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o formach pomocy i pracy środowiskowej świadczonych  
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 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 ,Pieczy zastępczej, 

Ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci czyli zadania z zakresu zadań zleconych 

administracji rządowej jak również zadań własnych gminy. 

Zadania realizowane przez MOPS w 2019 r. to:  

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,                                                    

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

4. dożywianie dzieci, 

5. dożywianie osób najuboższych w jadłodajni ośrodka , 

6. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

    dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania tych  osób,  

7. udzielanie schronienia i ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnego w schronisku, 

8. sprawianie pogrzebu, 

9. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

10. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców 

     gminy , 

11. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w  przepisach o świadczeniach 

      opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
12. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

      ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,                                                                                          

13. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym: zasiłków rodzinnych, zasiłków  

      pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu  urodzenia  

      dziecka, z tytułu samotnego wychowywania, urlopu wychowawczego, z tytułu wychowywania  

      dziecka w rodzinie wielodzietnej,                                                                                                 

14. wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 

15. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,                                                         

16. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z  

      zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki   nad  

      długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, 

17. przyznawanie Karty Dużej Rodziny,                                                                                                            

18. przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych 500+  ,                                                

19. wspieranie rodziny w ramach programu „Dobry start” 300+ 

20. prowadzenie Zespółu  Interdyscyplinarnego,                                                                                                
21. praca socjalna prowadzona w terenie przez pracowników socjalnych.     

          
       Ośrodek podejmował również działania w zakresie aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych, opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną oraz kompleksowego 

zaspakajania potrzeb środowisk wymagających specjalnego wsparcia.  

 

 Zatrudniony w MOPS  asystent rodziny okresowo wspierał rodzinę, aby w przyszłości 

samodzielnie potrafiła pokonać trudności życiowe , zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania 

dzieci. Asystent rodziny towarzyszył rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim życiu – w 

myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu , koniecznych do tego , aby środowisko rodzinne sprzyjało 

bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  

 W 2019 r. asystent rodziny objął wsparciem 13 rodzin.                                                                                                                    

Kwota dotacji na zatrudnienie asystenta w 2019 r. , w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”  

wyniosła 47.734,14 zł. 
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 W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie objął różnrodnymi formami 

pomocy łącznie 1074  rodziny. 

 W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek wydatkowany budżet w poszczególnych 

rozdziałach przedstawiał się następująco: 

 

Rozdział 85216 §  3110    Zasiłki stałe  
 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób 229 232 

Liczba świadczeń 2239 2319 

Kwota wydatkowana ogółem ( w zł.) 

- dotacja 

 

1.207.113 1.327.019 

  

 W roku 2019 realizacja wypłat zasiłków stałych była finansowana  ze środków Wojewody 

Kujawsko -Pomorskiego. 

 

Rozdział 85214 § 3110  Zasiłki okresowe 
 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób 755 701 

Liczba świadczeń 5448 5275 

Powody przyznania: 

- bezrobocie 

- długotrwała choroba  

- niepełnosprawność 

- inne niż wymienione wyżej np. po 

opuszczeniu zakładu karnego 

 

4720 

124 

520 

84 

 

4437 

152 

607 

79 

Kwota wydatkowana ( w zł ) dotacja 1.950.633 1.899.090 

 
 

Rozdział 85195  Ochrona zdrowia – finansowanie kosztów wydania  przez gminy  decyzji       

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz 

przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji. 

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób (wydanych decyzji) 42 41 

Liczba świadczeń 42 41 

Kwota wydatkowana ( w zł) 1370 1337 
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Rozdział 85202  Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt  

 

Ośrodek pokrył koszty pobytu 16 mieszkańców Lipna w DPS w Nowej Wsi , Ugoszczu, Rzeżewie, 

Wichulcu, Dębcach , Szczutowie, w Wielkiej Nieszawce i Kurowie.       

             

        W 2019 r. średni miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł: 43.508 zł. 

MOPS pokrył w całości koszty pobytu 15 osób , zaś w jednym przypadku w kosztach 

partycypowała rodzina dopłacając 1000 zł. miesięcznie. 

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób 12 16 

Liczba świadczeń 132 175 

Kwota wydatkowana ( w zł) 382.732 522.094 
 

 

 Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób (  pobierających zasiłek 

stały) objętych ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

219 223 

Liczba świadczeń 2139 2216 

Kwota wydatkowana ogółem(w zł) 

- dotacja  

104.915 114.678 

Liczba osób ( pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne) 

objętych ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

97 95 

Liczba świadczeń 992 1002 

Kwota wydatkowana ( w zł) 92.018 103.296 

Ogółem wydatkowano ( w zł) 196.933 217.974 

 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 
 

 Od  01.04.2016 r. MOPS przyznaje zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia                     

26 kwietnia 2019 r. ( Dz.U. z 2019, poz.924 ze zm. ) - pomoc państwa w wychowaniu dzieci.  

                                                               

  Rok 2018                                       Rok 2019 

Liczba rodzin korzystających 1125 w tym: 

 1777 dzieci 

2527 w tym: 

3941 dzieci 

Liczba świadczeń 19114 22833 

Kwota wydatkowana na świadczenia 9.666.140 11.367.582 

Pozostałe wydatki ( w zł) 0 152.096 

Ogółem wydatkowano ( w zł) 9.666.140 11.519.678 
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Rozdział 85502  – Składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre 

świadczenia ( tj. świadczenia pielęgnacyjne , z tyt. pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego i  

zasiłku dla opiekunów) 

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba świadczeń 1249 1138 

   

Kwota wydatkowana (w zł) 369.984 380.171 

 

 

Rozdział 85502 -  Świadczenia rodzinne 
 

Rodzaj świadczenia Rok 2018 Rok 2019 

Zasiłki rodzinne 

Liczba świadczeń 13640 12765 

Kwota wydatkowana ( w zł) 1.598.726 1.486.203 

Zasiłki z tytułu  urodzenia dziecka 

 

Liczba świadczeń 52 40 

Kwota wydatkowana ( w zł) 52.000 40.000 

Urlop wychowawczy 

 

Liczba świadczeń 259 218 

Kwota wydatkowana ( w zł) 99.845 85.122 

Zasiłki z  tytułu samotnego wychowywania 

 

Liczba świadczeń 1161 1016 

Kwota wydatkowana ( w zł) 230.887 202.709 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 

 

Liczba świadczeń 974 1029 

Kwota wydatkowana ( w zł) 104.500 109.630 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 

Liczba świadczeń 761 682 

Kwota wydatkowana ( w zł) 76.007 68.127 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

Liczba świadczeń 251 254 

Kwota wydatkowana ( w zł) 21.543 20.562 

Zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

 

Liczba świadczeń 2431 2292 

Kwota wydatkowana ( w zł) 230.945 217.740 

Zasiłki pielęgnacyjne 

 

Liczba świadczeń 6988 7024 

Kwota wydatkowana ( w zł) 1.104.606 1.330.903 

Świadczenia pielęgnacyjne 

 

Liczba świadczeń 924 982 

Kwota wydatkowana ( w zł) 1.358.711 1.549.944 

Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka 



 

Liczba świadczeń 103 88 

Kwota wydatkowana ( w zł) 103.000 88.000 

Fundusz Alimentacyjny 

 

Liczba świadczeń 2393 2318 

Kwota wydatkowana ( w zł) 765.740 789.486 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba świadczeń 413 397 

Kwota wydatkowana (w zł) 219.619 243.238 

 Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa na podstawie art.5 

ust.3 o świadczeniach rodzinnych ( złotówka za złotówkę) wprowadzonych od 01.01.2016r. 
 

 

Liczba świadczeń 1302 1659 

Kwota wydatkowana ( w zł ) 73.025 76.661 

Zasiłek dla opiekuna 

Liczba świadczeń 179 168 

Kwota wydatkowana (w zł) 95.429 104.160 

Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” 

 

Kwota wydatkowana (w zł) 12.000 8000 

 Ilość świadczeń 3 2 

Świadczenie rodzicielskie 

 

Kwota wydatkowana (w zł) 591.290 457.989 

 

Ogółem wydatkowano w Rozdział 85502 - 

Świadczenia rodzinne     ( w zł ) 

 

 

6.737.873 

 

6.878.474 

 

  

Rozdział 85502 § 0980  Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 

 

  Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. (Dz.U. z 2019 

poz. 670 ze zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z Ustawą są to zwroty na 

fundusz alimentacyjny, z których  60% stanowi należność  na rzecz budżetu państwa, natomiast  

40%  - to należność na rzecz gminy wierzyciela.   

Na  konto Gminy Miasta Lipna w 2019 r. przekazano kwotę  101.159,12 zł.   

    

Rozdział 85502 § 0970  Wpływy z różnych dochodów 

 

 Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z 22.04.2005r. (Dz.U. z 2005 Nr 86 

poz.732 ze zm.) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.  

W 2019 r. na konto Gminy Miasta Lipna przekazano kwotę 7.863,72 zł. 

 

Rozdział 85502§ 0920  Pozostałe odsetki  

 

 Są to odsetki od dochodów wyegzekwowanych na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007 r .( 

t.j. Dz.U. z 2019, poz.670 ze zm) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                            

Do Gminy Miasta Lipna przekazano w minonym roku kwotę 180.229,63 zł. 
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Rozdział 85504  Wspieranie rodziny „Dobry start” 300+ 

 

 W okresie sprawozdawczym wypłacono 1617 świadczeń na kwotę 485.100 zł. zgodnie z 

decyzjami na podstawie art.187a ust.2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2018 r, poz.998 ze zm.) 

 

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej 

 

 Wydatki ujęte w tym rozdziale oprócz wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą także : kosztów funkcjonowania Ośrodka ,jak: 

kosztów opłat telefonicznych, badań lekarskich, usług i zakupów materiałów biurowych, 

wyposażenia, kosztów odpisu na  ZFŚS, kosztów delegacji służbowych, opłat za energię 

elektryczną, zakupu oleju opałowego, opłat za media (woda, ścieki).   

 Wydatek w tym rozdziale w 2019 r. wyniósł ogółem 1.227.055,95 zł.  

 

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej   

§ 6050 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2019 r. dokonał inwestycji na kwotę 

50.000 zł polegającej na termomodernizacji -  ociepleniu budynku Ośrodka . 

§ 6060 
 W 2019 r. wydatkowano kwotę 25.000 zł. na zakup węzła ciepłowniczego dla budynku 

Ośrodka . 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze  

 

Wydatki 

 Rok 2018 Rok  2019 

Liczba środowisk ( rodzin) 141 158 

Liczba godzin 37115 34925 

Kwota ( w zł) 712.706,49 737.212,53 

   

 W 2019 r. pracę w 158 środowiskach wykonywało 19 opiekunek środowiskowych 

zatrudnionych na umowę o pracę i 14 zatrudnionych na umowę zlecenie. 

 Dochody z usług opiekuńczych w 2019 r. wynosiły 186.483,99 zł. i zostały przekazane na 

konto Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze „Opieka 75+ 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w programie „Opieka 75+”  - udzielano 

wsparcia osobom w wieku powyżej 75 lat zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Lipna. 

Świadczenie usług opiekuńczych oznacza, że gmina realizuje usługi na podstawie umowy o pracę. 

Środki finansowe z programu przeznaczone mogą być wyłącznie na zwiększenie liczby godzin 

usług dla osób , które już korzystały z tych usług lub na dofinansowanie usług u nowych osób. 

Program daje możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi  

pracownika na podstawie umowy o pracę w wysokości 50% dodatkowych godzin.  

 W 2019 r.udzielono wsparcia  50 osobom w wieku powyżej 75 lat , w czasie  5858 godzin ;   

średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 14,86 zł. Z programu zrefundowano kwotę 7,43 zł za       

1 godzinę usługi (tj. 50% kosztu godziny). Wkład własny Gminy Miasta Lipna na realizację w/w 

programu wyniósł 43.520 zł. 
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 W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy także  2 programy  w ramach resortowego 

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki pochodziły z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia  23 

października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.), tj:  

 

1.  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”  edycja 2019 r. 

 

 W ramach tego programu udzielane było wsparcie dla osób  w wieku do 75 lat, ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 

ze szczególnymi wskazaniami, zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna, których dochód nie 

przekraczał 350% obowiązującego od  1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm)  

W ramach Programu Gmina otrzymała wsparcie finansowe do 50%  kosztów realizacji usług 

opiekuńczych.  Program był realizowany w terminie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

 W  2019 r. 13 osób objęto w/w programem, opiekunki przepracowały u podopiecznych                       

939 godzin. Koszt jednej godziny pracy opiekunki w wysokości  19 zł został ustalony w uchwale 

Rady Miejskiej w Lipnie nr LII/358/2018  (uchwała o odpłatności za usługi opiekuńcze na 2019 r.). 

 Z  programu zrefundowano 469,50 godz. ( tj. 50% wszystkich godzin świadczonych usług). 

Kwota refundacji z programu wyniosła 8.920,50 zł, natomiast wkład własny Gminy Miasta Lipna  

na realizację w/w programu wyniósł również 8.920,50 zł (50% ogólnego kosztu). 

 

2.  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 r. 

 Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w 

sprawowaniu opieki lub w celu nabycia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. 

Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Program był realizowany przez Gminę w dwóch modułach, tj: 

 W module pierwszym polegał na świadczeniu opieki wytchnieniowej w formie pobytu 

dziennego, skierowanego do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w 

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy 

społecznej - kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosiła 48.000,- zł 

 

 Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w 

ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu lub w mieszkaniach 

chronionych - kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosiła  10.080,- zł 

 

 na koszty związane z obsługą programu przewidziano kwotę 580,80 zł 

 W ramach Programu Gmina otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania 

świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług 

opieki wytchnieniowej. Program był realizowany w terminie od podpisania umowy czyli  od          

09 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

Zgodnie z wytycznymi do programu – w  przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w 

formie pobytu dziennego w: 

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 

30 zł, 
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b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej - jako zorganizowanie usługi - koszt jednej godziny 

nie powinien przekroczyć 20 zł. 

Placówki świadczące usługi w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w 

wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego zapewniają 

podopiecznym wyżywienie odpowiednie do potrzeb. 

 W roku 2019 ustalono się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu 

całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa          

w module I dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / 

osobą niepełnosprawną. 

 O przystąpieniu do programu i naborze chętnych do skorzystania z tej formy pomocy 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informował w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń,   

na stronie internetowej MOPS oraz w ulotkach . W 2019 roku nie było zainteresowania ze strony 

osób mogących  skorzystać z tego programu. Środki zostały w  całości zwrócone do Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

 

Rozdział 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze  

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba środowisk ( rodzin) 35 47 

Liczba godzin 12245 18041 

Kwota w ( zł) 689.758,68 856.956,98 

  

 Zakres tych usług obejmuje współpracę ze specjalistami : psychologiem,  pedagogiem, 

logopedą , rehabilitantem i asystentem osoby niepełnosprawnej. Usługi skierowane są do osób         

z zaburzeniami psychicznymi i są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia i świadczone w miejscu zamieszkania. W ramach tych usług zatrudnionych było          

28 terapeutów na umowę - zlecenie. 

 Wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 30.804,63 zł. 

i zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

 

Rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe 

 

Typy mieszkań Rok 2018 Rok 2019 

Mieszkania komunalne 

Liczba świadczeń 1256 1123 

Kwota wydatkowana ( w zł) 197.789,96 175.209,68 

Mieszkania spółdzielcze 

Liczba świadczeń 446 386 

Kwota wydatkowana ( w zł) 66.839,92 56.883,87 

Mieszkania zakładowe 

Liczba świadczeń 12 12 

Kwota wydatkowana ( w zł) 2.431,04 2.473,98 



Mieszkania własnościowe 

Liczba świadczeń 2 6 

Kwota wydatkowana ( w zł) 308,86 797,1 

Inne mieszkania (w tym wspólnoty) 

Liczba świadczeń 1175 1055 

Kwota wydatkowana ( w zł) 205.437,37 184.344,58 

Świadczenia udzielone - ogółem 

Liczba świadczeń ogółem 2891 2582 

Kwota wydatkowana ogółem( w zł) 472.807,15 419.709,21 

 

Ponadto w 2019 r. Ośrodek   przyznał 43 rodzinom dodatek energetyczny.                                        

Wypłacono 516 świadczeń na kwotę 4.195,48 zł.  

Na obsługę wydatkowano kwotę 83,91 zł. tj. 2% środków. 

 

Rozdział 85295 § 3110 Pozostała działalność 

 

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych Gminy Miasta Lipna. 

 

Forma pomocy 

 

Rok 2018 Rok 2019 

Zasiłki celowy i celowy specjalny (osoby) 447 431 

Kwota wydatkowana ( w zł) 64.830,81 67.700 

Pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych 

w schronisku (osoby) 

16 14 

Kwota wydatkowana ( w zł) 53.780 75.665,47 

Zdarzenia losowe (osoby) 0 0 

Pokrycie kosztów pogrzebu (osoby) 6 5 

Kwota wydatkowana ( w zł) 16.526 15.707 

Ogółem wydatkowano ( w zł ) 135.136,81 159.072,47 

 
 

Rozdział 85230 § 3110   Program „Posiłek w szkole i w domu  na lata 2019-2023” 

 

 Wydatki poniesione w 2019 r.w rozdziale 85230 § 3110 finansowane były z dotacji 

Wojewody oraz ze środków własnych Gminy Miasta Lipna. 

 Kwota dotacji po zmniejszeniu procentowego udziału Gminy Miasta Lipna do 20%  

przeznaczona na realizację rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”   

wynosiła: 237.734 zł . 

 

Forma pomocy Rok 2018 Rok 2019 

Dożywianie uczniów w szkołach + dzieci z 

Przedszkoli + Jadłodajnia MOPS ( 670 osób) 

Pomoc w formie świadczenia rzeczowego ( 

paczka żywnościowa ) ( 129 osób) 

Zasiłki celowe na zakup żywności  

236.600 

 

 

7.000 

0 

231.734 

 

 

6000 

0 
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Rozdział 85230 § 3110   Program „Posiłek w szkole i w domu  na lata 2019-2023” 

 

 W 2019 r.w  ramach w/w programu  pomocą w formie gorącego posiłku - ( zupa z wkładką ) 

w jadłodajni Ośrodka oraz dożywianiem dzieci w przedszkolach i szkołach objęto  ponad 670 osób 

– wydatkowano na ten cel kwotę 59.433 zł. 

 

 Zakup żywności  na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu  na 

lata 2019-2023”  finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Lipna  

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób korzystających z posiłków 756 670 

Liczba świadczeń 89901  

Wydatkowano ze środków własnych ( w zł) 60.900 59.433 

Wydatkowano z dotacji budżetu państwa(w zł) 0 0 

Ogółem wydatkowano ( w zł) 60.900 59.433 

 

 

Łącznie na realizację w/w programu wydatkowano 297.167 zł. 

 

Rozdział 855208  Rodziny zastępcze 
 

  Ten rozdział obejmuje opłaty ponoszone przez Gminę Miasta Lipna z tytułu pobytu dzieci     

z terenu miasta w rodzinach zastępczych, Domach Dziecka lub Placówkach Opiekuńczo-

Wychowawczych. 

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba dzieci  26 32 

Ogółem wydatkowano (w zł) 309.246,93 398.335,40 

 

 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny  
 

 W 2019 r.Ośrodek realizował Ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”, który wspiera 

rodziny wielodzietne 3+. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają zagwarantowane m.in. ulgi przy 

przejazdach publicznym transportem kolejowym, opłacie paszportowej, zwolnienie z opłat za wstęp 

do parków narodowych, kin, teatrów itp. W sumie karta uprawnia do zniżek w ponad 300 miejscach 

w Polsce. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny – rodzicom dożywotnio, a dzieciom 

do ukończenia 18 lub 25 lat (w przypadku nauki szkolnej). 

 W 2019 r. wydano 151 kart ,  łączna kwota wydatków związanych z wydaniem kart            

979,84 zł.  

 

 Problemy społeczne będące wynikiem zmian politycznych i gospodarczych, jakie dokonały 

się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, stawiają przed władzami samorządowymi nowe wyzwania. 



Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. 

 W związku z tym Uchwalą Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2014 r.została przyjęta 

do realizacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w latach 

2014-2020. 

 Strategia ta nastawiona jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej ,współpracę z 

różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie 
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oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak : edukacja , ochrona 

zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu. Działania kierowane są głównie do środowisk pozostających na marginesie życia 

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. 

 Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na 

gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art. 176 pkt.1 wyżej cytowanej ustawy do zadań gminy należy realizacja gminnych 

programów . 

 W 2019 r., po raz kolejny,  Uchwałą z dnia 6 lutego 2019 r. został przyjęty do realizacji „ 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”  , którego głównym założeniem jest 

utworzenie spójnego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych 

funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

 Zadania tego Programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale całej rodzinie również w 

sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostaje poza biologiczną rodziną , w celu odzyskania przez 

rodzinę funkcji opiekuńczo – wychowawczych. . 

 Rodzina to najważniejsze środowisko w życiu każdego człowieka, które kształtuje 

osobowość, system wartości i styl życia. Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny 

odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami . W przypadku dezorganizacji życia rodziny nie 

jest ona w stanie realizować podstawowych zadań ,łamane są reguły , a zachowania poszczególnych 

członków rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz z oczekiwaniami 

społecznymi. 

  Ustawa z 29 lipca 2005r. definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające 

się umyślne działanie narażające osoby na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia, naruszenie ich 

godności, nietykalności cielesnej, w tym seksualnej czy  wolności , powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą.   

 W 2019 r. MOPS realizując Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie objął 

ochroną i niósł pomoc osobom dotkniętym tym problemem poprzez  funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Odbyło się 39 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 33 spotkania grup roboczych, na których 

sporządzono 233 protokoły. 

        W 2019 r. Komenda Powiatowa  Policji w Lipnie skierowała do Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Lipnie 47  „Niebieskich Kart”. 

 

 W dniu 19 grudnia 2019 r.w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego wzorem lat ubiegłych 

Ośrodek przygotował Wieczerzę wigilijną dla 100 osób bezdomnych, samotnych i dotkniętych 

ubóstwem. Środki finansowe na uroczystą kolację pozyskano od sponsorów i ze środków własnych 

Gminy Miasta Lipna.  

Środki z programu  „Posiłek w szkole i w domu  na lata 2019-2023”  w części przeznaczono na 

paczki żywnościowe dla podopiecznych Ośrodka objętych usługami opiekuńczymi – przygotowano 

130 paczek, które dzięki pomocy Burmistrza Miasta Lipna, PUK Lipno i WOPR Lipno udalo się 

doręczyć wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia.  

 



 Podsumowując działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie w 2019 roku 

stwierdzić należy, że mimo wielu nowych zadań i potrzeb stawianych przed służbami pomocowymi  

pracownicy tut. Ośrodka zrealizowali w pełni te zadania, byli zawsze gotowi na nowe wyzwania, na 

niesienie pomocy potrzebującym, mimo że obsada kadrowa w okresie sprawozdawczym nie 

zwiększyła się.  

W porównaniu z latami wcześniejszymi, zakres pomocy świadczonej dla naszych podopiecznych 

znacząco się zwiększył, szczególnie dla grup mieszkańców dotkniętych problemami zdrowotnymi, 

niepełnosprawnością, dla ich opiekunów, czy wreszcie dla osób starszych (75+).  
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 Prognozując, już dziś możemy stwierdzić, że w latach następnych zakres działania Ośrodka 

będzie nadal się zwiększał, a pomoc obejmować będzie różnorodne grupy społeczne, z różnorakimi 

problemami ( tymi, które już znamy i nowymi, które się ujawnią).   

 Nowe problemy i nowe zadania przed nami stawiane wymagają jednak zwiększenia 

środków finansowych nie tylko na pomoc oferowaną podopiecznym, ale również na bezpieczne 

warunki pracy w Ośrodku ( na remont i modernizację, może też na nowe stanowiska pracy, na 

wynagrodzenia – przy „szalejących kosztach życia”, na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników).  Musimy to już dziś przewidywać, aby  móc godnie obsługiwać 

klientów, ale też godnie pracować z zaangażowaniem i satysfakcją.  

 Praca pracowników MOPS nie jest łatwa, bo i problemy życiowe takie nie są -  jak ich 

nazwa – „to są problemy” - całych rodzin, każdego z członków oddzielnie, osób zdrowych i 

niepełnosprawnych, młodych i starszych , czy wreszcie pracujących i bezrobotnych.           

Mierzymy się z tym, jak dotąd dajemy radę , a przy wsparciu wszystkich służb zaangażowanych    

w pomoc , będziemy jeszcze lepiej dawać sobie radę, o czym jesteśmy przekonani.  

 

  

 

Lipno, dnia 24.02.2020 r. 
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