Ustka, dnia 28 stycznia 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE
ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU
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. prowadzenie zadań związanych z wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą,
4. realizowanie działań związanych z przemocą w rodzinie,
5. realizowanie programów gminnych i rządowych, w tym Gminna Karta Dużej Rodziny,
Karta Seniora Gminy Ustka, Czyste Powietrze, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,
6. udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, energetycznych,
7. udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i świadczeń wychowawczych, świadczenie jednorazowe na wyposażenie dziecka do
szkoły,
8. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
9. realizowanie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Ośrodek, wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje zadania własne
o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne – fakultatywne. Zadania finansowane
są ze środków własnych gminy oraz z dotacji otrzymywanych
z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00zł,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł,
Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu
interwencji socjalnej, ostatnia zmiana nastąpiła w październiku 2018 roku
Ośrodek, wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje zadania własne
o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne – fakultatywne. Zadania finansowane
są ze środków własnych gminy oraz z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację
zadań własnych. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało w roku 2021:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00zł,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł,
Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań
progu interwencji socjalnej, z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana i obecnie wynosi:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00zł.

Od czasu wprowadzenia na terytorium RP stanu epidemii działalność Ośrodka
Pomocy Społecznej w zdecydowanej mierze skupia się na zaspakajaniu potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwienie im egzystencji w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Stan epidemii osłabił bezradność podopiecznych i braki kompetencji reagowania
w sytuacjach trudnych.
Pracownicy socjalni rozpoznawali i podejmowali działania wobec 510 rodzin.
W liczbie tej, oprócz rodzin wobec, których podejmowane były działania pomocowe, znalazły
się rodziny dłużników alimentacyjnych, nadużywający alkoholu, ofiary oraz sprawcy
przemocy, przekazano 6 informacji o osobach kierowanych na leczenie przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiniowano sytuację rodzin
zastępczych, sporządzano karty informacyjne w sprawach przydziału mieszkań socjalnych,
sporządzano wywiady dla celów świadczeń rodzinnych w sprawach specjalnych zasiłków
opiekuńczych i innych.
PRACA SOCJALNA
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.
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.
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.
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.
Sytuacje kryzysowe dotyczą również zdarzeń losowych. W ciągu roku 2021 w 6-ciu
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 21 osób do punktu interwencji kryzysowej działającego w Urzędzie Gminy
Ustka, wspólnie z funkcjonariuszami Policji podejmowano interwencje, wspólnie
z kuratorami społecznymi przeprowadzono interwencje w środowiskach podopiecznych, 2
osób skierowano na leczenie do Ośrodków Terapii Uzależnień na terenie powiatu,
skontaktowano 17 osób i umówiono na wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego w Słupsku,

przesłano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupsku o objęcie dozorem kuratora rodziny
podopiecznych tut. Ośrodka, sprawy dotyczyły głównie ochrony praw dzieci, motywowano
34 osoby do uczestnictwa w grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu.
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 2021 roku przebywały 2 osoby.
Ośrodek kontynuuje współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gardnie
Wielkiej oraz Ośrodkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach. Działania, które są
tam podejmowane przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnościami. Pracownicy socjalni zmotywowali 6 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, Stowarzyszeniem Historycznym "Orzeł".
Niezmiernie ważne działania jakie podejmujemy w tut. Ośrodku to jest wsparcie dla
dzieci. 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.
Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie pandemii wymaga wzmożonego
wysiłku wszystkich służb współpracujących. Praca Zespołu w roku 2021 w większości
odbywała się zdalnie bądź w małych grupach, w kilku przypadkach konieczna była
interwencja służb w miejscu zamieszkania osób stosujących przemoc i osób
doświadczających przemocy. Ponadto, OPS-y otrzymały zalecenia Wojewody Pomorskiego
prowadzenia w miarę możliwości spotkań Zespołu w trybie zdalnym.
Ośrodek, wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje zadania własne
o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne – fakultatywne.
I. ZADANIA ZLECONE
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
§ 0830 – 5.268,39zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania
podopiecznego. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz. 1672 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 7 dochody
budżetu państwa uzyskane z ww. tytułu pomniejszane są o 5%, a kwota zmniejszenia
stanowi dochód budżetu gminy.
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
§ 0640 – 11,60zł koszty upomnienia naliczone i pobrane w związku z nienależnie
pobranymi świadczeniami rodzinnymi

§ 0920 – 58.578,08zł
odsetki ustawowe naliczane od zwrotów od dłużników
z funduszu alimentacyjnego, co stanowi 3,7% łącznych naliczonych należności-odsetek.
§ 0970 – 10.061,07zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 2,2% łącznego
zadłużenia (5.030,53zł – stanowi dochód budżetu państwa, 5.030,54zł – 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 budżetu
gminy.
§ 0980 – 100.453,66zł z tytułu wypłaconych świadczeń z z funduszu alimentacyjnego,co
stanowi 2,5% łącznych naliczonych należności, z czego – 60.272,18zł – stanowi dochód
budżetu państwa /60%/, - 40.181,48zł – stanowi dochód budżetu Gminy /40%/.







Z dniem 01 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 07 września 2007 o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021r., poz. 877 z późn. zm.). Należność
dłużnika stanowi wysokość wypłaconego świadczenia oraz odsetki ustawowe naliczane od
pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia. Do dnia 17 września 2015r.
należności podlegały przepisom przepisom ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji z podziałem jak niżej (art. 27 ust. 4, 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów): 60% należności stanowiło dochód budżetu państwa, 20% stanowiło dochód
budżetu gminy wierzyciela(Gm. Ustka), 20% stanowiło dochód budżetu gminy dłużnika (z
czego: jeżeli gmina dłużnika była tożsama z gminą wierzyciela to 20% stanowiło dochód
gminy wierzyciela (Gm. Ustka) –jeżeli gmina dłużnika była nieustalona lub dłużnik
przebywał za granicą albo w areszcie śledczym to 20% stanowiło dochód budżetu państwa.
Od 18 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1302), która
reguluje nowe zasady rozliczania zwrotów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych z
tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwoty odzyskane rozliczane są
zgodnie z art. 1062 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania
cywilnego, tzn. w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania, potem odsetki,
a na końcu suma dłużna, której zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów 40 % kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego
wierzyciela, a pozostałe 60 % kwoty oraz odsetki stanową dochód budżetu państwa.
Zgodnie z nowymi przepisami zniesiono także postępowanie egzekucyjne w administracji
na rzecz egzekucji sądowej.
Niska spłacalność zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego spowodowana jest:
kwoty ściągnięte przez komornika zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet
zaległości w spłacie alimentów za poprzednie okresy, następnie na poczet bieżących
świadczeń alimentacyjnych, a dopiero w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do
organu właściwego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Ta kolejność
zaspokojenia wierzytelności jaka przyjęta została w ustawie stanowi dodatkowe
preferencje dla zabezpieczenia materialnego rodzin niepełnych, jednakże powoduje
opóźnienie momentu spłaty wydatków jakie poniesione zostały na zaliczki z budżetu
państwa
brak zatrudnienia przez dłużników, oraz brak wiedzy o zaległościach z tyt. wypłaconej
zaliczki alimentacyjnej.
bezkarność dłużników alimentacyjnych, gdyż Sądy wymierzają zbyt niskie kary, komornicy
nie mają wystarczających narzędzi, aby ściągać należności.
istotnym czynnikiem jest także powszechnie przypisywana dłużnikom zła wola oraz
wsparcie dłużników przez najbliższe otoczenie takie jak np. zatrudnianie ich "na czarno",
płacenie części pensji "pod stołem", przepisywanie majątku na rodzinę.

Naliczenia należności od dłużników alimentacyjnych dokonywane są za okresy miesięczne
na ostatni dzień miesiąca.
Łączne zadłużenie od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 wynosi
5.863.956,80zł, z czego:
- 451.583,70zł – z tytułu zaliczki alimentacyjnej
-5.412.373,10zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego (1.513.559,37zł – odsetki;
3.898.813,73zł – należność główna).
KARTA DUŻEJ RODZINY
§ 0690 – 20,00 zł opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – art. 13 ust.2 ustawy z
dnia 05 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Z 2021r, poz.1744)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- PROCEDURA PRZYZNAWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 z późn. 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 2004r. 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. W 2021r. do GOPS wszczęto
17 procedur (sporządzenie wywiadu, przygotowanie decyzji) Łącznie wydatkowano kwotę
418,29zł osobowych.
WYNAGRODZENIE NALEŻNE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI
Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest m. in. wynagrodzenie
za sprawowanie opieki. Przyznaje je sąd, ale wypłaca gmina. 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.
USTAWA z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn.
zm.) Art. 18. [Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę]
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji
celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
W 2021 roku wypłacono łączną kwotę 175.955,34zł, w tym kwotę 173.316,60 zł
wypłacono świadczenia dla 32 opiekunów obejmujących opieką 61 podopiecznych.
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Specjalistyczną pomoc usługową, dla osób upośledzonych psychicznie, świadczono dla
11 podopiecznych, w tym 4 dzieci: 2 dzieci z autyzmem, 1 z porażeniem mózgowym oraz
1 z opóźnieniem rozwoju psychoruchowym. Usługi realizuje 1 opiekunka nad chorym
w domu zatrudniona przez tut. Ośrodek w ramach umowy o pracę oraz 6 osób
- 2 oligofrenopedagogika, 2 logopedów, 1 psycholog oraz 1 rehabilitant - osoby zatrudnione

są w ramach umów zleceń. Pracownik (umowa o pracę) posiada specjalistyczne
przeszkolenie wymagane zgodnie z rozporządzeniem.
Łącznie w 2021r. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77.232,54zł.
Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone przez osoby prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie oligofrenopedagogiki, psychologii, rehabilitacji,
logopedii, oceny stymulacji pracy mózgu, terapii sensorycznej, treningu umiejętności
społecznych.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2019r., poz. 2470 z późn. 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.
Od 01 lipca 2019 zniesiono kryterium dochodowe, w związku z czym świadczenia są
przyznawane niezależnie od dochodu w rodzinie, również na pierwsze dziecko.
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/ do 30 czerwca 2019. Od 01 lipca 2019 świadczenia
przyznane zostaną na podstawie informacji do 31 grudnia 2021r.
Koszty obsługi świadczenia do 30 czerwca 2019r. wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji,
natomiast od lipca do grudnia 2019 1,2%, od stycznia 2020r. koszty obsługi wynoszą 0,85%
Program wprowadzono od kwietnia 2016r. W pierwszych trzech miesiącach realizowany był
w rozdziale 85295, następnie świadczenia wypłacane były w rozdziale 85211, natomiast od
01 stycznia 2017 świadczenie realizowane są w nowym dziale 855 – Rodzina, rozdziale
85501 Świadczenia wychowawcze.
W 2021 roku wydatkowano łączną kwotę 8.452.063,68zł
- § 3110 – 8.380.472,41zł -w 2021 wypłacono 16.844 świadczeń. W przypadku urodzenia
dziecka, ukończenia przez dziecko 18 r. ż. lub w przypadku sprawowania przez rodziców
opieki naprzemiennej świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości naliczonej
proporcjonalnie do ilości dni, za które świadczenie przysługuje.
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ŚWIADCZENIA
RODZINNE,
ŚWIADCZENIA
Z
FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111) –
określa warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady ustalania, przyznawania i
wypłacania świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
4.
Zasiłek dla opiekuna – od 15 maja 2014r. weszła w życie Ustawa z dnia 04 kwietnia
2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz . U. z 2020, poz. 1297). Ustawa
określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów
osobom,
które
utraciły
prawo
do
świadczenia
pielęgnacyjnego
z dniem 01 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Świadczenie rodzicielskie - od 01 stycznia 2016 wprowadzono nowy rodzaj świadczenia
rodzinnego. Przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest w kwocie
1.000,00zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Wypłacane jest

przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, a w przypadku wieloraczków, okres te może być
wydłużony nawet do 71 tygodni.
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 zł miesięcznie lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie
wychowuje się 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.
Od 01 października 2008r weszła w życie ustawa z dnia 07 września 2008 o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Z 2021, poz. 877 z późn. zm.). Na podstawie
przepisów zawartych w ww. ustawie 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 800,00zł, od października 2020 – 900,00zł. Świadczenia z funduszu
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.
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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania
wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
''Za życiem” (Dz. U. z 2020, poz. 1329).
Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:
1) świadczeń opieki zdrowotnej,
2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia
w wysokości 4.000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o
wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Aby
otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Podstawą do skorzystania z uprawnień jest
zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza: ubezpieczenia
zdrowotnego,posiadającego specjalizację II stopnia, posiadającego tytuł specjalisty w
dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
Świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny,
szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również
w przypadku urodzenia martwego dziecka. Koszt obsługi wynosi 3% otrzymanej dotacji.
W rozdziale 85502 w 2021r. wydatkowano łączną kwotę 3.622.190,16zł,

KARTA DUŻEJ RODZINY
Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2021, poz. 1744).
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. W przypadku Gminy Ustka w 2021 złożono 32 wnioski.
WSPIERANIE RODZINY
Od 1 czerwca 2018r. wdrożono rządowy program Dobry Start na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r, poz.1061 ze zm.) w ramach, którego
wypłacane były jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00zł każdemu dziecku do
ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o
niepełnosprawności na rozpoczęcie roku szkolnego. Koszty obsługi
wynosiły 10,00zł od świadczenia.
Obecnie, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. Z 2021r.,
poz 1092) realizację świadczenia za rok 2021 przekazano do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Na dzień 31 czerwca 2021r. Wojewoda nie podjął decyzji w sprawie
zmniejszenia planów finansowych, które pozostają w samorządach. Wysokość środków na
koszty obsługi świadczenia zmniejszono do wysokości 0,01% wysokości świadczenia tj.
3,00zł za zrealizowane świadczenie.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ
ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z

PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I
WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
§ 4130 – 37.951,11zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz
zasiłek
dla
opiekuna.
Świadczenie
należne
w
wysokości
9% świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.971,00zł x 9%= 177,39zł oraz
9% specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w kwocie 620,00z x 9% =
55,80zł. Przyznawane na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r.,
poz. 1285 z późn. zm.).

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 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.
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- § 0830 – 16.423,94zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania podopiecznych z
terenu Gminy Ustka. Odpłatność jest naliczana i pobierana na podstawie miesięcznych kart
pracy opiekunek oraz zgodnie ze stawkami za godzinę usług zawartymi w Uchwale Nr
XXVI.327.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 25 marca 2021.
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – Srebrna Sieć II
- § 0830 – 1.300,00zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania
podopiecznych z terenu Gminy Ustka w ramach realizacji projektu Srebrna Sieć II.
Z odpłatnych usług skorzystało w 2021r. 5 osób. Odpłatność jest naliczana i pobierana
zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski w Gdańsku)
budżetem Projektu oraz zgodnie ze stawkami za godzinę usług zawartymi w Uchwale Nr
XXVI.327.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 25 marca 2021
Nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie
W 2021r. otrzymano i przekazano zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata
poprzednie oraz odsetki naliczone od tych zwrotów (zwroty księgowane są jako dochody
i wykazywane w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S oraz jako wydatki i wykazywane
w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S):
85216 §2910 – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie – 560,62zł,
85219 §2910 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie z tytułu
pobierania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 77,42zł,
85501 §0900/ §4560 – odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych – 18,90zł,
85501 §2910 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie
– 1.283,40zł,
85502 §0900/ §4560 – odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego – 207,85zł,

85502 §2910 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie
– 7.913,44zł,
85504 §0900/ §4560 – odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego – 28,93zł,
85504 §2910 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu
alimentacyjnego za lata poprzednie – 600,00zł,
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych i zwróconych w danym
roku księgowane są jako zmniejszenia wydatków.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy
społecznej (Pismo Ministra Finansów Nr ST1-4800-17/2001 z dnia 08.02.2001r.)
- § 4330 – 115.939,36zł pobyt mieszkańców Gminy Ustka: w DPS Machowino – 2 osoby,
DPS Kwidzyn – 1 osoba, DPS Leśna Oaza w Słupsku – 1 osoba.
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
- § 4130 – 39.562,34zł - składki za ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej Ośrodek płaci za osoby pobierające zasiłki stałe – wysokość składki 9%
wypłaconego zasiłku stałego oraz za osoby będące uczestnikami projekt
współfinansowanego ze środków z UE Azymut na Zatrudnienie w Centrum Integracji
Społecznej Rowy, a także za osoby pozostające w CIS po zakończeniu projektu Morze
Możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka do pół roku po zakończeniu
projektu, maksymalnie do sierpnia 2021r. – wysokość składki 9% kwoty 645,00zł, tj. pełnej
wysokości zasiłku stałego.
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ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
Łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 74.305,77zł, w tym:
wypłacono zasiłki celowe na zakup leków – 1.823,63zł,
wypłacono zasiłki losowe /2 pożary budynków gospodarczych w Starkowie/ - 4.000,00zł,
opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych Zaczarowani w Koleczkowie dla dwóch osób
(1 osoba od stycznia do marca 2021r, 1 osoba przez przez 12 m-cy)– 22.843,90zł,
w styczniu, lutym i grudniu 2021r. wypłacono zasiłki z przeznaczeniem na zakup opału –
950,00zł,
pozostałe zasiłki celowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb
życiowych – 1.550,00zł,
opłacono posiłki osobom dorosłym, którzy nie kwalifikują się do pomocy w rozdziale 85230
w wysokości 3.288,00zł,
wypłacono zasiłki okresowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych
podopiecznych w łącznej kwocie 21.163,25zł, całość opłacono z dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących gmin.
§ 4300 – 18.686,99zł, w tym:
1. 1.745,69zł – opłacono: bad. psychiatryczne 2 osobom - mieszkańcom Objazdy, transport
mieszkanki Rowów do Smołdzina na szczepienie COVID-19, wydruk hologramów
gminnej Karty Dużej Rodziny, wydrukowano bilety z Gminnej Karty Seniora
2. 15.876,30zł – dopłacono do usługi przewozowej mieszkańców Gminy Ustka – „Bilet za
1zł”, w 2021 roku wydano 125 biletów, usługi świadczą 3 firmy przewozowe: UP
Ramzes, Nord Express Sp.z o.o. i PKS SA,

3. 1.065,00zł – opłacono usługę rehabilitacyjną dla 9 mieszkańców Gminy Ustka w
Uzdrowisku Ustka w ramach Karty Seniora Gminy Ustka.
DODATKI MIESZKANIOWE
- § 3110 – 1.486,86zł
Wypłacano 2 dodatki mieszkaniowe przez okres 6 m-cy łącznie, które przekazywane były na
rachunek bankowy zarządcy lokalu: Urząd Gminy Ustka.
ZASIŁKI STAŁE
o § 3110 - 343.030,28zł
o 12.123,38zł – zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie
o 330.906,90zł – zasiłki stałe dla osób samotnych
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca
zasiłki stałe – aktualna wysokość świadczenia w pełnej wysokości wynosi 645,00zł.
Przysługują one podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym lub
umiarkowanym) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych
świadczeń. Świadczenie finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa (§ 2030).
DOŻYWIANIE
W 2021 roku z przeznaczeniem na dożywianie wydatkowano:
§ 3110 - 102.560,88zł (w tym: 20.560,88zł ze środków z budżetu Gminy – 20%,
82.000,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa 80%)
o dożywianie dzieci w szkołach
- 39.738,88zł
o posiłki dla podopiecznych
- 3.272,00zł
o zasiłki celowe na dożywianie
- 59.550,00zł
Środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
otrzymywane
są z budżetu gminy – w wysokości 40% /20% w uzasadnionych wypadkach/ całości
wydatków oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) – w wysokości 60% całości
wydatków. Program dożywiania realizowany jest przez GOPS Ustka zgodnie z niej
wymienionymi aktami prawnymi:
 Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z
2018r., poz. 1007),
 Uchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z
dnia 4 stycznia 2019r., poz.41),
 Uchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 4
stycznia 2019r., poz.42).
TELEOPIEKA
§ 4300 – świadczenia społeczne – 4.039,30zł
Teleopieka jest świadczeniem usług przez Centrum Operacyjno-Alarmowe polegającym na
całodobowym dyżurze i jego gotowości do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu
sygnału za pośrednictwem tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”. Działaniem teleopieki
objętych zostało 10 seniorów z terenu gminy Ustka, a zadanie stanowi trwałość projektu
Srebrna Sieć, który zakończył się 31.12.2020 roku. Teleopieka trwać będzie do 04.2023

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
§ 3240 – 12.732,61zł
- środki z budżetu Gminy
3.987,44zł /31,3%
- dotacja z budżetu państwa 8.745,17zł /68,7%
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 charakterze socjalnym. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021
roku pomocą objęto 30 uczniów, w tym 23 uczniów szkół podstawowych, 7 uczniów
szkół ponadpodstawowych. Pomoc realizowana była zgodnie z regulaminem udzielania
pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Ustka, który przyjęty został ww. Uchwałą. Maksymalna miesięczna kwota
stypendium dla 1 ucznia wynosi 100,00zł.
WSPIERANIE RODZINY
Asystent rodziny - związany jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. 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.” Na na stanowisku asystenta rodziny był 1
pracownik, pod swoja opieka
miał 9 rodzin zmagających się z trudnościami wychowawczymi.
W 2021 roku wydatkowano łącznie 71.699,42zł
RODZINY ZASTĘPCZE
Z 01 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. 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 746,00zł, natomiast w zawodowej
rodzinie zastępczej – 1.131,00zł (koszt wzrośnie o 227,00zł w przypadku dziecka
niepełnosprawnego). Natomiast koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej
wynosi od 3.570,88zł do 5.000,00zł.
W 2021 roku wydatkowano łącznie w §4330 – 278.758,89zł
 współfinansowanie pobytu 26 dzieci.
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CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
- „AZYMUT NA ZATRUDNIENIE W CIS”
Od grudnia 2019r. Gmina Ustka realizuje projekt w ramach Działania 06.01. Aktywna
Integracja – Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa - „AZYMUT NA
ZATRUDNIENIE w CIS Rowy”, wydatki rozpoczęły się od stycznia 2020r.. Projekt
realizowany będzie w latach 2020-2023 w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka, a
celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, 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/ zawarła umowę o partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Horyzont ze Słupsk. Zadania finansowana będzie w formie zaliczek ze
środków UE i BP oraz wkładu własnego partnera wiodącego.
Wydatki realizowane przez GOPS obejmują m.in. wypłatę dodatków specjalnych czterem
pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku w ramach umowy o pracę, opłatę za
usługi psychologa i doradcy zawodowego za opracowanie ścieżek reintegracji zawodowej
oraz opłaty związane z organizacją działań integracyjnych dla 4 grup uczestników, np.
wyjazdy plenerowe, wyjścia do kina, teatru itp.
Do uczestnictwa w Projekcie zrekrutowano łącznie przez okres do 31 grudnia 2021r. 43
osoby, z czego 9 osób w 2020r., a 34 osób w 2021r, w tym: 9 osób pracuje przy sołtysach –
wykonują prace na rzecz Gminy Ustka, 11 osób pracuje u pracodawców, a 14 w CIS Rowy.
Łącznie wydatkowane zostaną środki w wysokości: 1.140,000,00zł, w tym:
 95% - dotacja -1.0830.000,00zł
1. środki z EFS UE (7) – 89,4737% - 969.000,00zł
2. środki z BP (9) – 10.5263% - 114.000,00zł
 5% - środki własne Stowarzyszenie Horyzont – 57.000,00zł
Łączne środki na projekt dotyczące GOPS w Ustce wynoszą: 186.722,20zł,
W 2021 roku wydatkowano 56.677,13zł, w tym:
„SREBRNA SIEĆ II”
Od grudnia 2020r. Powiat Słupski rozpoczął realizację projektu w ramach Działania 06.02.
Usługi Społeczne – Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych - „SREBRNA SIEĆ
II”, wydatki rozpoczęto 2021r.. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023, a celem
projektu jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt
ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej
społeczności, skierowany do osób o różnym stopniu niesamodzielności – seniorów, osób
niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi oraz do ich opiekunów. Jednym z dziesięciu
Partnerów Powiatu Słupskiego jest Gmina Ustka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ustce [P5].
Gmina Ustka ponosi niefinansowe koszty własne, np. udostępnienie świetlic i biura
Animatora Lokalnego, zorganizowanie wolontariuszy oraz koszty finansowe na
dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja domowa. Całość
zadania finansowana będzie w formie zaliczek ze środków UE (89,4737%) - 7 i BP
(10,5363%) - 9.
Łączne środki na projekt za lata 2021 – 2023 dotyczące GOPS w Ustce wynoszą:
311.814,37zł w podziale na UE(7) – 284.124,00zł, BP(9) – 33.426,00zł, Budżet Gminy
Ustka(9) – 3.250,00zł
1. 115.064,37zł w 2021r (wydatki)
2. 131.100,00zł w 2022r. (plan finansowy)
3. 65.650,00zł w 2023r. (plan finansowy)
W ramach wkładu własnego Gmina udostępnia nieodpłatnie biuro Animatorów Lokalnych
oraz świetlicę wiejską w Machowinie. Wkład ten został wyceniony w Projekcie na kwotę
12.780,00zł łącznie za okres 3 lat odpowiednie w 2021r. - 5.240,00zł, w 2022r. - 5.080,00zł,
w 2023r. - 2.460,00zł
W roku 2021 w ramach realizacji Projektu :
 2 osoby pełnią funkcję Animatorów Lokalnych,
 zatrudnia się 5 osób świadczących usługi sąsiedzkie /umowa-zlecenie/ dla 10 uczestników
projektu,

 ze sprzętu do teleopieki domowej – opaska z przyciskiem – korzysta 5 osób,
 w ramach działającej przy PCPR w Słupsku wypożyczalni uczestnicy projektu korzystają
nieodpłatnie ze sprzętu rehabilitacyjnego. W 2021r. seniorzy z Gminy Ustka korzystają ze
sprzętu, m.in.: rowerki, koncentratory tlenu, rotory itp.
 zrekrutowano do Klubu Seniora w Machownie 15 osób,
 zatrudniono Animatora Senioralnego do Klubu Seniora,
 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – rehabilitacją domową objęto 10 uczestników.
W 2021 roku wydatkowano 115.064,37zł
Organizacja i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Ustce
w czasie ograniczeń pandemicznych jest prawidłowe. Wszystkie zadania Ośrodka są
wykonywane sumiennie i z najwyższą starannością, bez zbędnej zwłoki, a decyzje wydawane w
terminie.
Podejmowany
jest
szereg
interwencji
przemocowych,
w rodzinach niewydolnych wychowawczo, również poza godzinami pracy Ośrodka.
W czasie pandemii Ośrodek jest obciążany dodatkowymi zadaniami, które jak do tej pory
wykonywane są prawidłowo i zgodnie z przesłaniem.

