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1. Wprowadzenie 
 

Przepisy prawne w oparciu, o które Ośrodek realizuje zadania: 

a) ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 

z późn. zm.); 

b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. 

Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); 

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); 

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm. ); 

e) ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.); 

f) ustawa z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm. ); 

g) ustawa z dn. 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

h) ustawa z dn. 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy; 

i) ustawa z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r. 

Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 

j) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013r. Nr 135) 

k) ustawy o wychowaniu z trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 

2. Kadra 

 
W strukturze ośrodka realizuje się zadania z zakresu pomocy społecznej 

 ( świadczenia pieniężne, w naturze  i praca socjalna )  

 

 W roku 2015 zatrudnionych było w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej 13 

osób :  

- 1 kierownik, 

- 1 księgowa ( na pół etatu ), 

- 1 pracownik administracyjno-biurowy ( w ramach prac interwencyjnych od listopada 2012r. do 

chwili obecnej praca w sekretariacie GOPS ),   

- 3 starszych specjalistów pracy socjalnej, 

- 3 pracowników socjalnych, 

- 2 opiekunki środowiskowe, 

- 1 asystent rodziny, 

- 1 osoba do spraw BHP ( na 1/8 etatu ). 

Z kadry tej  9 osób posiada wykształcenie wyższe. 

 

Pracę terenową i pracę socjalną obsługiwało 6 wykwalifikowanych pracowników socjalnych.  

 

 

 

 

 

 

Podział rejonu dla pracowników OPS w 2015r. 
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Zatrudnienie w 

GOPS 

Stanowisko pracy  

Aldona 

Michalska 

kierownik Nadzór nad jednostką organizacyjną 

GOPS 

Zdzisława 

Kozłowska 

starszy specjalista 

pracy socjalnej 

rejon działania Górsk, Stary Toruń, 

  

Halina Rutecka- 

Miłek 

starszy specjalista 

pracy socjalnej 

rejon działania Rzęczkowo,  

Skłudzewo,Gierkowo, 

Zławieś Mała 

 

Magdalena Patyk 
 

starszy specjalista 

pracy socjalnej 

rejon działania 

 

Gutowo, Pędzewo, 

Zarośle Cienkie, 

Magdalena 

Pawlewicz- 

Kucharska 
 

pracownik socjalny 

 

rejon działania  Przysiek,Błotka, 

Rozgarty,Czarne 

Błoto, Cegielnik, 

Sylwia 

Podgórska 
 

pracownik socjalny rejon działania  

 

 Cichoradz, Siemoń, 

Łążyn, 

 

Olga Cielas 
 

pracownik socjalny  rejon działania Czarnowo,Toporzysko,  

Zławieś Wielka 

Agnieszka 

Marach – 

Andruszkiewicz  

w okresie od 

lutego 2015r. 

Asystent rodziny 

 

 praca z 16 

rodzinami ( 39 

dzieci w tych 

rodzinach )  

Aleksandra 

Tułodziecka, 

Elżbieta Suduł 

 

opiekunki 

środowiskowe 

 Praca w dla 15 

osób  środowiskach 

, gdzie przebywają 

osoby starsze, 

niepełnosprawne.-

2.163  godzin 

świadczeń  

 

 
 Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i 

pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi.  

 Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomoc 

społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i 

rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Umożliwić im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, podejmować działania zmierzające do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  
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Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny 

zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej.  

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w 

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  

 

Kryterium dochodowe 

Prawo do świadczeń pieniężnych zmieniło się w października 2015r. i zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł, 

zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

b) dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł, 

zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, ( np. kryterium dochodowe dla rodziny 

5 osobowej 514,00zł x 5 =2.570,00zł ).  

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 

150% kryterium dochodowego korzystają z programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. 

 

Jednocześnie by się ubiegać o świadczenia z pomocy społecznej oprócz kryterium 

dochodowego musi występować przesłanka prawna zawarta w katalogu ustawy o pomocy 

społecznej :  

-ubóstwo, 

- sieroctwo,  

-bezdomność,  

-bezrobocie,  

-niepełnosprawność,  

-długotrwała lub ciężka choroba,  

-przemoc w rodzinie,  

-potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,  

-potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych,  

-brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

- alkoholizmu lub narkomanii,  

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  

-klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Dochód z gospodarstwa rolnego obliczany jest na potrzeby pomocy społecznej i wynosi za 1 ha 

przeliczeniowego dochód w wysokości  288,00zł. ( kryterium uległo zmianie od 1 października 

2015r. ).  

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na : 

 

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

2.  pracy socjalnej,  

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
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6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.  

 

Główne cele pomocy społecznej: 

 wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w 

miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w 

warunkach odpowiadających godności człowieka,  

 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających 

dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,  

 zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o 

niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,  

 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w 

tym przemocą w rodzinie,  

 integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,  

 stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

 

Podstawą gospodarki finansowej stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy  

( 2.040.623,00zł. ). Wydatki wykonane za 2015r. wyniosły 2.005.575,79zł.  

 

 

lp. Rozdział Rodzaj 

świadczenia 

Kwota 

świadczeń 

Ilość świadczeń 

1.    Wójt Gminy Zławieś 

Wielka wydał 21  decyzji 

uprawniających do 

bezpłatnego korzystania 

ze świadczeń opieki 

zdrowotnej ( dla 16 osób )  

2. 85202 odpłatność za Domy Pomocy 

Społecznej  

268.558,66zł 

(średnio 1 osoba 

mieszkająca w 

DPS kosztuje 

gminę 1.865,00zł. 

miesięcznie. 

Miesięczna 

odpłatność za te 

osoby wynosiła   

22.379,89zł.) 

10 osób umieszczonych w 

DPS ( 120 świadczeń ) 

 

3. 85213 składki  

zdrowotne 

 

 

 

14.568,84zł 33 zasiłkobiorców stałych  

( 301 świadczeń ) 

4. 85214 zasiłki okresowe  

  

355.857,61zł 

(średnio 1 

wypłacone 

świadczenie 

wynosi 405,77zł.) 

170 osób – 637 osoby w 

tych rodzinach 

 ( 877 świadczeń ) 

 

 

5. 85214 

 

 

 

zasiłki celowe 162 osób  

i specjalne celowe -34 osób 

 

 

85.501zł 

 

 

 

 osoby korzystały z   

zasiłków na zakup 

żywności, opału, obuwia, 

odzieży,  drobne remonty,  
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schroniska 

 

 

 

  

schroniska dla  

10 osób 

bezdomnych  

22.550zł  

(średnio 1 

bezdomny 

kosztował gminę 

2.255,00zł w skali 

całego roku )  

 

 

 

 

 

 

 

leki, dojazdy do placówek 

medycznych 

 

 

1.546 świadczenia dla 

bezdomnych  

1 kobieta,  9 mężczyzn. 

 

 

  

6. 

 

85216 zasiłki stałe 180.872zł 41 osób – 58 osób w 

rodzinach  

( 409 świadczeń ) 

7. 

 

85206 Resortowy program wspierania 

rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

18.850,00zł Asystenturą objęto 16 

rodzin ( w których żyje 39 

dzieci ) mających 

trudności wychowawcze z 

dziećmi ( miesięcznie w 

rodzinami przepracowano 

160 godzin ) 

8. 85295 realizacja programu  

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

 

233.923zł 

Koszt 1 posiłku 

od września 

2015r. wynosi 

4,70zł. 

W ramach 

postępowania 

przetargowego 

„Zapytanie o 

cenę”  firma Mała 

gastronomia 

Lewandowski 

w Bydgoszczy 

przygotowywała i 

dowoziła do 

wszystkich szkół 

obiady 

dwudaniowe. 

Średni koszt 

wszystkich 

obiadów wynosi 

4,50zł.  

548 osób korzystało w 

ramach programu „Pomoc 

państwa w zakresie 

dożywiania”. 

W tym 308 osób 

korzystało z obiadów – 25 

dorosłych, 277 to dzieci i 

młodzież szkolna –

wykorzystano kwotę 

181.723zł. Natomiast 375 

osób  korzystało z 

zasiłków celowych na 

zakup żywności na kwotę 

48.000zł, 

 13 rodzin  korzystało z 

pomocy rzeczowej za 

kwotę 4.200zł 
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( dotacja wynosiła 

185.531zł, udział 

własny gminy 

48.392zł )  

9. 85204 Rodziny zastępcze i piecza. Od 

1 stycznia 2012 obowiązuje 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

 

 

11.617zł  4 dzieci , których 

rodzicom ograniczono 

władzę rodzicielską  

zostały decyzją sądu 

umieszczone w rodzinach 

zastępczych. 

10. 85228 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

122.223zł dla  12 dzieci 

niepełnosprawnych (47 

osoby w tych rodzinach ) 

zapewniono 1.730 godzin 

ze strony specjalistów w 

postaci fizjoterapeuty, 

neurologopedy, pedagoga 

specjalnego, logopedy, 

psychologa, terapii 

pedagogicznej, 

psychoterapeuty 

11. 85214 Pogrzeb  2.350zł dla 1 osoby o nieustalonej 

tożsamości sporządzono 

pochówek ( ciało leży na 

cmentarzu w Górsku ).  

12.  Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków związanych z klęską 

żywiołową  

10.900zł  2 rodziny skorzystały w 

pomocy po wichurze, 

która miała miejsce w 

stycznia 2015r.  

 
Usługi opiekuńcze  

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, 

wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki. 

W roku 2015  usługami opiekuńczymi było objętych 15 osób ( 16 osób w tych rodzinach ), 

wykonano 2.163 godzin usług. Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych wyniosły 

18.231zł. 

        

Tradycyjnie jak co roku organizujemy spotkanie opłatkowo-wigilijnego, w ubiegłym roku miało to 

miejsce  19 grudnia 2014r. w świetlicy integracyjnej  w Złejwsi Wielkiej  dla 59 osób starszych, 

niepełnosprawnych, samotnych mieszkańców oraz kombatantów zrzeszonych w Gminnym Kole   

Podczas spotkania obecny był Wójt Gminy p. Jan Surdyka,  przewodniczący Rady Gminy p. Piotr 

Pawlikowski,  proboszcz Parafii Zławieś Wielka ks. Wojciech Murawski oraz pracownicy socjalni 

GOPS. Uroczystość umiliła młodzież z Zespołu szkól w Rzęczkowie pod przewodnictwem pana 

Krzysztofa Kędzierskiego. Podczas spotkania śpiewano kolędy, łamano się opłatkiem, spożywano 

posiłki wigilijne. Osoby starsze bardzo cenią sobie te coroczne spotkania. Na spotkanie zaproszeni 

goście byli dowożeni przez niektórych sołtysów,  radnych oraz autobusem gminnym.  

W okresie od listopada 2012r. do chwili końca roku 2015  GOPS nawiązał współpracę  z mobilnym  

punktem prawnym. Jest to realizacja zadania: ..pn.: „Interdyscyplinarne Poradnictwo Prawne i 

Obywatelskie – zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego”. 

 Na mocy niniejszej umowy Strony zobowiązały  się do współpracy przy realizacji i osiąganiu 
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celów zadania, w szczególności zwiększenia dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Wykonywanie usług dla naszej gminy jest całkowicie bezpłatne.  

 
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył  również pomoc w zakresie : 

-pisania do Sądu pozwów o rozwód, alimenty, zastosowanie środka zaradczego względem rodzin 

niewydolnych wychowawczo, w których występuje realne podejrzenie stosowania przemocy 

domowej,  

-kierowanie do urzędu pracy celem rejestracji, nabycia statusu osoby bezrobotnej i ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

-kierowanie na rozmowy motywujące do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  

-kierowanie wniosków do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o 

ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 

-kierowanie spraw do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem załatwienia renty socjalnej, renty z 

tytułu niezdolności do pracy, emerytury.  

           
Realizacja wszystkich zadań wynikała ze ścisłej współpracy z : 

-Wójtem Gminy i Urzędem Gminy  Zławieś Wielka,  

-Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wydziałem Polityki Społecznej.  

-Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, 

-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

-Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

-Powiatowym Urzędem Pracy, 

-Toruńskim Centrum „Caritas”, 

-Posterunkiem Policji w Chełmży, 

-dyrektorami i szkołami znajdującymi się na terenie gminy Zławieś Wielka, 

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy 

Zławieś Wielka,  

-Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym,  

-Świetlicami terapeutycznymi,  

-Ośrodkami Zdrowia, 

-Sądem Rejonowym w Toruniu, Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

-pedagogami szkolnymi, 

-Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Toruniu, 

-Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu i Grudziądzu, 

-komornikami sądowymi, 

-kuratorami zawodowymi i społecznymi, 

-organizacjami pozarządowymi, 

-asystentem rodziny, 

-pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp.z.o.o. Lipniczki 40, Łysomice 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej realizując zadania ustawy o pomocy 

społecznej w 2015r. udzielił pomocy : 304 rodzinom, w tym 572 osobom przyznano decyzją 

świadczenia, jest 108 osób,  które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. We wszystkich   

rodzinach żyje łącznie 954 osoby. 

 
Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej ; gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy 

społecznej  w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena będzie 

obejmować osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej , rodzaje ich problemów oraz ich 

rozkład ilościowy. Organ wykonawczy przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy 

ocenę. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ocena 

zasobów będzie przedstawiona na następnej sesji Rady Gminy.  
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W tym  miejscu chciałabym wrócić do tematu, który poruszam przy corocznym sprawozdaniu 

związanym z działalnością i pracą w GOPS.  

Obecnie zatrudnionych jest w GOPS 6 pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają wywiady 

środowiskowe i prowadzą pracę socjalną . Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za mało jest o 1 o 

pracownika socjalnego, który realizowałby wywiady środowiskowe i pracę socjalną w ramach 0,5 

etatu. 

Pracownicy GOPS w ramach pracy socjalnej informują osoby znajdujące się w kryzysie o 

możliwościach skorzystania z fachowej pomocy , współpracują z nauczycielami, pedagogami 

szkolnymi w zakresie podejmowanych odpowiednich działań dotyczących problemów rodzin, 

których dzieci uczęszczają do szkoły. Przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców gminy 

pracownicy współpracują również z kuratorami, policjantami, pracownikami służby zdrowia.  

Pracownicy posiadają wszechstronną wiedzę o problemach występujących w środowiskach, 

udzielają fachowej pomocy i wsparcia. 

 
Sporządziła : A.M.  
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