganizował kolonie letnie dla 60 – ciorga dzieci z rodzin
najuboższych, w Toruniu, jak również udzielał potrzebującym pomoc rzeczową
w formie produktów żywnościowych pozyskanych z Banku Żywności z Torunia.
Ścisłą współpracę ośrodek utrzymuje z Powiatową Komedą Policji ( Dzielnicowy ),
Kuratorami Sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Komisją ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, na zasadach pomocniczości, partnerstwa
i efektywności poszczególnych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.
Całość

zadań

realizowało

sześciu

pracowników:
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dwóch

pracowników

w świadczeniach rodzinnych a czterech pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Reasumując pomoc i możliwości finansowe ośrodka, należy stwierdzić, że tutejszy
ośrodek w pełni realizuje wciąż rosnące zadania i potrzeby, podejmując działania
zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.

Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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