Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
za 2011 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,
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
o systemie oświaty,
o systemie ubezpieczeń społecznych,
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
o dodatkach mieszkaniowych,
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
czyli zadania zlecone przez administrację rządową jak również zadania własne
gminy.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które GOPS
realizował w 2011 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,
zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o
zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
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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 2011 roku
różnorodną formą pomocy 1196 rodzin. W ramach zadań realizowanych przez
Ośrodek, wydatkowany budżet w poszczególnych rozdziałach kształtował się
następująco :
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
1.

Rozdział

85212

–

Świadczenia

rodzinne,

świadczenie

z

funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z łącznej kwoty
2.731.565,93 zł przypada na:
a)

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.765.425 zł, liczba świadczeń 19.720

b)

składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne 36.157 zł , liczba świadczeń 275,
c)

fundusz alimentacyjny 145.390 zł, liczba świadczeń 572,

d)

świadczenia pielęgnacyjne 298.5872zł, liczba świadczeń 580,

e)

zasiłki pielęgnacyjne 332.163 zł, liczba świadczeń 2.171,
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f)

jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka 74.000 zł, liczba świadczeń 74,

g)

koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 79.559 zł.

1.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne”. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za 96 osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wyniosły 4.492,80 zł.
2.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” otrzymaną dotację w kwocie 9.800

zł wykorzystano na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.
3.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze łącznie wydatki

wyniosły 132. 689,00 zł
zasiłki okresowe i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w
kwocie 132 689 zł, przyznając 421 świadczenia dla 140 osób.
5.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe, łączne wydatki wynosiły 124 321,82 zł z tego

dotacja w kwocie - 99 245,00 zł, kwota środków własnych - 25 076,82 zł, przyznając
świadczenia dla 38 osób.
6.

Rozdział 85213 - „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”. W okresie sprawozdawczym
opłacano składaki za 29 osób pobierający zasiłek stały, całkowity koszt to 10 529,78
zł z tego kwota dotacji - 7.633,- zł, środki własne w kwocie 2 896,78 zł.
7.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność” w ramach programu „Posiłek dla

potrzebujących” w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 916 dzieci.
Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 412.247,21 zł w tym środki własne w
kwocie 162.247,21 zł. Pomocą objęto dzieci z terenu gminy Rypin w wieku
szkolnym korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych.

8.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ośrodek realizuje również pomoc w formie przyznawania i wypłacania dodatków
mieszkaniowych, gdzie w 2011 roku wydano 39 decyzji przyznających na kwotę
28.213,49 zł.
9.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
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Zatrudnionych w GOPS jest dziewięciu pracowników (w tym dwóch na ¼ etatu),
wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2011 rok wyniosły 237 978,43 zł z tego
dotacja w kwocie – 128 083 zł, środki własne w kwocie 109 895,43 zł. Pozostałe
wydatki w kwocie 42 328,91 zł dotyczyły zakupu usług informatycznych,
ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, prowizji bankowej,
zakupu

licencji

i

sprzętu

komputerowego,

delegacji,

szkoleń,

usług

telekomunikacyjnych.
10.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 036,05 zł.
W ramach wykonywania tych usług ośrodek zatrudnia 7 opiekunek, które opiekują
się 8 podopiecznymi. Usługi wykonuje się dla osób starszych i niepełnosprawnych,
które z powodu przewlekłej choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób.
Dział

853

–

POZOSTAŁE

DZIAŁANIA

Z

ZAKRESU

POLITYKI

SPOŁECZNEJ
W ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rypin” jego
uczestnikom zaoferowano następujące formy wsparcia:
- w ramach kontraktów socjalnych:
1.

kursy i szkolenia zawodowe podnoszące lub dostosowujące kwalifikacje do

potrzeb lokalnego rynku pracy, takie jak: opiekunka osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych, opiekunka dziecięca, kucharz małej gastronomii, sprzedawca z
obsługą kasy fiskalnej, operator wózka jezdniowego, spawacz,
2.

zajęcia warsztatowe: trening kompetencji społecznych oraz warsztaty

motywacyjne,
3.

indywidualna terapia psychologiczna.

- w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
1.

warsztaty z rękodzieła artystycznego – wyroby ze sztucznej biżuterii.

2.

zajęcia warsztatowe: warsztaty motywacyjne oraz Szkoła dla rodzica z

elementami bajkoterapii,
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3.

indywidualna terapia psychologiczna.

Ponadto dla wszystkich uczestników projektu wraz z otoczeniem, zorganizowana
została jednodniowa wycieczka integracyjna do Torunia.
Celem głównym projektu była poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 20
osób bezrobotnych i borykających się z problemem bezradności w sprawach
opiekuńczo -wychowawczych z terenu gminy Rypin zagrożonych wykluczeniem
społecznym w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 133 097,55 zł w tym kwota dofinansowania –
119 124,12 zł a wkład własny 13 973,43 zł.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 237.880,51 zł została wydatkowana
w 100% na pomoc materialną o charakterze socjalnym tj.:
na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 236.471 zł
w tym środki własne wynosiły 22.263 zł, z pomocy skorzystało 292 uczniów,
środki w kwocie 12.000 zł zostały przyznane uczniom szkół podstawowych i
gimnazjum w formie stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce oraz
osiągnięcia sportowe.
Kwota 23.672,51 zł została wykorzystana na realizację Rządowego programu
pomocy uczniom w 2001 roku – „Wyprawka szkolna”. W ramach programu
dofinansowano zakup podręczników dla 108 uczniów, w tym dla 77 uczniów szkół
podstawowych i 31 uczniów gimnazjum.
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 dziewięciu pracowników: dwóch pracowników w świadczeniach
rodzinnych, pozostali w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Reasumując pomoc
i możliwości finansowe ośrodka, należy stwierdzić, że w pełni realizuje on wciąż
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rosnące zadania i potrzeby, podejmując działania zmierzające do życiowego
usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Przewodniczący Rady
Marek Paweł Śmiechewicz

6

