Sprawozdanie
ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2009r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zasięgiem swojego
działania obejmuje teren miasta Lipna i realizuje zadania wynikające z
Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
Funduszu Alimentacyjnego,Zaliczki Alimentacyjnej czyli zadania z zakresu
zadań zleconych administracji rządowej jak również zadań własnych gminy.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym , które
MOPS realizował w 2009r.w ramach ustawy o pomocy społecznej należało
:
•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

•

dożywianie dzieci,

•

dożywianie osób najuboższych w jadłodajni ośrodka ,

•

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania osób potrzebujących,

•

przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

•

praca socjalna .

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez gminę należy :
•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

•

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując swoje zadania objął w
2009r. różnorodną formą pomocy 1449 rodzin.
W ramach zadań realizownych przez Ośrodek wydatkowany budżet
w poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:
Rozdział 852 14 § 2010 i 2030 – zasiłki stałe wypłacono 2214 świadczeń
dla 210 rodzin.
Wydatkowano : 846.980 zł.
Rozdział 852 14 § 2030 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
które przyznano 1057 rodzinom z tego:
przyznane z powodu:
−

bezrobocia :

978 rodzin -

6081 świadczeń

−

długotrwałej choroby :

53 rodzin -

239 świadczeń

−

niepełnosprawnści :

93 rodziny -

530 świadczeń

Wydatkowano : 1.823.450 zł.
Rozdział 852 13 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Wydatkowano : 78.843 zł.

W kwocie tej znajdują się składki zdrowotne odprowadzane od osób
otrzymujących:
zasiłek stały -185 osób

-

1908 świadczeń

( 66.319 zł)

świadczenie pielęgnacyjne –

318 świadczeń

( 12.524 zł)

Roździał 852 12 § 2010 Świdczenia rodzinne w tym:
zasiłki rodzinnego – 1.463.112 zł tj. 22759 świadczeń
i dodatki:
- z tyt.urodzenia dziecka – 121.000 zł
tj. 121 świadczeń
− urlopu wychowawczego – 237.214 zł
tj.609 świadczeń
− samot. wych.dziecka 247.470 zł
tj.1416 świadczeń
− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 154.200 zł
tj. 2057 świadczeń
− rozpoczęcia roku szkolnego -131.500 zł
tj. 1315 zł świadczeń
− podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania31.100 zł
tj. 510 świadczeń
− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 328.880 zł
tj. 4111 świadczeń
− zasiłki pielęgnacyjne -1.395.054 zł
tj. 9118 świadczeń
− świadczenia pielęgnacyjne – 218.102 zł
tj. 503 świadczenia
− jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka -188.000 zł.
tj. 188 świadczeń
- fundusz alimentacyjny – 860.125 zł
tj. 3654 świadczeń
Wydatkowano łącznie : 5.368.363 zł
Rozdział 852 95 § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację Programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach
Porozumienia zawartego między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą
Miastem Lipno wynosiła : 209.000 zł.
Całkowity koszt Programu za 2009r. wyniósł: 374.994 zł, z czego
gmina udzieliła dotacji w ramach udziału własnego w wys.165.994 zł.
Z programu skorzystało ogółem 1156 osób. Z pomocy w formie
posiłków skorzystało 920 osób.
osób Z tego 612 dzieci do 7 roku życia i

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pozostałe 308
osób to osoby korzystające z dożywiania w jadłodajni MOPS. 178 osób
otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności i 137 osób
pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych.
W ramach zadań własnych gminy budżet wydatkowany przedstawia
się następująco:
Rozdział 85295 § 3110 świadczenia społeczne
Wydatkowano : 103.581 zł.
z tego wydatkowano na :
−

zasiłki celowe , celowe specjalne , celowe na żywność – 62.016 zł dla
617 rodzin

−

pokrycie kosztów pobytu w schronisku – 1157 zł dla 4 osób

−

pokrytcie kosztów dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”( udział własny ) - 29.358 zł.

−

pokrycie kosztów 1 pogrzebu -1960 zł.

−

zakup doposażenia do stółówki MOPS i stołówek szkolnych w ramach
programu – 4.000 zł.

−

zakup żywności w ramach programu -5.090 zł.

Rozdział 85295 § 3119 świadczenia społeczne (EFS realizacja projektu
„Szansa na sukces” - udział środków własnych gminy )
Wydatkowano : 28.518 zł.
W ramach niniejszego zadania 26 uczestnikom projektu przez okres
5 m-cy udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych, które
wspierały działania o charakterze aktywizacyjnym i przeznaczone były m.in.
na pokrycie dojazdów na zajęcia w ramach aktywnej integracji.

Rozdział 85215 § 3110 dodatki mieszkaniowe
Wydatkowano : 658.282 zł.
zł
Ogółem wypłacono 4374 świadczeń dla prawie 400 rodzin.
z tego :
- mieszkania komunalne - 2825 świadczeń
−

mieszkania spółdzielcze – 833 świadczeń

−

mieszkania zakładowe -

−

mieszkania własnościowe - 68 świadczeń

−

inne – 588 świadczeń

−

z nie określonym zasobem -11 świadczeń.

49 świadczeń

Rozdział 85228 § 3110 usługi opiekuńcze
Wydatkowano: 790.054 zł.
W ciągu całego roku opiekunki środowiskowe obsługiwały 154
środowiska - wykonując pracę w wymiarze 51547 godzin (świadczeń).
Rozdział 85202 § 4330 opłata za pobyt w DPS
Wydatkowano: 139.291 zł.
MOPS pokrywał koszty pobytu w DPS dla 6 osób – mieszkańców
Lipna tj. ( Nowa Wieś (3), Kurowo (1), Ugoszcz (1), Włocławek (1).
Średni miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł 11.608 zł.
Rozdział 85195 ochrona zdrowia
Wydatkowano: 171 zł.
Wydano 8 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym
prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze
środków publicznych.
Rozdział 85295 § 4220 zakup środków Ŝywnościowych ( jadłodajnia MOPS)
Wydatkowano : 106.560 zł.
Z doŜywiania w jadłodajni MOPS skorzystało 308 osób . Wydano
60029 posiłków, które są realizowane takŜe w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania „ - jako udział własny gminy w realizacji
w/w programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie podejmował działania
w zakresie :
- aktywizacji osób bezrobotnych , a zwłaszcza dorosłej bezrobotnej
młodzieży ściśle współpracując z Ochotniczym Hufcem Pracy w
Lipnie.Pracownicy socjalni MOPS pozostają w ścisłym kontakcie z
Urzędem Pracy i Młodzieżowym Biurem Pracy wskazują kandydatów
których należy zatrudnić w pierwszej kolejności przy pracach
sezonowych lub dorywczych),
- współpracy z organizacjami pozarządowymi (PCK, PKPS, ”Caritas”,
fundacje i stowarzyszenia) w celu pozyskiwania dodatkowych
środków finansowych na pomoc rzeczową .
Własnie w ramach tej współpracy Ośrodek uczestniczył w dystrybucji
otrzymanych z Zarządu Rejonowego PKPS we Włocławku
produktów żywnościowych w ramach programu PEAD. Łącznie
otrzymaliśmy 22.067 kg.art. żywnościowych tj. kaszy ,makaronu,
cukru,mleka, sera żółtego,płatków, sera topionego, dżemu, soków, dań
gorących itp. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 350 rodzin.
W 2009 r. Ośrodek kontynuował realizację Projektu systemowego „
Szansa na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków EFS.Okres realizacji projektu obejmuje
styczeń - grudzień 2009r.Całkowity koszt realizacji w/w projektu to kwota
271.606 zł. z tego kwota 243.089 zł. dofinansowanie ze środków EFS.
W projekcie uczestniczyło 26 osób ,długotrwale bezrobotnych,
beneficjentów naszego ośrodka.
W ramach projektu odbywały się zajęcia z psychologiem , doradcą
zawodowym.
Zoorganizowano kursy na :

1.spawacza - 5 bebeficjentów
2.kurs prawo jazdy kat. B z przedstawicielem handlowym – 10
beneficjentów
3.kurs prawo jazdy kat.C – 5 beneficjentów
4.magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 2 beneficjentów
5.kurs kosmetyczny ( zdobienie i przedłużanie paznokci) - 4 beneficjentów
6. kurs komuterowy – 10 beneficjentów ( uczestników w/w kursów).
Dzięki uczestnictwu w Projekcie beneficjenci uzyskali dodatkowe
kwalifikacje , certyfikaty ukończenia kursów umożliwiające znalezienie i
podjęcie pracy zarobkowej.
Ścisłą współpracę Ośrodek utrzymuje z Komendą Powiatową Policji (
dzielnicowymi ) , Kuratorami Sądowymi oraz Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatową Komisją ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie
na zasadach pomocniczości, partnerstwa i efektywności poszczególnych
rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.
Na terenie miasta Lipna w 2009 przebywało około 24 bezdomnych.
4 osoby przebywały w Schronisku „ Caritas” dla bezdomnych we
Włocławku.Koszty pobytu pokryła gmina miasta w wys.1157 zł.
Pozostali bezdomni korzystają z pomocy finansowej ( zasiłku stałego,
zasiłku okresowego , zasiłku celowego) , artykułów żywnościowych
,posiłku, odzieży itp.
Pracownicy socjalni uczestniczyli w 39 szkoleniach zewnętrznych i 10
szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Ośrodek.
W miesiągu grudniu ub.roku w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego
ośrodek przygotował Wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych

i dotknietych ubóstwem.Środki finansowe na uroczystą kolację pozyskano
od sponsorów i środków własnych gminy.
Ponadto MOPS przygotował paczki żywnościowe dla klientów
naszego ośrodka objetych pomocą w formie usług opiekuńczych.
Zgodnie z planem wydatków dokonano bieżących napraw i remontów
w budynku ośrodka. Zakupiono niezbędne meble biurowe, drzwi, sprzęt
komputerowy ( 3 sztuki), zmodernizowano i rozbudowano odcinek sieci
komputerowej na potrzeby nowo zakuponego serwera dla świadczeń
rodzinnych.
Reasumując pomoc i możliwości finansowe Ośrodka należy
stwierdzić , że tut. Ośrodek w pełni realizuje wciąż rosnące zadania
i potrzeby podejmując działania zmierzające do życiowego
usamodzielnienia osób , rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Lipno, dn.10.03.2010r.
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