
Ustka, dnia 22.01.2019 rok

GOPS-K.035.74.2019

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce 
za okres od 01.01.2018  do 31.12.2018 rok

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w szczególności należy:
1. wspieranie  osób  i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych

potrzeb  i  umożliwienie  im życia  w warunkach  odpowiadających  godności  człowieka,
poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,

2. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,

3. udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 
4. udzielanie pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, 
5. udzielanie  pomocy  w  formie  świadczeń  rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnego,

świadczeń  wychowawczych,  prowadzenie  postępowań  wobec  dłużników
alimentacyjnych,

6. podejmowanie działań na rzecz rodzin związanych z wspieraniem rodziny i systemem
pieczy zastępczej, 

7. prowadzenie działań związanych z przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego,

8. prowadzenie działań związanych z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa,
9. realizacja Programu Gminnej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
10. realizacja Programu Karty Seniora Gminy Ustka,
11. realizacja projektów w ramach RPO.

I. ZADANIA ZLECONE
Zadania zlecone, które realizuje Ośrodek finansowane są w całości z budżetu państwa.  

DOCHODY
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ  85228  –  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  I  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI
OPIEKUŃCZE

Odpłatność  za  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  sprawowane  w  miejscu  zamieszkania
podopiecznego  wyniosła  2.081,38zł.  Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  listopada  2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017, poz. 1453 ze zmianami) art.
4  ust.  1  pkt  7 dochody budżetu państwa uzyskane z  ww. tytułu pomniejszane są o 5% /
104,07zł/, a kwota zmniejszenia stanowi dochód budżetu gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA
ROZDZIAŁ  85502   -    ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO  ORAZ  SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody przedstawiały się następująco:
1. 73.754,0  zł  odsetki  ustawowe  naliczane  od  zwrotów  od  dłużników  z  funduszu

alimentacyjnego, co stanowi 6,1% łącznych naliczonych należności-odsetek.
2. 4.382,61zł  z  tytułu  wypłaconych  zaliczek  alimentacyjnych  (2.191,30zł  –  stanowi



dochód  budżetu  państwa,  2.191,30-  zł  –  stanowi  dochód  budżetu  gminy).  Zwrot
należności  od dłużników alimentacyjnych.  Zgodnie  z  art.  12 ust.  2  ustawy z  dnia
22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód
budżetu państwa, pozostała część (50%) zgodnie z ustawą stanowi dochód gminy.

3. 29.348,15zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi
0,9%  łącznych  naliczonych  należności,  z  czego  –  17.608,97zł  –  stanowi  dochód
budżetu państwa /60%/, - 11.739,18 zł – stanowi dochód budżetu Gminy /40%/.

Naliczenia należności od dłużników alimentacyjnych dokonywane są za okresy miesięczne
na  ostatni  dzień  miesiąca.  Łączne  zadłużenie  od  dłużników  alimentacyjnych  na  dzień
31.12.2018 rok wynosi 4.839.892,97zł., z czego:

1. 508.276,80zł z tytułu zaliczki alimentacyjne,
2. 4.331.616,17zł  z  tytułu  funduszu  alimentacyjnego  (1.133.314,11zł  –  odsetki,

3.198.302,06zł – należność główna).

ROZDZIAŁ 85503
– KARTA DUŻEJ RODZINY
Kwotę  28,01zł wydatkowano za wydanie duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
dla 3 osób.

WYDATKI
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ  85213  -  SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE  OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z  POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE  ŚWIADCZENIA  RODZINNE  ORAZ  ZA  OSOBY  UCZESTNICZĄCE
W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano kwotę 22.317,75zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 26 osób
pobierających  świadczenia  rodzinne.  Przyznawane  są  na  podstawie  art.  66  ust.  1  pkt  28
ustawy z  dnia  27  sierpnia  2004  roku  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1510 ze zm.).

ROZDZIAŁ 85219   -   OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
- WYNAGRODZENIE NALEŻNE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest m. in. wynagrodzenie za sprawowanie
opieki.  Przyznaje  je  sąd,  ale  wypłaca  gmina  dla  opiekuna  prawnego  osoby  całkowicie
ubezwłasnowolnionej. Wysokość wynagrodzenia ustanawiana jest postanowieniem sądu i nie
może  przekroczyć  1/10  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze
przedsiębiorstw,  bez  wypłat  nagród  z  zysku  ogłoszonego  przez  Prezesa  GUS  za  okres
poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia (art. 53a ust.1 ustawy o pomocy społecznej).
Świadczenie finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa.
W 2018 roku dla 29 opiekunów (56 podopiecznych) wypłacono łączną kwotę 118.339,09zł. 

ROZDZIAŁ  85228   -    USŁUGI  OPIEKUŃCZE  I  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI
OPIEKUŃCZE
Specjalistyczną  pomoc  usługową,  dla  osób  upośledzonych  psychicznie,  świadczono  dla
12 podopiecznych, w tym 2 dzieci z autyzmem, 1-no z porażeniem mózgowym oraz 1-no
z  opóźnieniem  rozwoju  psychoruchowego.  Usługi  realizuje  1  opiekunka  nad  chorym
w  domu  zatrudniona  przez  tut.  Ośrodek  w  ramach  umowy  o  pracę  oraz  4  osoby



z  wykształceniem  pedagogicznym  o  specjalności  oligofrenopedagogika,  1  logopeda
i 1 terapeuta integracji sensorycznej - osoby zatrudnione w ramach umów zleceń. Pracownik
(umowa  o  pracę)  posiada  specjalistyczne  przeszkolenie  wymagane  zgodnie
z rozporządzeniem. Łącznie w roku 2018  na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano
kwotę  65.683,03zł (w  tym wynagrodzenia  osobowe,  składki  na  ubezpieczenie  społeczne,
dodatkowe wynagrodzenie osobowe, Fundusz Pracy, badania profilaktyczne, odpisy socjalne,
umowy – zlecenia).

DZIAŁ 855 – RODZINA
ROZDZIAŁ 85501 -   ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r.,
poz.  2134 ze zm.)  –  wprowadzono program rządowy Rodzina 500+ systemowe wsparcie
polskich rodzin.  Program „Rodzina 500+” to ogólnopolski program mający na celu pomoc
w wychowywaniu  dzieci,  zmianę  demografii  kraju,  zwiększenie  liczby urodzeń.  Program
realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku.
Program to 500,00zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jednego dziecka
przy spełnieniu kryterium 800,00zł netto lub 1.200,00zł – dziecko niepełnosprawne. 
Świadczenia realizowane są w gminach, a w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy
unijne  –  przez  marszałków  województw.  Wnioski  składane  są  raz  do  roku  (decyzje
wystawiane maksymalnie na rok).  W 2018 roku do tut.  Ośrodka wpłynęło 627 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W roku 2018 wypłacono świadczenia
wychowawcze  dla  873  dzieci, w  tym 364  świadczeń  na  pierwsze  dziecko.  Wydano  664
decyzje  przyznające  świadczenie  wychowawcze,  36  decyzji  odmawiających  przyznania
prawa  do  świadczenia  wychowawczego  z  uwagi  na  przekroczone  kryterium dochodowe.
Ponadto 4 wnioski przesłano do Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku celem
rozpatrzenia wg właściwości z uwagi na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego
tj. zatrudnienie członka rodziny poza granicami kraju. 
Środki  wydatkowane  na  obsługę  świadczeń  wychowawczych  w  wysokości  1,5%
poniesionych  wydatków  stanowiła  kwota  70.852,73zł.  Środki  te  zostały  wydatkowane
na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia,
w  tym zakup  kserokopiarki,  niszczarki,  mebli  biurowych,  artykułów biurowych.  Ponadto
zakupiono  oprogramowanie  do  obsługi  Programu,  opłacono  szkolenia  pracowników.
Na  bieżąco  opłacano  wydatki  związane  z  usługą  pocztową  oraz  opłacano  prowizję
od zrealizowanych przelewów bankowych.
W 2018 roku wydatkowano łączną kwotę 5.098.342,33  zł.

ROZDZIAŁ  85502  -  ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO  ORAZ  SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 roku., poz.
2220  ze  zm.)  –  określa  warunki  nabywania  prawa  do  świadczeń,  zasady  ustalania,
przyznawania i wypłacania świadczeń. 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu
na  osobę  nie  przekracza  kwoty  674,00zł  miesięcznie  lub  764,00zł  w  przypadku,  gdy
w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 
Zasiłek  rodzinny  i  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  przyznaje  się  na  wniosek  (wraz
z kompletem dokumentów) osoby zainteresowanej  na okres zasiłkowy,  tj.  od 01 listopada



danego roku do 31 października następnego roku.
Na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  2007  roku  o  pomocy  osobom  uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 554 ze zm.) przyznaje się świadczenie alimentacyjne
osobom uprawnionym,  tj.:  osobom uprawnionym do  alimentów od  rodzica  na  podstawie
tytułu  wykonawczego,  jeżeli  egzekucja  okazała  się  bezskuteczna.  Prawo  do  świadczeń
z  funduszu  alimentacyjnego  przysługuje,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości
bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.
0d  dnia  01  stycznia  2016  roku  uchwalona  przez  Sejm  w  dniu  24  lipca  2015  r.  ustawa
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła
nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują
zasiłku  macierzyńskiego  lub  uposażenia  macierzyńskiego.  Uprawnieni  do  pobierania  tego
świadczenia  są  między  innymi bezrobotni  (niezależnie  od  rejestracji  lub  nie  w  urzędzie
pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą
pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.  Wsparcie
finansowe  w  postaci  świadczenia  rodzicielskiego  przysługuje  przez  rok  (52  tygodnie)
po  urodzeniu  dziecka  w  wysokości  1.000,00zł  miesięcznie,  a  w  przypadku  urodzenia
wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. W 2018 roku tut.
Ośrodek wypłacał świadczenie rodzicielskie dla 32 osób.
Od 01 stycznia 2016r. wprowadzono nowy sposób wyliczenia zasiłku rodzinnego: „złotówka
za złotówkę”. Rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie tracą prawa do świadczeń
rodzinnych, ale nadal je otrzymują – pomniejszone o kwotę o jaką przekroczyły kryterium.
Od 1 stycznia 2017 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie wynikające z ustawy o wsparciu kobiet
w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”.  Określone  formy  pomocy  przysługują  rodzinie  z  tytułu
urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną
chorobą zagrażającą życiu, w tym świadczenie jednorazowe.  W okresie do dnia 10 maja 2017
roku z tego tytułu wypłacono jednorazowe świadczenie dla 2 rodzin na kwotę 8.000,00 zł. Jak
do tej pory rodziny nie wnioskują o dodatkową pomoc, w tym wsparcie asystenta rodziny.
W roku 2018 w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 465 decyzje (71 odmownych) oraz
74  z  tytułu  pomocy  dla  osób  uprawnionych  do  alimentów  (6  odmownych).  Z  pomocy
skorzystało  529  rodzin w ramach  świadczeń  rodzinnych  i  55  z  tytułu  pomocy  dla  osób
uprawnionych do alimentów. 
Na  świadczenia  rodzinne  w  2018  r.  wydatkowano  łączną  kwotę  3.198.955,19zł, były
to środki na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami),  składek
emerytalno-rentowych oraz funduszu alimentacyjnego tj.:

1. zasiłki rodzinne - 644.979,50zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 27 rodzin – 33.223,44zł
b) z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 6 osób – 15.350,62zł
c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystało 14 rodzin – 30.933,84zł
d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 43.330,28zł
e) z tytułu wielodzietności skorzystało 108 dzieci  - 117.136,00zł
f) rozpoczęcie roku szkolnego skorzystało 318 dzieci – 30.525,29zł 
g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

-  w  związku  z  zamieszkaniem  w  miejscowości,  gdzie  znajduje  się  siedziba
szkoły – 2.034,00zł
- w związku z dojazdem do miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły –
33.057,92zł

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/komunikaty/2015/ustawa%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych%20oraz%20niektorych%20innych%20ustaw.pdf


3. zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 310 niepełnosprawnych osób – 582.512,00zł
4. świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 30 osób -   599.424,80zł
5. specjalne zasiłki opiekuńcze wypłacono dla 17 osób – 90.011,40zł
6. zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 6 osób – 32.200,00zł
7. składki emerytalno-rentowe do ZUS za 33 osoby  – 110.641,64zł
8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 65 rodzin – 65.000,00zł
9. świadczenie rodzicielskie dla 27 rodzin – 304.685,36zł
10. fundusz alimentacyjny dla 50 osób uprawnionych – 371.480,00zł
11. jednorazowe świadczenie dla 2 kobiet – 8.000,00zł.

Środki wydatkowane na utrzymanie realizacji zadania (3% wydatków) to kwota 84.429,08zł
(w  tym  wynagrodzenia  osobowe,  składki  na  ubezpieczenie  społeczne,  dodatkowe
wynagrodzenie osobowe, Fundusz Pracy, badania profilaktyczne, odpisy socjalne, materiały
biurowe).
Zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  w  2018  roku  do  tut.
Ośrodka jako organu właściwego dłużnika wpłynęły  45 wnioski o podjęcie działań wobec
dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z powołaną ustawą Ośrodek prowadził  postępowanie
z  dłużnikami  alimentacyjnymi  podejmując  działania  w  celu  ściągnięcia  wypłaconych
świadczeń tj. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z 39 dłużnikami alimentacyjnymi brak
było możliwości przeprowadzenia wywiadu z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, pobyt
poza granicami kraju bądz brak kontaktu z Ośrodkiem.
Z dłużnikami alimentacyjnymi podjęto następujące działania (zgodnie z ustawą):

1. pracownicy  socjalni  przeprowadzili  wywiady  alimentacyjne  z  11  dłużnikami
alimentacyjnymi,

2. komornikowi sądowemu przekazano 11 informacji mających wpływ na skuteczność
prowadzonej  egzekucji,  w szczególności  zawartych  w  wywiadzie  alimentacyjnym
oraz oświadczeniu majątkowym,

3. 6-ciu dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Słupsku jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz poinformowano Urząd
Pracy o potrzebie aktywizacji tych osób,

4. wszczęto  12  postępowań  dotyczących  uznania  dłużnika  alimentacyjnego
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w związku z uniemożliwieniem
przez  dłużnika  przeprowadzenia  wywiadu  alimentacyjnego  lub  odmową  złożenia
oświadczenia majątkowego oraz odmową zarejestrowania się w urzędzie pracy,

5. wydano  12  decyzji  o  uznaniu  dłużnika  za  uchylającego  się  od  zobowiązań
alimentacyjnych, w związku z wszczętym postępowaniem, 

6. złożono  7  wniosków  do  Starosty  Powiatu  Słupskiego  o  zatrzymanie  prawa  jazdy
dłużnika alimentacyjnego, 4-m dłużnikom zabrano prawo jazdy,

7. złożono 12 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.  209 § 1 ustawy
z dnia  6  czerwca 1997 roku –  Kodeks  Karny,  z  czego wnioski  zostały umorzone
z  uwagi  na  brak  opinii  Prokuratury  przesłanek  i  dowodów  wskazujących
na popełnienie przestępstwa, kilka spraw jest w toku.

Ponadto zgodnie z  art. 209 § 3 k.k w związku z art. 304 § 2 k.p.k złożono 65 zawiadomień
o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa  polegającego  na  uchylaniu  się  od  alimentacji
przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, których wierzycielki  zamieszkują na terenie  gminy
Ustka i  mają wypłacane świadczenia z  funduszu alimentacyjnego oraz te  które otrzymały
odmowę przyznania świadczeń.
Ponadto zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tut. Ośrodek
jako  organ  właściwy  wierzyciela  przekazał  do  5-ciu  Biur  Informacji  Gospodarczej
informację o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów:

1. należności  z  tytułu  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  wypłaconych  osobie



uprawnionej na podstawie ustawy, do ich całkowitego zaspokojenia,
2. należności  powstałe  z  tytułu  zaliczek  alimentacyjnych  wypłaconych  osobie

uprawnionej na podstawie ustawy do ich całkowitego zaspokojenia.
Powyższe działania  z  dłużnikami alimentacyjnymi  mają na celu podniesienie  ściągalności
należności  alimentacyjnych  od  dłużników,  jednakże  podejmowane  działania  przez  tut.
Ośrodek (zgodnie z ustawą), Komornika Sądowego nie dają większych rezultatów. Kwoty,
które wpływają od dłużników alimentacyjnych są niewielkie, a zgodnie z nowym sposobem
rozliczania przekazywane w pierwszej kolejności na odsetki od zadłużenia. 

ROZDZIAŁ 85503   -   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadanie  realizowane było  zgodnie  z  ustawą z  dnia  5 grudnia  2014 roku o  Karcie  Dużej
Rodziny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1832 ze zm.). 
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trojgiem dzieci.
Ma służyć ułatwieniu rodzinom dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz
obniżenia kosztów funkcjonowania. Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod
uwagę. Rodzice będą mogli  korzystać z karty dożywotnio,  a dzieci  do 18 roku życia  lub
w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia.
Program  finansowany  jest  w  całości  z  budżetu  państwa.  Dotacja  przyznawana  Gminie
rozliczana  jest  na  koniec  roku  zgodnie  z  algorytmem:  13,40  zł  x  liczba  rodzin,  którym
wydano Karty. Z Karty Dużej Rodziny korzysta 116 rodzin, wydano 593 karty. (w 2018 roku
dla  28  rodzin,  wydano  62  karty).  Ośrodek  w Ustce  wypłacił  w 2018  roku  na  powyższe
zadanie kwotę 302,77 zł (artykuły biurowe).

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Od  1  czerwca  2018  roku  wdrożono  rządowy  program  "Dobry  start"  na  podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1061)
w ramach, którego wypłacano jednorazowe świadczenia wq wysokości 300,00zł na każde
dziecko z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego.  Łącznie w 2018 roku na powyzsze zadanie
wydatkowano  kwotę  325.190,57zł.,  w  tym  na  obsługę  zadania  (10zł  od  świadczenia)
wydatkowano kwotę 10.490,57zł (oprogramowanie do obsługi programu, przelewy bankowe,
pocztowe, dodatki specjalne dla 4 pracowników realizujących zadanie).

II. ZADANIA WŁASNE

Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz
organizację  pomocy  społecznej  określa  ustawa  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.
Pomocy społecznej  udziela  się  osobom i  rodzinom w szczególności  z  powodu:  ubóstwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych, występujących trudności po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu, zdarzenia losowego. 
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
1. osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  nie  przekracza   kwoty  –  634,00zł,

od 1 października 701,00zł,
2. osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty   -  514,00zł,

od 1 października 528,00zł.
Ustawa  o  pomocy  społecznej  nakłada  na  gminę  obowiązek  udzielania  pomocy  osobom



i  rodzinom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej.  Pomoc  społeczna  może  być
świadczona w formie pomocy pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa zawiera katalog świadczeń
o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. 
Realizowane  zadania  finansowane  są  ze  środków  własnych  gminy  oraz  z  dotacji
otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

DOCHODY
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE

Opłacono odsetki bankowe w kwocie  990,41zł naliczane przez Bank Spółdzielczy w Ustce
od kwot zdeponowanych oraz na rachunku do obsługi programu Nowa Szansa, Srebrna Sieć,
Morze Możliwości. 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Opłacono  koszty  upomnień  wystosowanych  do  zalegających  ze  spłatami  należności
dłużników alimentacyjnych, wynagrodzenie dla płatników pobierane z tytułu terminowego
wpłacania podatków w łącznej kwocie 288,60zł.

ROZDZIAŁ  85228  –  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  I  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI
OPIEKUŃCZE

Odpłatność  za  usługi  opiekuńcze  sprawowane  w  miejscu  zamieszkania  podopiecznych
z  terenu  Gminy  Ustka  pobrano  w  wysokości  19.842,24zł.  Odpłatność  jest  naliczana
i  pobierana  na  podstawie  miesięcznych  kart  pracy  opiekunek  oraz  zgodnie  ze  stawkami
za  godzinę  usług  zawartymi  w  Uchwale  Nr  XI.116.2015  Rady  Gminy  Ustka  z  dnia
30.09.2015 roku. 

Nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie

W 2018  roku  otrzymano  i  przekazano  zwroty  z  tytułu  nienależnie  pobranych  świadczeń
za lata poprzednie oraz odsetki naliczone od tych zwrotów: składki zdrowotne – 247,96zł,
zasiłki stałe – 1.761,95zł, świadczenia wychowawcze – 21.811,30zł, świadczenia rodzinne
i  fundusz  alimentacyjny  –  26.099,85zł.  Zwrot  nieniależnie  pobranych  świadczeń
przypisanych i zwróconych w danym roku księgowane są jako zmniejszenia wydatków. 

WYDATKI
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Mieszkańcy  Gminy  kierowani  są  do  domów  pomocy  społecznej  zgodnie  z  zasadami
określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt ponosi osoba skierowana
i rodzina tej osoby. W przypadku, kiedy mieszkaniec DPS lub jego rodzina nie wnoszą opłat
za pobyt, opłaty zastępczo wnosi Gmina (art. 61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej). Średni
miesięczny pobyt mieszkańca w DPS wynosi ok. 3.500,00zł. W roku 2018 w DPS Kwidzyń,
DPS Dąbie  1 osoba,  DPS Machowino przebywały 2 osoby.  Koszt  pobytu podopiecznych
w roku 2018 wyniósł 90.256,15zł.



ROZDZIAŁ 85213   -    SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY  POBIERAJĄCE  NIEKTÓRE  ŚWIADCZENIA  Z  POMOCY  SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE  ŚWIADCZENIA  RODZINNE  ORAZ  ZA  OSOBY  UCZESTNICZĄCE  
W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Składki za ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek płaci
za  stałych  świadczeniobiorców,  tj.  za  osoby  pobierające  zasiłki  stałe.  W  2018  roku
wydatkowano  kwotę  32.760,42zł,  świadczenie  finansowane  jest  w  całości  ze  środków
budżetu państwa w ramach przyznanej dotacji. 

ROZDZIAŁ  85214   -    ZASIŁKI  I  POMOC  W  NATURZE  ORAZ  SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Łącznie w 2018 roku wydatkowano kwotę 132.296,36zł, w tym:
-  93.472,69zł ze środków własnych z budżetu Gminy,
-  38.823,67zł (zasiłki okresowe) z dotacji celowej z budżetu państwa.
Realizowane formy pomocy:

1. wypłacono zasiłki celowe na zakup leków dla 35 osób – 2.817,15zł,
2. wypłacono zasiłki z przeznaczeniem na zakup opału dla 52 rodzin – 8.230,50zł,
3. pozostałe  zasiłki  celowe  i  celowe  specjalne  z  przeznaczeniem  na  zabezpieczenie

podstawowych potrzeb życiowych – 6.640,00zł, w tym opłaty za energię elektryczną
i  wodę,  dojazd  na  leczenie,  zakup  odzieży,  badania  SANEPID,  zakup  drobnego
sprzętu medycznego oraz dowóz dzieci z opiekunami na rehabilitację itp.

4. opłacano  pobyt  3  niepełnosprawnych  osób  w  zakładach  opiekuńczo-leczniczych
(Bytów i Miastko) 7.791,46zł, 

5. opłacono  pobyt  5  osób w Schronisku dla  osób bezdomnych  w Borowym Młynie,
Stąporkowie i Pabianicach na kwotę 45.786,34zł,

6. wypłacono  zasiłki  losowe  dla  3  rodzin  (pożar  Dębina,  Wytowno,  ciężka  choroba
Charnowo) w wysokości 6.836,89zł,

7. opłacono pogrzeb mieszkańcowi Pęplina, stałemu zasiłkobiorcy – 1.750,00zł,
8. opłacono posiłki dla 8 podopiecznych na kwotę 5.221,50zł,
9. wypłacono  50-ciu  rodzinom  zasiłki  okresowe  na  zabezpieczenie  podstawowych

potrzeb  życiowych  podopiecznych  w łącznej  kwocie  38.823,67zł,  całość  opłacono
z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.

Opłacono badania psychiatryczne dla 4-ch mieszkańców Gminy Ustka oraz opłacono pomoc
psychologiczną dla 2 podopiecznych Ośrodka, zakupiono usługę wydruku 100 sztuk biletów
w ramach Karty Seniora Gminy Ustka oraz kart i hologramów Gminnej Karty Dużej Rodziny
na  łączną  kwotę  8.398,85zł.  Dopłacono  do  usługi  przewozowej  w ramach  Karty  Seniora
Gminy ustka tzw. "bilety za złotówkę" dla 105 seniorów na kwotę 5.196,54zł. Dopłacono
do  usługi  rehabilitacyjnej  w  Uzdrowisku  Ustka  w  ramach  Karty  Seniora  Gminy  Ustka
na kwotę 357,00zł.

Inne działania:
Na podstawie art.  7  ust.  2  i  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki
zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  poz.  1510 ze zm.)
do  zadań  gminy  należy  wydawanie  decyzji  w  sprawach  świadczeniobiorców  innych  niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.  8 ustawy z dnia
12  marca  2004  roku  o  pomocy społecznej.  Pracownik  socjalny  po  powzięciu  informacji
o potrzebie przyznania prawa do opieki zdrowotnej, ustala sytuację dochodową i majątkową
świadczeniobiorcy  poprzez  przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego  w  miejscu



zamieszkania.  Po  przeprowadzeniu  procedury  wystawiana  jest  decyzja  administracyjna
potwierdzająca  przyznanie  lub  odmowę  prawa  do  świadczeń.  Z  tej  formy  świadczenia
skorzystało 19 osób.

Podopieczni korzystający z pomocy społecznej
W roku 2018 z pomocy społecznej skorzystały 473 osoby, 326 rodzin. Podopieczni borykali
się z wieloma problemami powodującymi ich dysfunkcyjność. Większość z nich zmagała się
z  kilkoma  problemami  jednocześnie.  Najczęściej  było  to:  bezrobocie  (99  rodzin),
niepełnosprawność  (156  rodzin),  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego (282 rodziny), szczególnie wśród rodzin niepełnych
(40 rodzin) i wielodzietnych (47 rodzin). 
Pracownicy socjalni rozpoznawali i podejmowali działania wobec 398 rodzin. W liczbie tej,
oprócz  rodzin  wobec,  których  podejmowane  były  działania  pomocowe,  znalazły  się
23  rodziny  dłużników  alimentacyjnych,  46  nadużywających  alkoholu,  przekazano
23 informacje o osobach kierowanych na leczenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, opiniowano sytuację 15 rodzin zastępczych, sporządzano karty
informacyjne w sprawach przydziału mieszkań socjalnych (31 kart), sporządzano wywiady
dla  celów  świadczeń  rodzinnych  w  sprawach  specjalnych  zasiłków  opiekuńczych
(50 wywiadów) i innych. 
W  opisywanym  okresie  2018  roku,  4  pracowników  socjalnych  sporządziło  ogółem  918
wywiadów środowiskowych.  Wydano 1176 decyzji  oraz  31  decyzji  odmownych,  głównie
z  uwagi  na przekroczenie  kryterium dochodowego oraz  brak współpracy z  pracownikiem
socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji.  

PRACA SOCJALNA:
Pracownik socjalny na swoim terenie podejmuje działania  i  pracuje z  ok.  100 rodzinami,
kilkakrotnie lub czasami kilkanaście razy w roku odwiedzając ich w miejscu zamieszkania.
Odzwierciedleniem tego jest  liczba odwiedzin w środowiskach w całym 2018 roku, która
wynosi 2607.
Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej  jest  wykonywanie pracy
socjalnej.  Praca  socjalna  dotyczy  niemal  każdej  rodziny  zgłaszającej  się  po  pomoc
do  Ośrodka.  Jest  to  jedna  z  bardzo  ważnych  i  pracochłonnych  form pomocy,  polegająca
przede wszystkim w uświadomieniu klientowi, że pracownik socjalny chce i może pomóc,
pod warunkiem,  że  klient  zaangażuje  się  w proces  zmian.  Pracownicy socjalni  wpływają
na zmianę życia indywidualnych osób i rodzin, służą pomocą w przypadkach nagłych sytuacji
kryzysowych, jak i rozwiązują codzienne, osobiste problemy. Pracownik socjalny często pełni
funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem,
pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem.
Praca  socjalna  jest  ukierunkowana  na  przywrócenie  utraconej  lub  ograniczonej  zdolności
samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny.  To działalność ułatwiająca jednostkom,
grupom,  środowiskom  adaptację  w  zmieniających  się  warunkach  życia.  Jej  ostatecznym
celem  jest  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  kierowania  własnym  postępowaniem  oraz
zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji
godnej człowieka. Aby osiągnąć efekty należy podjąć współpracę z różnymi w zależności
od  potrzeb,  instytucjami,  np.  Komisariatem  Policji,  Sądem  Rodzinnym,  Szkołami,
placówkami  służby  zdrowia,  Poradnią  Pedagogiczno  –  Psychologiczną,  Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, Rejonowym Urzędem Pracy w Słupsku Filia w Ustce i innymi. 

1. Działania na rzecz rodzin
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym



opracowuje  się  ocenę  sytuacji  osoby lub  rodziny oraz  formułuje  cele,  które  ma  osiągnąć
osoba  lub  rodzina  dla  przezwyciężenia  trudnej  sytuacji  życiowej.  W roku  2018  zawarto
26 kontraktów socjalnych.
Pracownicy  socjalni  podejmowali  również  działania  w  kierunku  znalezienia  pracy
podopiecznym.  Dzięki  wzmożonej  pracy  socjalnej  z  osobami  bezrobotnymi,  poprzez
aktywizowanie  klientów  do  szukania  pracy,  wypełnianie  kart  aktywności  zawodowej,
utrzymywania stałego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz rozmowom
z  pracodawcami  udało  się  wielu  podopiecznym  podjąć  zatrudnienie.  Od  kwietnia
do października 2018 roku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano
i zrealizowano prace społeczno użyteczne, z których skorzystało 10 osób bezrobotnych. 
Pracownik  socjalny  często  pomagał,  a  wręcz  sam  podejmował  działania  w  kierunku
kompletowania dokumentów w celu uzyskania przez podopiecznego zasiłku pielęgnacyjnego,
dodatku mieszkaniowego,  świadczeń rodzinnych.  Pracownicy pomagają w kompletowaniu
dokumentów w celu ustalenia prawa do emerytury czy renty. Uzyskanie tych dokumentów
pomogły podopiecznym w otrzymaniu prawa do własnego lub dodatkowego dochodu. 
Sytuacje  kryzysowe dotyczą  również  zdarzeń  losowych.  W ciągu  roku w 3-ch  rodzinach
miały miejsce zdarzenia losowe, był to pożar budynków mieszkalnych lub gospodarczych.
Pracownicy organizują wszechstronną pomoc dla  tych rodzin.  Oprócz pomocy finansowej
podejmują działania w kierunku zorganizowania pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia
domu,  zabezpieczenia  w  niezbędny  sprzęt,  odzież,  żywność.  Nawiązujemy  kontakty
z przedsiębiorcami, szukamy wsparcia w różnej formie. 
Wiele  pracy  poświęconej  zostało  na  działania  związane  z  pracą  na  rzecz  osób  i  rodzin
uwikłanych  w problem nadużywania  alkoholu,  a  co  za  tym idzie  często  przemoc.  Praca
z rodzinami jest  bardzo pracochłonna, gdyż wymaga czasu i  wielu różnorodnych działań.
I tak, skierowano 25 osób do punktu interwencji kryzysowej działającego w Urzędzie Gminy
Ustka, udzielono 10 podopiecznym pomocy w znalezieniu pracy w ramach prac społecznie –
użytecznych, wspólnie z funkcjonariuszami Policji podejmowano 24 interwencje, wspólnie
z kuratorami społecznymi przeprowadzono 32 interwencje w środowiskach podopiecznych,
8  osób  skierowano  na  leczenie  do  Ośrodków  Terapii  Uzależnień  na  terenie  powiatu,
skontaktowano  31  osób  i  umówiono  na  wizyty  w  Poradni  Zdrowia  Psychicznego
w Słupsku,  przesłano  10 wniosków do  Sądu Rejonowego w Słupsku  o  objęcie  dozorem
kuratora  rodziny  podopiecznych  tut.  Ośrodka,  sprawy  dotyczyły  głównie  ochrony  praw
dzieci, motywowano 32 osoby do uczestnictwa w grupach wsparcia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu, z czego monitorowano u 14 podopiecznych uczestnictwo
w tych grupach.
W związku z „Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar  przemocy w rodzinie”,  który  funkcjonuje  przyjęty  Uchwałą  Rady Gminy w Ustce,
w  Ośrodku  działa  Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny.  W skład  Zespołu  wchodzą  służby
policji, sądu, oświaty, służby zdrowia, urzędu gminy i ośrodka pomocy. W roku 2018 Zespół
rozpatrywał  23 sprawy  związane  z  występującą  przemocą  w  rodzinie  w  środowiskach
z terenu Gminy Ustka. Działanie Zespołu, jak i grup roboczych pracujących bezpośrednio
w  środowisku,  daje  szansę  stworzenia  jednolitej  strategii  wsparcia  oraz  zdecydowanego
podniesienia skuteczności udzielanej pomocy w środowiskach doświadczających przemocy.
Taka koordynacja i współdziałanie jest niezmiernie ważne dla rozwiązywania wielu spraw.
W roku 2018 Zespół obradował 4 razy, natomiast grupy robocze spotykały się 38 razy. Zespół
przeprowadził akcję informacyjną Stop przemocy!.
W ramach realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Ustka przygotowano
analizę  i  określono  szczegółowo  możliwości  skorzystania  z  pomocy  w  zakresie  zdrowia
psychicznego mieszkańców. Informacje te udostępniono na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Ponadto z pomocy w zakresie porad psychologicznych



można  było  skorzystać  w  Ośrodku  umawiając  się  na  spotkanie  z  psychologiem.   Takie
spotkania  (nie  jednorazowe)  zorganizowano  dla  9  osób.  Psycholog  pomaga
w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w jakich znalazły się osoby. Tut. Ośrodek zorganizował
kampanię  informacyjną  dotyczącą  zdrowia  psychicznego.  W  sporządzonych  ulotkach
i plakatach można było zapoznać się jak dbać o zdrowie psychiczne, gdzie uzyskać pomoc.
W ramach pomocy żywnościowej Słupski Banku Żywności przekazywał Ośrodkowi żywność
dla podopiecznych, w postaci mąki, kaszy, cukru, makaronu, mleka, sera topionego. Żywność
otrzymywaliśmy w ramach programu unijnego Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.
W  roku  2018  otrzymaliśmy  19.899  kg  żywności,  którą  rozdzielono  dla  350  rodzin.
Podopieczni  co  miesiąc  otrzymywali  żywność  w  określonych  ilościach  na  każdą  osobę
w rodzinie.  W ramach  zawartej  z  Bankiem Żywności  umowy tut.  Ośrodek  zorganizował
11 spotkań, zajęć dla 86 podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach
tych zajęć  osoby dowiedziały się  jak nie  marnować żywności,  jak zdrowo odżywiać  się.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne.
Ponadto w ramach współpracy z Bankiem Żywności pozyskano takie towary jak: słodycze,
napoje, konserwy rybne, które również zostały przekazane podopiecznym.
Przez  cały  rok,  szczególnie  w  okresach  przedświątecznych,  nawiązujemy  kontakty
z miejscowymi przedsiębiorcami w celu uzyskania wsparcia rzeczowego (odzież, zabawki,
obuwie,  sprzęt  AGD, żywność)  dla  naszych podopiecznych,  pomoc otrzymujemy głównie
od przedsiębiorstw rybnych, hurtowni, Caritas, ośrodków wypoczynkowych. Pomoc ta jest
chętnie  przyjmowana przez podopiecznych.  W związku ze zbliżającym się okresem świąt
Bożego  Narodzenia  w  Ośrodku  realizowana  jest  szeroka  akcja  pomocy  świątecznej.
Z  zebranych,  w ramach  Świątecznej  zbiórki  żywności,  artykułów sporządzono  i  rozdano
90 paczek. Jak co roku niektóre rodziny zostały objęte pomocą w ramach akcji Szlachetna
Paczka,  13  rodzin  otrzymało  pomoc  żywnościową  i  rzeczową,  w tym kuchenkę  gazową,
komplety pościeli i artykuły gospodarstwa domowego.  
W okresie zimy w związku z występującym zagrożeniem, szczególnie dla osób bezdomnych,
niepełnosprawnych, samotnych, pracownicy Ośrodka podejmowali działania mające na celu
zminimalizowanie zagrożeń. W schronisku dla osób bezdomnych w różnych okresach 2018
roku przebywały 3 osoby. Pracownicy socjalni monitorowali również zabezpieczenie w opał
środowiska  osób  w podeszłym wieku.  Monitorowano,  w okresie  występujących  mrozów,
miejsca pobytu zdiagnozowanych 3 osób bezdomnych, nadużywających alkohol,  które nie
wyraziły zgody na pobyt w Noclegowni,  a przebywały na terenie Gminy Ustka.  Kontrole
zagrożonych  środowisk  realizowano  wspólnie  z  funkcjonariuszami  Policji  lub  Straży
Gminnej.

2. Działania na rzecz seniorów
Wsparcie i pomoc seniorom to ważne zadanie, które realizujemy. Na terenie gminy Ustka
zamieszkałych  jest  992  osoby  powyżej  65  roku  życia.  Pracownicy  socjalni  starają  sie
odwiedzać  osoby  starsze,  samotne,  szczególnie  w  okresie  zimowym.  Dbamy  głównie
w  zakresie  zakupu  niezbędnych  leków  i  zabezpieczenia  w  opał  na  okres  zimy.  Osoby
wspomagamy pomocą rzeczową żywnościową, którą pozyskujemy z Banku Żywności  lub
własnym staraniem ze zbiórek publicznych. 3-krotnie w ciągu roku pracownicy wzięli udział
w organizowaniu zbiórek żywności w lokalnych sklepach spożywczych – Biedronka, Polo
Market,  Netto,  Inter Marche.  Zebraną żywność – 1170 kg rozdzielono 149 podopiecznym
Ośrodka, głównie osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym. 
Odwiedzamy również kombatantów i pomagamy w uzyskaniu pomocy finansowej z Urzędu
ds  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych.  Osoby  starsze,  niepełnosprawne  korzystają
z pomocy usługowej, usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe w zakresie
podstawowych czynności gospodarczych i opiekuńczych. W grudniu 2017 roku Rada Gminy



Ustka  podjęła  Uchwałę  w sprawie  wprowadzenia  Karty Seniora  Gminy Ustka.  Działania
te  wspomogą  życie  seniorów  korzystających  z  różnych  dziedzin  codziennego  życia.
Wprowadzono nowe formy usług dla seniorów, są to "Bilet za złotówkę" oraz dopłata 50%
na korzystanie z pakietów zdrowotnych realizowane przez Uzdrowisko Ustka. 
Pracownicy  zorganizowali  dla  osób  starszych  akcję  promocyjną  dotyczącą  wyłudzania
pieniędzy przez oszustów, przedstawiono zasady kontaktu z obcą osobą. Pracownicy socjalni
przekazywali ulotki seniorom z terenu naszej gminy.
Szczególnie  ważnym  zadaniem  są  działania  związane  z  sytuacją  kryzysową  naszych
podopiecznych. Są to działania skierowane głównie do osób obłożnie chorych, samotnych,
po wypadkach,  niezdolnych do samodzielnej  egzystencji.  Osoby takie po skompletowaniu
wielu  dokumentów  zostali  skierowani  na  Oddział  Zakładu  Opiekuńczo  –  Leczniczego.
W  roku  2018 do  ww  placówek  skierowano  2 osoby.  Do  Domu  Pomocy  Społecznej
skierowano 2 osoby.
W  zakresie  ochrony  zdrowia  Ośrodek  dwukrotnie  w  2018  roku  przeprowadzał  akcję
informacyjną  dotyczącą  poszerzenia  wiedzy  mieszkańców  nt.  gruźlicy.  Powyższe
przeprowadzono  w związku  z  przypadkami  pojawiania  się  tej  choroby na  terenie  gminy.
Pracownicy Ośrodka  w  tej  sprawie  kontaktowali  się  ze  Stacją  Sanepidu  w  Słupsku  oraz
służbami zdrowia. Z przygotowanej ulotki można było się dowiedzieć jak wcześnie wykryć
chorobę, co zrobić i gdzie uzyskać pomoc. 
Ośrodek nawiązał współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gardnie Wielkiej.
Działania,  które  są  tam  podejmowane  przeznaczone  są  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi.  Pracownicy socjalni zmotywowali   5 osób, podopiecznych Ośrodka, którzy
uczestniczą w organizowanych zajęciach.
Nawiązujemy również kontakty z innymi organizacjami, które działają m. in. na rzecz osób
starszych, np. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

3. Działania na rzecz dzieci
Niezmiernie ważne działania jakie podejmujemy w tut. Ośrodku to jest wsparcie dla dzieci.
Pracownicy  socjalni  dokładają  wszelkich  starań  aby  wszystkie  dzieci,  które  wymagają
wsparcia  w  zakresie  dożywiania,  korzystały  z  tej  formy  pomocy.  W  tym  zakresie
nawiązujemy  ścisły  kontakt  ze  szkołami,  pedagogami,  dyrektorami  szkół.  Ponadto
pracownicy  socjalni,  będąc  w  terenie  w  środowiskach  podopiecznych  przypominają
o  złożeniu  wniosku  na  wyprawkę  szkolną,  stypendium,  pomagają  w  kompletowaniu
dokumentów.  Corocznie  w  miesiącu  wrześniu,  październiku  dbają  i  podejmują  działania
w kierunku wyposażenia dzieci do szkół w podręczniki, artykuły szkolne. W okresie wakacji
letnich  i  zimowych  dofinansowujemy  wypoczynek  dzieci  na  koloniach  i  zimowiskach.  
W roku 2018 Ośrodek otrzymał  8 miejsc dla dzieci z terenu Gminy Ustka na wypoczynek
letni.  Kolonie letnie  organizowane i  finansowane są w całości  przez Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.  Do wyjazdu kwalifikowane były dzieci  z  rodzin  gdzie  wsparcie  to  było  jak
najbardziej  zasadne.  Dbamy  również  o  dzieci  niepełnosprawne,  które  wspomagamy
w dojazdach do placówek służby zdrowia, zakupach sprzętu rehabilitacyjnego, organizujemy
dla  nich  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  w miejscu  zamieszkania.  Szukamy organizacji
pozarządowych, które mogą przyjść im z pomocą. Działające przy Ośrodku Stowarzyszenie
„Pomocy Bene – Vita” jako organizacja pożytku publicznego organizuje akcję zbiórki 1%
na rzecz niepełnosprawnych dzieci z naszego terenu. W związku z wejściem w życie ustawy
o pomocy państwa w zakresie wychowywania dzieci w tut. Ośrodku odnotowano znaczny
spadek liczby rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczenia
500+ to w niektórych przypadkach ścisła praca pracowników socjalnych i asystenta rodziny.
W trakcie wizyt  środowiskowych wspólnie z rodzinami omawiane są planowane wydatki.
Niezbędny  jest  nadzór  w  kierunku  właściwego  wydatkowania  otrzymanych  środków,



szczególnie w rodzinach, gdzie wypłaty pobierane są w znacznych wysokościach (najwyższa
miesięczna wypłata  -  3.000,00 zł).  Szczególnym nadzorem objętych było  5 rodzin,  gdzie
zachodziła  obawa  marnotrawstwa  i  złego  gospodarowania  zasobami  finansowymi.
W rodzinach  tych  środki  finansowe  są  zagospodarowane  przy  czynnym  udziale  rodziny
i  asystenta  rodziny  lub  pracownika  socjalnego.  W październiku  i  listopadzie  2018  roku
zorganizowano zajęcia dla 11 rodzin pn. "Szkoła rodzica". Zajęcia prowadzone były przez
psychologa. Rodziny mające problemy wychowawcze z dziećmi otrzymały nizebędną wiedzę
jak funkcjonować, jak rozwiązywać problemy, gdzie uzyskać pomoc w tym zakresie. Ośrodek
przygotował  również  akcję  informacyjną  (ulotki,  plakaty)  dot.  świadomego  planowania
macierzyństwa, aby życie było wyborem a nie przypadkiem.
Zgodnie  z  ustawą  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  Ośrodek  ponosi
częściowe koszty pobytu dzieci w placówkach. 
W roku 2018, 23-ro dzieci z naszego terenu przebywa w pieczy zastępczej, w tym 17-cie
w Domach Dziecka.  Pracownicy socjalni brali  udział  w corocznej  analizie  sytuacji  dzieci
umieszczonych w pieczy tj. rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych. Spotkania
odbywały się  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Słupsku jak  też  w siedzibie
Centrum  Administracyjne  Domów  dla  Dzieci  w  Ustce.  Głównym  celem  spotkań  było
wypracowanie planu pomocy i określenie możliwości dalszego rozwoju dzieci.
W roku 2015 uchwałą Rady Gminy Ustka został  przyjęty program Gminnej  Karty Dużej
Rodziny. Program zakładał określony system zniżek dla rodzin z dziećmi (od 3-ki dzieci).
Tut. Ośrodek nawiązał kontakt z partnerami (36 podmiotów), którzy podpisując porozumienie
określili  zakres  zniżek  dla  rodzin  wielodzietnych.  Program  cieszy  się  dużym
zainteresowaniem. Do końca 2018 roku korzystało z niego 155  rodzin, wydano 787 kart. 
Pod koniec roku 2016 został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów Ogólnopolski
Program Karty Dużej Rodziny i określony został system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Tut.  Ośrodek  realizuje  program  na  naszym  terenie.  Z  tej  formy  pomocy  skorzystało
116 rodzin, wydano 593 karty. 

Pracownicy Ośrodka biorą czynny udział i angażują się przy realizowanych projektach, i tak:
1. W  dniu  27  lipca  2017  roku  Wójt  Gminy  Ustka  podpisała  zgodę  na  udział

w monitoringu, realizowanym w ramach projektu pn. "Monitoring działań jednostek
administracji  rządowej  i  samorządowej  w województwie  pomorskim w kontekście
realizacji praw osób z niepełnosprawnościami". W ramach projektu ustalone zostały
obszary  przestrzeni  życia  publicznego,  które  wymagają  dostosowania  lub
wprowadzenia zmian w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy
Ustka.  Zostało  wprowadzonych  wiele  rozwiązań  i  nowych  działań  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych. Projekt trwał do grudnia 2019 roku. Za powyższe Gmina Ustka
otrzymała certyfikat.

2. W dniu 09 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Ustka podpisała umowę partnerską na
rzecz  realizacji  Projektu  pn.  "Srebrna  sieć"  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania
6.2.2.  Rozwój  usług  społecznych.  Projekt  realizowany  jest  w  latach  2018  -2020,
w partnerstwie z 10-ma partnerami powiatu słupskiego, gminą wiodącą jest  gmina
Kobylnica. W ramach Projektu wdrożony zostanie system powszechnej teleopieki tzw.
bransoletek życia, udostępniona rehabilitacja, kursy I pomocy, szeroki wachlarz usług
dla osób niepełnosprawnych, starszych, chorych. W projekcie bierze udział 30 osób
z terenu naszej gminy. 

3. Tut.  Ośrodek  realizuje  w  partnerstwie  z  Caritas  Lędowo  projekt  "Nowa  szansa"
Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014 –
2020  w ramach  działania  6.1  Aktywna  Integracja  poddziałanie  6.1.2  Aktywizacja



społeczno – zawodowa. W projekcie z naszego terenu uczestniczy docelowo 10 osób
bezrobotnych,  niepełnosprawnych.  Trwa rekrutacja do projektu.  Działania  na rzecz
beneficjentów  dotyczą  wszechstronnego  wsparcia,  udziału  w  stażach,  szkoleniach
i  przekwalifikowaniach  zawodowych.  Projekt  realizowany będzie  do  końca  marca
2019 roku.

4. Od października 2018 roku Gmina Ustka rozpoczęła  realizację  projektu w ramach
działania 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja Społeczno –
Zawodowa. Projekt Morze Możliwości w Centrum Integracji Społecznej w Rowach
realizowany  będzie  w  latach  2018  –  2020.  Celem  projektu  jest  zwiększenie
zatrudnienia  osób  zagrożonych  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym,  osób
długotrwale  bezrobotnych  i  niepełnosprawnych.  Projekt  ukierunkowany  jest
na podniesienie kwalifikacji zawodowych tych osób, pomoc w znalezieniu im pracy
na otwartym rynku pracy, polepszenie ich sytuacji finansowej i bytowej. 

Pracownicy Ośrodka,  aby prawidłowo wypełniać  swoje  zadania  w  ciągu  roku  pogłębiają
swoją wiedzę uczestnicząc w różnych spotkaniach, kursach, szkoleniach.  

ROZDZIAŁ 85215   -   DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłacano dla 9 rodzin dodatki mieszkaniowe na kwotę  12.547,35zł, które przekazywane
były na rachunki bankowe zarządców lokali: Urząd Gminy Ustka, Zakład Usług Wodnych
oraz osobom indywidualnym.

ROZDZIAŁ 85216   -   ZASIŁKI STAŁE

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca zasiłki
stałe  –  wysokość  świadczenia  604,00zł.,  od  1  października  645,00zł.   Przysługują  one
podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym)
lub  podopiecznym  z  tytułu  wieku,  którzy  nie  posiadają  własnych  świadczeń.  Pomoc
przyznano 77 osobom. Zasiłki wypłacono na kwotę 384.045,06zł, w tym dla osób samotnych
na kwotę 346.698,12zł,  dla  osób pozostających w rodzinie  na kwotę 37.346,94zł.  Zasiłki
finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji.

ROZDZIAŁ 85219   -   OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki na utrzymanie Ośrodek otrzymuje z budżetu gminy Ustka oraz z budżetu państwa  
w formie  dotacji  celowej  (133.880,00zł  tj.  18,6% całości  wydatków)  na  realizację  zadań
bieżących gmin.    
Wydatki  na  utrzymanie  Ośrodka  w  2018  r.  wyniosły  718.780,89  zł.  Określoną  kwotę
wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy socjalne, umowy
zlecenia, na obsługę informatyczną, paliwo do samochodu służbowego, opłaty za utrzymanie
pomieszczeń Ośrodka zgodnie z zawartą umową z Urzędem Gminy, opłaty za użytkowane
programów  komputerowych,  przesyłki  skredytowane,  usługi  telefonii  stacjonarnej
i  komórkowej,  delegacje  służbowe  oraz  szkolenia  pracowników,  ubezpieczenie  majątku
Ośrodka i inne.

ROZDZIAŁ  85228   -    USŁUGI  OPIEKUŃCZE  I  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI
OPIEKUŃCZE

Pomoc  usługową  w  2018  roku  świadczyły  3  opiekunki  zatrudnione  w  GOPS  Ustka



w ramach  umów  o  pracę  oraz  okresowo 5  opiekunek  zatrudnionych  w ramach  umowy-
zlecenia. Opieką objęto 38 osób wymagających wsparcia osoby drugiej.
Na obsługę  usług  opiekuńczych w 2018 roku wydatkowano łącznie  204.259,49zł, w tym
wynagrodzenia  osobowe  pracowników  wraz  z  pochodnymi,  odpisy  socjalne,  badania
okresowe pracowników.

ROZDZIAŁ 85230    -    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOŻYWIANIE

Środki  na  realizację  Uchwały  Rady Ministrów „Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”
otrzymywane  są  z  budżetu  gminy –  w wysokości  40% całości  wydatków oraz  z  dotacji
celowej z budżetu państwa (§ 2030) – w wysokości 60% całości wydatków. Dopuszcza się
w szczególnych sytuacjach udział Gminy nie mniej niż 20%. Udział finansowy Gminy Ustka
w realizacji zadania wynosi 20%. W ramach ustawy finansowane jest dożywianie w szkołach,
w rodzinach, gdzie dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy
społecznej. 
W  2018  roku  z  przeznaczeniem  na  dożywianie  wydatkowano  204  .490,85zł  (w  tym:
41.321,17zł  ze  środków  z  budżetu  Gminy  –  20,2%,  163.169,68zł  z  dotacji  celowej
z budżetu państwa – 79,8%), w tym:

-  na dożywianie dzieci w szkołach dla 130 dzieci -  140.059,85zł
-  na posiłki dla podopiecznych niepełnosprawnych dla 10 osób - 11.471,00zł
-  na zasiłki celowe na dożywianie dla 188 osób (93 rodziny) -  52.960,00zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ  85415  -    POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW  O  CHARAKTERZE
SOCJALNYM

Na zadanie wydatkowano kwotę 54.064,49  zł, w tym:
- środki z budżetu Gminy - 10.813,03zł /20,0%
- dotacja z budżetu państwa - 43.251,46zł /80,0%

GOPS przejął realizację zadania od września 2016r. Z dniem 27 września 2016r. Rada Gminy
Ustka Uchwałą Nr XXI.262.2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. upoważniła kierownika GOPS
do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  przyznawania  uczniom  świadczeń  pomocy
materialnej  o  chrakakterze  socjalnym.  W okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
pomocą objęto 62 uczniów, w tym 45 ucznów szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjum,
10  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych.  Pomoc  realizowana  była  zgodnie  z  regulaminem
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Ustka,  który przyjęty został  uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXI.261.2016 z dnia
26 sierpnia 2016 roku.

DZIAŁ 855 - RODZINA
ROZDZIAŁ 85504   -   WSPIERANIE RODZINY

Asystent rodziny zatrudniany jest w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 998
ze  zm.).  Art.  3  ust.  1  ww.  ustawy  cyt.  „Obowiązek  wspierania  rodziny  przeżywającej
trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych  oraz  organizacji  pieczy
zastępczej,  ….,  spoczywa  na  jednostkach  samorządu  terytorialnego  oraz  na  organach
administracji rządowej.”
Art. 17 ust. 1 cyt. „Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy…”.
W roku 2018 asystent rodziny pracował, na wniosek pracownika socjalnego z 14 rodzinami
(narastająco, jednorazowo nie więcej niż 15), tj. z miejscowości Objazda – 3 rodziny, Zaleskie



–  3  rodziny,  Duninowo  –  4  rodziny,  Osieki  Słupskie,  Wytowno,  Machowino,  Dominek,
po 1 rodzinie. Były to rodziny, gdzie występowało realne zagrożenie zabrania dzieci, jak też
było to w sytuacjach, gdzie rodziny nie radziły sobie z występującymi problemami, rodziny
niezaradne życiowo, szczególnie uwikłane w problemy związane z wychowaniem dzieci lub
zapewnieniem  im  opieki  zdrowotnej.  W  rodzinach  tych  działania  podejmował  również
psycholog. 
W 2018  roku  wydatkowano  na  ten  cel  łącznie  kwotę  59.804,53  zł,  w  tym  ze  środków
własnych  20.375,36zł.  (w  tym  na  wynagrodzenie  pracownika,  składki  na  ubezpieczenie
społeczne,  Fundusz  Pracy,  badania  pracownika,  odpisy socjalne,  ekwiwalent  za  używanie
prywatnego  samochodu  na  potrzeby  służbowe,  opłata  za  telefonię  komórkową,  usługi
psychologa).

ROZDZIAŁ 85508   –   RODZINY ZASTĘPCZE

01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 998 ze zm.), która nałożyła na gminy
nowe  zadania,  między  innymi  w  postaci  współfinansowania  kosztów  pobytu  dziecka
z  terenu  danej  gminy  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  rodzinnych  domach
dziecka i rodzinach zastępczych. 
Art.  191 ustawy określa  jaką  część  wydatków ponosi  Gmina:  w pierwszym roku pobytu
dziecka – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku – 30%, w trzecim
i następnych – 50%. Wysokość całkowitych kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej
rodzinie  zastępczej  wynosi  nie  mniej  niż  660,00  zł,  natomiast  w  zawodowej  rodzinie
zastępczej  –  1.000,00  zł  (koszt  wzrośnie  o  200,00zł  w  przypadku  dziecka
niepełnosprawnego). Natomiast koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi
od 2.900,00 zł do 5.000,00 zł. 
W roku  2018  roku,  23  -  je  dzieci  przebywało  w  pieczy  zastępczej.  Łącznie  na  ten  cel
wydatkowano kwotę 172.686,25zł., w tym:

1. 2-je dzieci z Dominka w placówce, opłata w wysokości 50% pełnej odpłatności, 1-no
dziecko opuściło placówkę w trakcie roku,

2. 1-no dziecko z Pęplina w Rodzinnym Domu Dziecka, opłata w wysokości 50% pełnej
odpłatności,

3. 2-je dzieci z Zaleskich w spokrewnionej rodzinie zastępczej, opłata w wysokości 50%
pełnej odpłatności,

4. 3-je dzieci z Zaleskich w placówce, opłata w wysokości 50% pełnej odpłatności,
5. 1-no dziecko z Przewłoki w spokrewnionej rodzinie zastępczej, opłata w wysokości

50% pełnej odpłatności,
6. 2-je dzieci z Lędowa w spokrewnionej rodzinie zastępczej, opłata w wysokości 30%

pełnej odpłatności, od 01.04.2018 roku – 50%,
7. 1-no  dziecko  z  Dębiny  w  placówce  (w  trakcie  roku  w  spokrewnionej  rodzinie

zastępczej), opłata w wysokości 10% pełnej odpłatności, od 31.10.2018 roku – 30%, 
8. 5-ro dzieci z Objazdy w placówce, opłata w wysokości 30% pełnej odpłatności, od

28.12.2018 roku – 50%,
9. 3-je dzieci z Dominka w Rodzinnym Domu Dziecka, opłata w wysokości 10% pełnej

odpłatności,
10. 2-je dzieci z Wytowna w spokrewnionej rodzinie zastępczej, opłata w wysokości 10%

pełnej odpłatności,
11. 1-no dziecko z Machowinka w spokrewnionej rodzinie zastępczej, opłata w wysokości

50% pełnej odpłatności.



Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – "MORZE MOŻLIWOŚCI"

Od października 2018 roku Gmina Ustka rozpoczęła realizację projektu w ramach działania
06.01.  Aktywna  Integracja  Poddziałanie  06.01.02  Aktywizacja  Społeczno  –  Zawodowa.
Projekt Morze Możliwości w Centrum Integracji Społecznej w Rowach realizowany będzie
w  latach  2018  –  2020.  Celem  projektu  jest  zwiększenie  zatrudnienia  osób  zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Projekt  ukierunkowany  jest  na  podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  tych  osób,  pomoc
w  znalezieniu  im  pracy  na  otwartym  rynku  pracy,  polepszenie  ich  sytuacji  finansowej
i  bytowej.   W  celu  realizacji  projektu  Gmina  Ustka  (partner  wiodący)  zawarł  umowę
o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. Zadania finansowane są w formie
zaliczek ze środków z Unii Europejskiej (100%).
Łącznie  przez  cały  okres  realizacji  projektu  wydatkowane  będą  środki  w  wysokości
1.044.292,68zł., w tym przez tut. Ośrodek 151.850,00zł.
W  roku  2018  wydatkowano  kwotę  16.065,29zł z  przeznaczeniem  na  usługi  doradcy
zawodowego  i  psychologa  za  opracowanie  ścieżek  zawodowych  dla  14  zrekrutowanych
uczestników Projektu,  dodatków dla pracowników Ośrodka biorących udział  w Projekcie,
zakup artykułów biurowych, prowizję za zrealizowane przelewy bankowe.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - "SREBRNA SIEĆ"

Od  kwietnia  2018r.  Gmina  Kobylnica  (partner  wiodący)  rozpoczęła  realizację  projektu
w  ramach  Działania  06.02.  Usługi  Społeczne  –  Poddziałanie  06.02.02.  Rozwój  Usług
Społecznych -  „SREBRNA SIEĆ”.  Projekt  realizowany jest  w partnerstwie przez 8 gmin
powiatu słupskiego. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020, a celem projektu jest
zwiększona liczka trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.  Projekt ukierunkowany
jest  na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej  społeczności,
skierowany  do  osób  o  różnym  stopniu  niepełnosprawności  –  seniorów,  osób
niepełnosprawnych,  z  chorobami  przewlekłymi  oraz  do  ich  opiekunów.  Jednym z  ośmiu
Partnerów  Gminy  Kobylnica  jest  Gmina  Ustka  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Ustce.
Gmina  Ustka  ponosi  jedynie  niefinansowe  koszty  własne,  np.  udostępnienie  świetlic,
zorganizowanie  wolontariuszy.  Całość  zadania  finansowana  będzie  w  formie  zaliczek
ze środków UE. 
Łączne środki na projekt dotyczące GOPS w Ustce wynoszą: 161.230,00zł.
W roku 2018 w ramach realizacji projektu wydatkowano środki w wysokości  45.856,40zł.
Zatrudniono animatora lokalnego (1/2  etatu),  opiekuna wolontariatu,  2 osoby świadczące
usługi  sąsiedzkie,   fizjoterapeutę,  który  wykonuje  rehabilitację  dla  10  osób,  uczestnikom
projektu, rozdano 26 osobom sprzęt do teleopieki domowej (telefon i opaska z przyciskiem),
przeprowadzono szkolenia dla  seniorów i  wolotariuszy,  zorganizowano Piknik Senioralny,
który odbył się w Rowach, powstała 10-cio osobowa Rada Seniorów Gminy Ustka.

DZIAŁ 853 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RZDZIAŁ – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – "NOWA SZANSA"

Od  marca  2017r.  Do  marca  2019  roku  Caritas  Ordynariatu  Polowego  Wojska  Polskiego
w Lędowie  rozpoczął  realizację  projektu  w  ramach  Działania  06.01.  Aktywna  Integracja



Regionalnego  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  –  Poddziałanie  06.01.02.
Aktywizacja  Społeczno-zawodowa  -  „NOWA  SZANSA”.  Projekt  realizowany  będzie
w  latach  2017-2018,  a  celem  projektu  jest  zwiększenie  zatrudnienia  osób  dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednym z czterech Partnerów Caritasu jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt finansowany jest wyłącznie z dotacji z budżetu
państwa, Gmina nie wnosi wkładu własnego.
W 2018 proces rekrutacji przeszło 6 osób z terenu Gminy Ustka, w ramach którego, odbyło
się  spotkanie  informacyjne  oraz  wypełniono  dokumentację  projektu.  Następnie  osoby
te uczestniczyły w 2-tygodniowych warsztatach w zakresie aktywizacji społecznej. 1 osoba
rozpoczęła odbywanie stażu zawodowego. W 2018 roku wydatkowano kwotę 10.001,21zł.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Łączne wydatki na realizowane zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce
w roku 2018 w  yniosły 10.967.045,65 zł, z tego:

1. środki własne gminy – 1.250.027,55zł tj. 11,40%,
2. środki z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych – 9.645.095,20zł tj. 87,94%,
3. środki unijne na realizację projektów – 71.922,90zł tj. 0,66%.

Ośrodek  zatrudnia  19  pracowników  (18  etatów),  w  tym  1  kierownik,  4  pracowników
socjalnych, 1 asystenta rodziny, 1 główna księgowa, 1 księgowo – kadrowa, 3 inspektorów
do  świadczeń  rodzinnych,  wychowawczych  500+  i  300+,  pomocy  społecznej,  funduszu
alimentacyjnego,  GKDR,  OKDR,  KSGU,  dodatków  mieszkaniowych  i  energetycznych,
stypendiów  i  zasiłków  szkolnych,  2  pracowników  pomoc  administracyjna,  4  opiekunki
domowe, 1/2 etatu sprzątaczka, 1/2 etatu pracownik do obsługi projektu "Srebrna sieć".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy
socjalnej,  finansowej,  wsparcia  emocjonalnego,  okazując  szacunek,  akceptację  i  troskę
pomagał mieszkańcom Gminy Ustka odzyskać zaufanie we własne możliwości oraz wiarę
w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Pracownicy Ośrodka wykonywali zadania, których celem było dbanie o to aby:
1. dzieci były zaopatrzone potrzeby dzieci były zabezpieczone,
2. seniorzy  mieli  godne  warunki  do  egzystencji,  pomoc  opiekuńczą  dostosowaną

do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
3. osoby  niepełnosprawne  i  osoby  chore  psychicznie  nie  były  marginalizowane  przez

społeczeństwo, miały wiedzę i możliwości w dostępie do środków pomocowych,
4. osoby bezdomne miały zabezpieczony byt i szeroką pomoc socjalną,
5. osoby ubogie, nie ubezpieczone w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia miały dostęp

do świadczeń zdrowotnych i leków ratujących życie. 


