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Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach za rok 2017.

W dniu 14 stycznia 2017r. pracownicy GOPS współorganizowali coroczne
Spotkanie Pokoleń „Przekażmy sobie znak pokoju" skierowane do seniorów
naszej gminy które odbyło się po
w Bończy . W spotkaniu udział

raz kolejny na sali bankietowej Rafallo
wzięło około 200 seniorów, którzy po

występach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Swiniarach oraz wysłuchaniu kolęd
i podzieleniu się opłatkiem zostali podjęci obiadem, a następnie uczestniczyli
w wspólnej zabawie tanecznej prowadzonej przez p. Łukasza Gierasa.
W sali bankietowej "Rafallo" w Bończy, w dniu 16 stycznia 2017 roku odbyło
się kolejne Spotkanie Integracyjne. Wzorem lat ubiegłych uczestnikami
integracji były dzieci i młodzież z terenu gminy Słubice, wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Mocarzewie oraz dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Dla uczestników przygotowano obiad oraz liczne
konkursy z nagrodami w postaci słodyczy. Zabawę taneczną w miłej atmosferze
wspólnej integracji poprowadził Pan Łukasz Bartosiak- radny Rady Gminy.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.
Od m-ca marca do czerwca 2017 roku tut. Ośrodek realizował pomoc
żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. Produkty żywnościowe dostarczał Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Bielsku z którym podpisano Umowę. W okresie tym wydano artykuły
żywnościowe ponad 500 osobom z gminy Słubice. Od miesiąca sierpnia 2017
roku GOPS w Słubicach nadal realizuje pomoc żywnościową w ramach
Podprogramu 2017 który trwa do klońca czerwca 2018r. W tym podprogramie
z pomocy żywnościowej skorzysta około 650 osób.
W dniu l czerwca 2017r. GOPS w Słubicach współorganizował III Gminny
Dzień Dziecka w Słubicach pod nazwą „ Zabawa na dzikim zachodzie" ,który
odbył się na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Słubicach.
W dniu dziecka uczestniczyły dzieci i młodzież ze wszystkich placówek
oświatowych z terenu gminy, dla których przygotowano wiele atrakcji na
świeżym powietrzu, m.i. strzelanie z karabinków paintball do tarcz oraz inne
konkursy i zabawy. W trakcie trwania Dnia dziecka stołówka szkolna przy
Publicznym Gimnazjum przygotowała dla wszystkich obiad, zaś rady rodziców
upiekły ciasta.



Dzieci miały dodatkowo możliwość korzystania z darmowej waty cukrowej,
lodów oraz soków i napoi.
W m-cu lipcu GOPS w Słubicach kwalifikował dzieci na obóz wypoczynkowy
w Białogórze woj. pomorskie organizowany przez Chorągiew Mazowiecką ZHP
w Płocku, oraz na 16 Ekowarsztaty plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej
organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego, które odbyły się Zielonej Szkole w Sendeniu Małym gm. Łąck
w dniach 10-14 lipca 2017 roku.
GOPS w Słubicach w 2017 roku prowadził nabór i kwalifikował osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu naszej gminy do uczestnictwa
w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie gm.
Gąbin. Aktualnie w zajęciach WTZ bierze udział 9 osób, które bezpłatnie są
dowożone busami na zajęcia w Koszelewie a następnie odwożone do domu.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku w związku z przejściem huraganu na terenie
gminy Słubice i powołaniem komisji ds. szacowania powstałych strat
i zniszczeń budynków przez Wójta Gminy , tut. Ośrodek po przeprowadzeniu
wywiadów środowiskowych udzielił zasiłków celowych 9-ciu rodzinom
w związku ze zdarzeniem losowym na remont budynków. Łącznie na ten cel
wydatkowano środki finansowe otrzymane z rezerwy celowej budżetu państwa
w kwocie 55.000 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 12.000 zł.

W dniu 14 grudnia 2017 roku w remizie OSP w Słubicach o godz. 14:00
zorganizowano II Spotkanie Świąteczne dla dzieci i rodzin z terenu gminy
Słubice połączone z rozdaniem paczek świątecznych dla dzieci. Kolejne
Spotkanie Świąteczne odbyło się również 15 grudnia 2017 roku w remizie OPS
Wiączemin Polski o godz. 14:00. W programie spotkań odbył się występ
artystyczny - uczniów ze Szkoły Podstawowej w Swiniarach, wizyta Świętego
Mikołaja który rozdał paczki świąteczne dzieciom oraz poczęstunek. Nowa
forma obdarowywania dzieci paczkami świątecznymi spotkała się
z pozytywnym odbiorem w środowisku.
Organizatorem Spotkań Świątecznych był Wójt Gminy Słubice, GKRPA
w Słubicach oraz GOPS w Słubicach.

W trakcie 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
zatrudniał 8 pracowników tj. Kierownik Ośrodka, 3 pracowników socjalnych
świadczących pracę socjalną w terenie, l podinspektora ds. świadczeń
rodzinnymi i funduszu alimentacyjnego, l podinspektora ds. świadczeń



wychowawczych (tzw. 500+), l opiekunkę świadczącą usługi w domu chorych
oraz l asystenta rodziny pracującym w terenie z rodzinami przeżywającymi
trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W trakcie roku nie nastąpiły żadne zmiany kadrowe w tut. Ośrodku,
w m-cu czerwcu 2017r. podpisałam umowę na odbycie praktyk studentce

do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowejz naszej gminy uczęszczającej
w Płocku.
Poza statutową działalnością Ośrodka pracownicy GOPS są członkami Zespołu
Interdyscyplinarnego w Słubicach, którzy biorą czynny udział w pracach
Zespołu i Grup Roboczych wykonując pracę socjalną w środowisku u rodzin
objętych problemem przemocy w rodzinie, ponadto pracują w Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także są członkami doraźnych
komisji powoływanych przez Wata Gminy. Ponadto pracownicy GOPS w
Słubicach uczestniczą w innych wydarzeniach i imprezach organizowanych w
Gminie w 2017 roku, takich jak Powiatowy Dzień Ziemi, Międzygminny Rajd
Rowerowy, Rocznicy Powstania Styczniowego itp.

Dodatkowo tut. Ośrodek pełni w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfmansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym , funkcję OPL tj. organizacji partnerskiej lokalnej wchodzącej
w skład struktury OPR które przekazującą pomoc żywnościową osobom
najbardziej potrzebującym. Pracownicy tut. Ośrodka w związku z powyższym
osobiście wydają artykuły żywnościowe, dokonują przy pomocy osób
korzystających i pracowników UG w Słubicach rozładunków żywności na
magazyn i prowadzą dokumentację dotyczącą wydawanej żywności.

W roku 2017 dochody i wydatki GOPS w Słubicach przedstawiały się
następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna - Dochody:
i są to następujące grupy dochodów)

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
rozdz. 85212 § 2360 - wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki
alimentacyjnej - 48,84 zł i funduszu alimentacyjnego - 1.048,87 zł.



Dział 852 Pomoc społeczna - Wydatki:
w tym:

1) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 69 osób (osoby, które
otrzymują zasiłek stały , specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla
opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne) - 56.069,09 zł

2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych
wydatkowano - 61.024,16 zł na plan 64.000,00 zł

3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa
wydatkowano 119.238,74 zł na plan 120.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla
169 osób.

4) na wypłatę zasiłków stałych ze środków budżetu państwa wydatkowano
kwotę 209.388,11 zł na plan 210.500,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 41
osób.

5) na świadczenia usług opiekuńczych ze środków własnych wydatkowano
kwotę 37.939,73 zł na plan 57.711,00 zł w tym wynagrodzenia z
pochodnymi 36.098,89 zł

6) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 289.186,77 zł na plan
306.544,00 zł, w tym z dotacji celowej wydatkowano 135.676,00 zł na
plan 135.676,00 zł, a ze środków własnych 153.510,77 zł na plan
170.868,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zamknęły się kwotą
247.155,36 zł w tym z dotacji celowej 135.676,00 zł na plan 135.676,00
zł, ze środków własnych 111.479,36 zł

7) na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę - 2.484.222,49 zł
na plan 2.509.082,00 zł, w tym:
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej - 2.415.700,38 zł
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 62.336,97 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.185,14 zł
- ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna -
109.010,04 zł
8) na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę

- 3.801.521,59 zł na plan 3.801.530,00 zł, w tym:
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych - 3.744.501,30
zł
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 43.323,29 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 13.697,00 zł



9) opłaty za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej - 47.832,00 zł na plan
48.000,00 zł
10) na dożywianie dzieci i młodzieżk^ w szkołach podstawowych, gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 151,259,96 zł w tym z
dotacji 120,000,00 zł, a ze środków \yłasnych gminy 31.259,96 zł. Z dożywiania

terenu gminy.
11) na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 38.898,58 zł
w tym z dotacji z budżetu państwa 16.884,00 zł oraz 22.014,58 zł ze środków
własnych gminy;
12) za obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 131,32 zł na zakup
art. biurowych na plan 145,00 zł otrzymany z budżetu państwa.

GOPS w Słubicach realizuje przez cały rok zadania własne i zlecone
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Udzielamy pomocy
finansowej i rzeczowej w formie 2;akupu artykułów żywnościowych, opału ,
leków i odzieży w ramach posiadanych własnych środków finansowych .
Pomagamy rodzinom w trudnościach sprawowania funkcji wychowawczych nad
dziećmi poprzez asystenta rodziny, który w 2017 roku prowadził pracę
z 10 rodzinami w środowisku, oraz świadczone są usługi opiekuńcze w domu
u chorych przez opiekunkę w 2 środowiskach.

Współpracujemy z wieloma instytucjami pomocy społecznej,
stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi, budżetowymi i pomocowymi
z terenu gminy i kraju. Wykonujemy pracę socjalną w terenie celem rozeznania
i zdiagnozowania sytuacji życiowej rodzin zamieszkujących gminę Słubice.
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