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1. Organizacja działalno ści Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej  

1.1. Podstawy prawne działania Miejskiego O środka Pomocy Społecznej  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Ostróda powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej.  

Ośrodek realizuje zadania w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa: 

- Statutu zatwierdzonego uchwałą Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2015 r.  

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 5120) zmienionym uchwałą nr XX/143/2016 Rady Miejskiej 

w Ostródzie z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 1649) oraz uchwałą  

nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – 

Mazurskiego poz. 911); 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);  

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092,  

z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670); 

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134,  

z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473); 

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 998, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z późn. 

zm.); 

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.);  

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1265, z późn. zm.);  

- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217); 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). 
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1.2. Struktura organizacyjna i kadra Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej 

1.2.1. Struktura organizacyjna Miejskiego O środka Pomocy Społecznej  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wewnętrzny podział organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostródzie przedstawiał się następująco: 

1. Dział Finansowo - Księgowy; 

2. Dział Pomocy Środowiskowej; 

3. Dział Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki; 
4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych; 

5. Sekcja Administracyjno - Gospodarcza; 

6. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych; 

7. Zespół do Spraw Funduszy Unijnych; 
8. Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej; 

9. Służba BHP. 

W Ośrodku istnieją kierownicze i samodzielne stanowiska pracy: 

1. Główny Księgowy; 

2. Kierownik; 
3. Radca Prawny; 

4. Specjalista; 

5. Konsultant - koordynator ds. funduszy unijnych; 

6. Inspektor. 

Wykres nr 1:  Schemat struktury organizacyjnej MOPS w Ostródzie 
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1.2.2. Zatrudnienie w Miejskim O środku Pomocy Społecznej  

 Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zatrudnienia pracowników wynosił 48 osób na 45,25 etatach. 

Wśród pracowników 2 osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu 

zastępstwa 2 pracowników w czasie ich długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

Wykres nr 2: Zatrudnienie pracowników w poszczególnych działach Ośrodka 

21%

15%

39%

17%

8%
Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Realizacji Pomocy, Analiz
i Informatyki

Dział Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych

Dział Finansowo-Księgowy

Pozostałe stanowiska

 

 

1.2.3. Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie pracow ników O środka  

Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego 

zespołu pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Ustawa o pomocy 

społecznej określa, kto może zostać pracownikiem socjalnym. Zgodnie z art. 116 ust. 1 może to być osoba, 

która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończyła studia wyższe na 

kierunku praca socjalna, lub do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika 

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Na zasadzie 

zachowania praw nabytych zawód pracownika socjalnego mogą również wykonywać osoby wymienione  

w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 48, 

poz.320). Ustawodawca do tej grupy zaliczył m.in. osoby, które przed 1 stycznia 2008 roku otrzymały dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny oraz osoby, które przed dniem 1 stycznia 

2008 roku ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: 

pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. 

Należy podkreślić, iż przy zatrudnianiu pracowników przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ostródzie wszystkie wymogi ustawowe w zakresie kwalifikacji zawodowych są ściśle przestrzegane. Jest 

to konieczne ze względu na rosnące oczekiwania zarówno w stosunku do pracowników socjalnych, jak  

i pracowników obsługi administracyjno-finansowej Ośrodka, głównie wskutek zachodzących zmian w ramach 

realizowanych zadań. W poniższej tabeli przedstawiono podział kadry Ośrodka ze względu na rodzaj 

posiadanego wykształcenia. 
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Tabela nr 1:  Poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

Lp. Poziom wykształcenie Liczba osób 

1.  
Wyższe              

z tego: 
                                    

     29 
licencjackie 9 
magisterskie 20 

2.  Średnie   16 

3.  Zasadnicze zawodowe 3 

Dokonujące się w obszarze pomocy społecznej zmiany wymagają systematycznego poszerzania 

wiedzy, zdobywania nowych umiejętności przez pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy 

społecznej, i to zarówno pracowników socjalnych, jak i pracowników administracyjno–finansowych.  

W zawodzie pracownika socjalnego ustawodawca określił dwa stopnie specjalizacji zawodowej: 

− I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy  

i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych; 

− II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy  

i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie na stanowisku pracownika socjalnego 

zatrudnionych jest 17 osób, z których dwie posiadają specjalizację pierwszego stopnia i siedem – drugiego 

stopnia.  

W 2018 roku pracownicy Ośrodka uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

konferencjach oraz seminariach organizowanych przez firmy zewnętrzne, a także przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Szkolenia swoim zakresem obejmowały między innymi następujące tematy: 

- prowadzenie rozmów z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami ją stosującymi; 

- wdrażanie Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki; 

- postępowanie administracyjne w pomocy społecznej; 

- problematyka kierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalania i ponoszenia odpłatności; 

- praktyczne wytyczne w zakresie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego; 

- pracownik socjalny i asystent rodziny - przypadki i sytuacje w codziennej pracy; 

- ochrona danych osobowych; 

- problematyczne zapisy w ustawach o świadczeniach wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych; 

- koordynacja świadczeń rodzinnych; 

- wdrożenie i realizacja świadczenia „Dobry start”; 

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne; 

- bezpieczni w służbie i w pracy; 

- procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem 

dodatków mieszkaniowych; 

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków energetycznych i mieszkaniowych; 

- sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych; 

- zasady księgowania środków trwałych. 
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2. Klienci Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

2.1. Dane liczbowe i charakterystyka  

W Ostródzie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Ostródzie), zamieszkiwało 32 217 osób. Spośród nich wsparciem w ramach systemu pomocy 

społecznej objęto 1 553 rodziny, w których żyło 3 213 osób. 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

 Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców Ostródy, przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych ponad 11% ogółu ludności miasta.  

Wykres nr 3:  Porównanie liczby beneficjentów pomocy społecznej i liczby mieszkańców Ostródy 

11%

89%
Liczba pozostałych
mieszkańców Ostródy

Liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy
społecznej

 

Rok 2018 jest pierwszym, w którym dominującym powodem przyznawania świadczeń pomocy 

społecznej nie jest bezrobocie, a jego miejsce zajęła długotrwała lub ciężka choroba. Z tej przyczyny 

wsparciem objęto 613 rodzin. Kolejnymi najczęściej występującymi w 2018 roku powodami udzielania 

świadczeń były: bezrobocie (494 rodziny), niepełnosprawność (399 rodzin), bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (249 rodzin) oraz potrzeba ochrony 

macierzyństwa (131 rodzin).  
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Tabela nr 2:  Powody przyznawania pomocy  

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Sieroctwo 2 5 

Bezdomność 60 67 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 131 650 

w tym:           wielodzietność  66 412 

Bezrobocie  494 1 342 

Niepełnosprawność 399 584 

Długotrwała lub ciężka choroba 613 896 

Bezradność w sprawach opiek.-wych.  
i prowadzenia gosp. dom.  
    Ogółem: 

249 828 

    W tym:      rodziny niepełne 223 705 

                     rodziny wielodzietne 12 81 

Przemoc w rodzinie 2 7 

Alkoholizm 37 54 

Narkomania 2 12 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 20 44 

Zdarzenie losowe 15 28 

Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2018 rok 

Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych 

grupach ryzyk. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznawana była pomoc, mogły 

współwystępować ze sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie sumują się. Porównując rok 

sprawozdawczy z rokiem 2017 można zauważyć, iż zmalała liczba świadczeniobiorców w następujących  

grupach ryzyk socjalnych: bezrobocie (spadek o 124 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (48 rodzin) i narkomania (2 rodziny). Z kolei 

wzrost liczby przyznawanych świadczeń nastąpił z następujących przesłanek: zdarzenie losowe (15 rodzin), 

alkoholizm (9 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (8 rodzin), niepełnosprawność (6 rodzin), bezdomność 

(5 rodzin) i potrzeba ochrony macierzyństwa (2 rodziny). Zarówno w roku 2018, jak i roku go 

poprzedzającym, nie zmieniła się liczba świadczeniobiorców, którym pomocy udzielono z powodu trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego i przemocy w rodzinie. 
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Tabela nr 3:  Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinie 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania 

1 817 1 279 2 653 

        w tym:  
                        świadczenia pieniężne  980 946 1 923 

                        świadczenia niepieniężne 887 575 1 579 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 0 0 0 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 1 817 1 279 2 653 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem: X 1 553 3 213 

         w tym:  
                        wyłącznie w postaci pracy socjalnej  X 274 560 

Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2018 rok 

Patrząc na przedstawione powyżej dane zwraca uwagę fakt, iż wszystkie osoby objęte pomocą 

korzystały tylko i wyłącznie ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych realizowanych przez 

gminę. Należy jednak podkreślić, że realizacja większości z tych zadań odbywa się przy istotnym 

finansowaniu w ramach dotacji celowych z budżetu państwa.     

Pod względem struktury rodzin korzystających z pomocy społecznej dominują rodziny jednoosobowe. 

Porównując dane z roku 2017 nastąpił spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej o 64,  

w tym w grupie: rodzin z dziećmi – o 42 rodziny, rodzin niepełnych - o 8 rodzin, przy jednoczesnym wzroście 

świadczeniobiorców będących emerytami lub rencistami – o 21 rodzin. 

Szczegółowe dane dotyczące struktury rodzin objętych wsparciem przez tut. Ośrodek przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

Tabela nr 4:  Typy rodzin objętych pomocą społeczną  

Typ rodziny Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem 
/wiersz 2+3+4+5+6+7/ 1 1 553 3 213 

o liczbie osób : 
1 2 838 838 

2 3 257 514 

3 4 208 624 

4 5 126 504 

5 6 72 360 

6 i więcej 7 52 373 

Rodziny z dziećmi 
/wiersz 9+10+11+12+13+14+15/ 8 513 1 870 

o liczbie dzieci:  
1 9 182 446 

2 10 196 694 

3 11 90 433 
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4 12 34 211 

5 13 7 51 

6 14 2 16 

7 i więcej 15 2 19 

Rodziny niepełne 
/wiersz 17+18+19+20/ 16 281 830 

o liczbie dzieci:  
1 17 115 242 

2 18 115 355 

3 19 37 157 

4 20 14 76 

Rodziny emerytów i rencistów 
/wiersz 22+23+24+25/ 21 469 590 

o liczbie osób:  
1 22 371 371 

2 23 78 156 

3 24 17 51 

4 i więcej 25 3 12 
Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2018 rok 
 
Dane przedstawione w powyższych tabelach dotyczą świadczeniobiorców systemu pomocy 

społecznej, którzy nie są jedynymi odbiorcami wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W 2018 roku ogólną liczbę klientów Ośrodka stanowiły rodziny otrzymujące wsparcie w ramach: 

1. ustawy o pomocy społecznej – 1 553 rodziny; 

2. ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2 951 rodzin; 

3. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2 357 rodzin;  

4. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 317 rodzin; 

5. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 37 rodzin; 

6. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 6 rodzin; 

7. rządowego programu Dobry start – 2 489 rodzin; 

8. ustawy o dodatkach mieszkaniowych – 430 rodzin; 

9. ustawy Prawo energetyczne – 186 rodzin; 

10. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 31 rodzin. 

Przedstawione dane nie podlegają sumowaniu, bowiem w wielu przypadkach te same rodziny są 

objęte pomocą w ramach realizacji zadań należących do różnych systemów wsparcia. Największą grupę 

wśród świadczeniobiorców stanowią rodziny pobierające świadczenia rodzinne – 2 951.  

Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano łącznie 13 339 decyzji administracyjnych. 

Od wydanych decyzji wniesiono 33 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, 

które stanowiły znikomą ilość w stosunku do ogólnej liczby rozstrzyganych spraw. 
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3. Wydatki na zadania realizowane przez MOPS.   

Zadania realizowane bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po stronie wydatków 

zamknęły się kwotą 41 678 827,54 zł. Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych zadań, ich form  

i wysokości przeznaczonych na nie środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji celowej  

z budżetu państwa, przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 5:  Szczegółowe zestawienie wydatków MOPS  

Lp.  Rodzaj wydatku  
Wydatki  
w zł i gr  

1 Razem zadania własne gminy (suma poz. 2-13)      
w tym dotacja: 

9 213 050,45 
3 230 943,71 

2 Dodatki mieszkaniowe 476 880,88 

3 Zasiłki i pomoc w naturze 
     w tym dotacja: 

750 836,20 
602 431,00 

4 Zasiłki stałe 
     dotacja 100%: 

1 199 365,32 
1 199 365,32 

5 Domy pomocy społecznej 1 284 502,73 

6 Usługi opiekuńcze  1 449 171,12 

7 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
     w tym dotacja: 

900 000,00 
720 000,00 

8 Prace społecznie użyteczne 52 560,64 

9 Utrzymanie Ośrodka 
     w tym dotacja: 

2 520 972,66 
552 311,50 

10 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od uczestników CIS i osób pobierających zas. stałe 
      dotacja 100%: 

134 394,89 
134 394,89 

11 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 60 892,21 

12 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  5 545,90 

13 Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
w tym dotacja: 

377 927,90 
22 441,00 

14 Razem zadania zlecone gminy (suma poz. 15-20)  
dotacja 100% 

32 308 834,55 
32 308 834,55 

15 Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne 13 163 567,95 

16 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 131 841,41  

17 Świadczenia wychowawcze 17 930 217,81 

18 Świadczenia „Dobry Start” 1 058 645,73 

19 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 2 367,00 

20 Dodatki energetyczne 22 194,65 

21 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (suma poz. 22-24)  
w tym dotacja: 

156 942,54 
115 290,00 

22 
Pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych 
   w tym dotacja: 

16 182,54 
7 410,00 

23 Projekt „Rodzina Aktywna” 
w tym dotacja: 

81 240,00 
56 760,00 

24 Projekt „Rodzina wsparciem silna” 
w tym dotacja: 

59 520,00 
51 120,00 

25 
Wydatki razem (suma poz.1+14+21) 

w tym dotacja: 
41 678 827,54 
35 355 068,26 

Źródło: analiza poniesionych wydatków poniesionych w MOPS w Ostródzie za 2018 rok 
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Łączne wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku 

wyniosły 41 678 827,54 zł i zmalały w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę 579 515,30 zł. Warto podkreślić, iż 

większość zadań była finansowana lub współfinansowana dzięki dotacjom celowym przekazywanym 

z budżetu państwa. Udział środków gminnych w ogólnych kosztach realizowanych zadań wyniósł  

5 982 106,74 zł (tj. 14,35% wydatków ogółem) i był wyższy w stosunku do roku 2017 o 196 749,03 zł.  

Najwyższy wzrost środków wydatkowanych na świadczenia pomocowe odnotowano w ramach 

realizacji następujących zadań: 

- wprowadzenie wypłaty świadczenia „Dobry Start” – wydatkowano kwotę 1 058 645,73 zł; 

- domy pomocy społecznej – o kwotę 147 258,13 zł 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – o kwotę 7 444,30 zł.  

Natomiast największy spadek w ogólnej kwocie wydatkowanych środków zauważono w szczególności 

w ramach niżej wymienionych zadań: 

− świadczenia wychowawcze, tzw. „Program 500+” – o kwotę 1 093 251,61 zł; 

− program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – o kwotę 300 000 zł; 

− świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne – o kwotę 166 276,90 zł; 

− zasiłki stałe – o kwotę 257 476,50 zł; 

− zasiłki i pomoc w naturze – o kwotę 183 471,58 zł; 

− dodatki mieszkaniowe – o kwotę 81 791,59 zł; 

− usługi opiekuńcze – o kwotę 50 929,16 zł. 

Wykres nr 4:  Wydatki z podziałem na realizowane zadania: 

Pozostałe zadania 
(prace społ. użyt., 

wspieranie rodziny i 
piecza zastęp., 

przeciwdz. przemocy w 
rodzinie, dod. energet., 
dec. potwierdz. prawo 

do św. zdrow, projekty), 
1,48%

Zadania w zakresie 
świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych, 
wychowawczych i 

dobry start, 77,61%

Zadania z ustawy o 
pomocy społecznej, 

19,77%

Dodatki mieszkaniowe, 
1,14%

 

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, iż ponad 3/4 budżetu Ośrodka stanowią 

wydatki w wys. 32 345 165,11 zł przeznaczane na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze  

i dobry start. Na kolejnym miejscu, pod względem wielkości ponoszonych kosztów, znajdują się zadania 

wynikające z realizacji ustawy o pomocy społecznej (8 239 242,92 zł). Znacznie mniejszy odsetek  

w budżecie Ośrodka stanowią kwoty wydatkowane na realizację pozostałych zadań (617 538,63 zł) oraz na 

wypłatę dodatków mieszkaniowych (476 880,88 zł).  
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Wykres nr 5:  Zestawienie wydatków MOPS w latach 2016-2018  
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W 2018 roku przeznaczono nieznacznie mniejsze środki na realizację zarówno zadań własnych, jak  

i zadań zleconych gminy. Na mniejszy koszt realizowanych zadań zleconych istotny wpływ miał fakt, iż 

wypłacono mniej głównie świadczeń wychowawczych, ale również zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń 

rodzicielskich oraz zasiłków dla opiekuna. Natomiast w ramach zadań własnych w roku sprawozdawczym 

odnotowano spadek wypłacanych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, przyznawanego wsparcia  

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

4. Opis realizacji zada ń pomocy społecznej  
Do podstawowych zadań pomocy społecznej należą: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań mających na celu usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integrację ze 

środowiskiem. Osiąganiu wyznaczonych celów służy udzielanie pomocy w postaci: 

− finansowej; 

− rzeczowej; 

− usługowej; 

− poradnictwa; 

− pracy socjalnej. 

Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełnienia 

jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną 

sytuację życiową tj. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, 

sieroctwa, bezdomności i innych wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełnienie 

ustawowego kryterium dochodowego. W 2018 roku kryterium dochodowe ustalone dla celów pomocy 

społecznej wynosiło: 

1) do 30 września 

– na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł netto; 

– na każdą osobę w rodzinie – 514 zł netto. 

2) od 1 października 

− na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł netto; 

− na każdą osobę w rodzinie – 528 zł netto. 
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Rodzaj, forma i rozmiar przyznawanego świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie wsparcia. Osoby (rodziny), których dochód przekracza powyższe kryterium 

dochodowe, a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o pomoc 

finansową z pomocy społecznej, ale tylko w sytuacjach i formach określonych w ustawie o pomocy 

społecznej.  

Środki na realizację zadań pomocy społecznej, które dzieli się odpowiednio na własne i zlecone, 

pochodzą z: 

− budżetu gminy; 

− budżetu państwa; 

− dotacji pozabudżetowych. 

4.1. Świadczenia pieni ężne 

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące świadczenia pieniężne: 

1) zasiłek okresowy  

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób 

i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie 

wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% 

różnicy między kryterium dochodowym odpowiednio: 

-  osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;  

-  rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to 

świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest 

obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.  

W 2018 roku przyznano ww. świadczenia dla 418 rodzin na łączną kwotę 602 431,00 zł. Środki na 

realizację zadania w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. W porównaniu z 2017 rokiem 

liczba rodzin objętych pomocą w formie zasiłku okresowego zmalała o 103, a wysokość wydatkowanych 

środków – o 193 191,37 zł.  

2) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy  

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy  

o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części 

lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 813 rodzin (o 122 mniej niż w 2017 roku), a wysokość 

przyznanych świadczeń wyniosła 633 389,35 zł (o 272 430,67 zł mniej niż w 2017 roku). Spośród 

wymienionych rodzin 683 zostało objętych pomocą w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup 

żywności lub posiłku, przyznawanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na co 

przeznaczono 541 318,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 

441 318,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł. Zasiłek ten jest przyznawany w przypadku 

braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy możliwość przyznania pomocy w formie posiłku byłaby 

nieuzasadniona z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.  
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny 

zasiłek celowy - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. Wsparciem w powyższej formie objęto 197 rodzin, w których żyło 360 osób.  

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 40 948,50 zł.  

Na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie może być przyznany zasiłek 

celowy niezależnie od dochodu i bez obowiązku zwrotu w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia 

losowego. W 2018 roku zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

przyznano 15 rodzinom, w których żyło 28 osób. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 13 500 zł.  

3) zasiłek stały  

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium 

dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może 

być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej ustalona została również 

maksymalna wysokość świadczenia w kwocie 645 zł. Wypłata zasiłków stałych należy również do katalogu 

obowiązkowych zadań własnych gminy. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja celowa z budżetu 

państwa.  

W 2018 roku zasiłki stałe wypłacono w łącznej kwocie 1 199 365,32 zł (tj. o 257 476,50 zł mniej niż  

w 2017 roku) dla 241 osób (mniej o 53 osoby w stosunku do 2017 roku).  

4.2. Świadczenia niepieni ężne 

Katalog świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej jest rozbudowany i zróżnicowany. Mamy tu 

do czynienia ze świadczeniami zaspokajającymi elementarne potrzeby, adresowanymi do osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych, środowisk marginalizowanych, a także do dzieci i rodzin. Są to świadczenia  

w formie rzeczowej i usługowej. 

1) praca socjalna  

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę, rodzinę dochodu.  

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Prowadzona jest: 

– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; 

– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji 

istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.  

Praca socjalna może być świadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a więc umowę dwustronną zawieraną  

w formie pisemnej przez pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Celem 

kontraktu jest ustalenie najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, 

poprzez określenie zobowiązań i uprawnień stron. Zawarcie kontraktu socjalnego zmusza klienta do 

aktywnego uczestnictwa osoby w rozwiązywaniu i poprawie własnej trudnej sytuacji życiowej, 

a pracownikowi socjalnemu daje możliwość ocenienia efektów pracy, skuteczności kontraktu i korygowania 

określonych celów. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu lub niedotrzymania jego postanowień przez 

świadczeniobiorcę ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość odmowy przyznania świadczenia, 
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uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

W 2018 roku pracownicy tut. Ośrodka zawarli 157 kontraktów socjalnych (o 83 więcej niż w 2017 roku).  

2) poradnictwo specjalistyczne  

Obejmuje w szczególności poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów), psychologiczne (realizowane przez 

procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, 

opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną). Poradnictwo jest świadczone osobom  

i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych, bez względu na posiadany dochód. W 2018 roku realizacją tego typu wsparcia zajmowali się 

pracownicy tut. Ośrodka przy współpracy m.in. z pedagogami szkolnymi, terapeutami oraz Pełnomocnikiem 

Burmistrza Miasta Ostróda ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku sprawozdawczym 

prowadzona była działalność konsultacyjno - doradcza w zakresie: 

– przekazywania informacji o istniejących możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia;  

– wspierania rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

– wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych; 

– poradnictwa i pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym. 

3) interwencja kryzysowa  

Jest to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie 

kryzysu. W tym wypadku dochód nie stanowi kryterium, od którego uzależnia się korzystanie z interwencji. 

Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 

temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

W ramach tej pomocy udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia 

dostępnego przez całą dobę. 

4) zapewnienie posiłku  

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego gorącego 

posiłku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie 

dożywiania dzieci w szkołach. Pomoc w formie posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby 

nie przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów 

ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem 

posiłku gorącego w celu zapewnienia zdrowego żywienia. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 358 682 zł, tj. więcej w stosunku do roku 2017 o 17  079 zł. 

Środki finansowe w kwocie 278 682 zł pochodziły z dotacji celowej przyznanej w ramach wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w kwocie 80 000 zł z budżetu gminy. W ramach tej 

pomocy dożywianiem objęto 680, głównie dzieci i młodzieży, tj. o 32 osoby więcej niż w roku 2017. 

5) usługi opieku ńcze  

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  

i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze 

świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem.  Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. W minionym 

roku usługi były świadczone, na podstawie zawartej umowy, przez opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej – Zarząd Rejonowy w Ostródzie. 
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W 2018 roku pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 232 osobom żyjącym w 225 rodzinach. 

Koszt świadczenia usług wyniósł 1 449 171,12 zł. W porównaniu z rokiem 2017 wsparciem objęto taką samą 

liczbę rodzin, a na realizację 80 816 świadczeń przeznaczono kwotę niższą o 50 929,16 zł. 

6) domy pomocy społecznej  

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne na 

poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub 

choroby w zakresie i formie wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Kierowanie do domów pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy 

o charakterze obowiązkowym. Jednak umieszczenie w domu pomocy społecznej jest formą pomocy 

stosowaną tylko w przypadku braku możliwości rozwiązywania problemów innymi dostępnymi sposobami.  

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności: 

– mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel 

ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 

– małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli odpowiednio dochód osoby samotnie gospodarującej lub na 

osobę rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, z tym, że kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

lub na osobę w rodzinie); 

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między 

średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez wyżej 

wymienione osoby. 

W roku 2018 w domach pomocy społecznej i innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 

przebywało 60 mieszkańców Ostródy. Łączny koszt poniesiony przez Gminę Miejską Ostróda wyniósł 

1 284 502,73 zł, tj. o 147 258,13 zł więcej niż w roku 2017. Był to kolejny rok (licząc od roku 2005), w którym 

odnotowuje się wzrost wydatków na realizację zadania.   

7) sprawienie pogrzebu  

Pomoc społeczna obejmuje obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie 

z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub 

przebywającym na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia 

pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem 

własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2018 roku koszty sprawienia 4 pogrzebów wyniosły  

11 460 zł, tj. więcej o 1 420 zł niż w roku 2017. 

8) udzielanie schronienia 

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo 

schronisku dla osób bezdomnych. W 2018 roku na podstawie decyzji administracyjnej wsparciem w formie 

schronienia objęto 20 osób, tj. o 11 osób więcej niż w 2017 roku, a na realizację zadania wydatkowano 

47 785,20 zł, czyli więcej niż w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy o 17 821,79 zł.  

9) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne  

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych  

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek 

zgłoszenia i opłacania składki zdrowotnej przez ośrodek pomocy społecznej powstaje w przypadku 

następujących grup osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE ZA ROK 2018 

- 18

− dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących 

funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej; 

− osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej;  

− osób bezdomnych wychodzących z bezdomności; 

− osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujących kontrakt socjalny. 

W 2018 roku składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacono za 335 świadczeniobiorców  

w łącznej kwocie 134 394,89 zł, tj. o 26 359,56 zł mniej niż w roku 2017.  

 

4.3. Świadczenia pomocy społecznej z zakresu zada ń własnych gminy  

Koszt świadczeń pomocy społecznej wypłacanych w 2018 roku w ramach zadań własnych gminy 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł ogółem 5 775 630,26 zł. Wydatki zostały poniesione na: 

- zasiłki stałe        –       1 199 365,32 zł; 

- zasiłki celowe       –          687 837,85 zł; 

- zasiłki okresowe       –          602 431,00 zł; 

- usługi opiekuńcze       –       1 449 171,12 zł; 

- zapewnienie posiłku       –  358 682,15 zł; 

- odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej  –        1 284 502,73 zł; 

- sprawienie pogrzebu       –    11 460,00 zł; 

- udzielanie schronienia      –    47 785,20 zł; 

- składki zdrowotne      – 134 394,89 zł.  

 

Wykres nr 6: Udział procentowy wydatkowanych środków na realizowane zadania własne gminy:  
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Tabela nr 6:  Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych 

Formy pomocy 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie/osób 

korzystających 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń  

w zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

ZASIŁKI STAŁE OGÓŁEM 241 2 393 1 199 365 236 285 

w tym przyznany dla osoby: 

      samotnie gospodarującej 
199 2 032 1 065 932 199 199 

ZASIŁKI OKRESOWE 432 2 177 602 431 418 965 

POSIŁEK 

(* w kwocie świadczeń ujęto posiłki  
przyznane na podstawie decyzji 
dyrektora szkoły bez konieczności 
przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego przez OPS) 

652 75 888 358 682 348 1 340 

SCHRONIENIE 20 3 045 47 785 20 23 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 232 80 816 1 449 171 225 250 

SPRAWIENIE POGRZEBU 4 4 11 460 4 4 

 w tym osobom bezdomnym 1 1 2 840 1 1 

INNE  ZASIŁKI CELOWE  I 

W NATURZE - OGÓŁEM 
834 X 674 338 813 1 730 

w tym zasiłki celowe specjalne 199 430 40 949 197 360 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA 
LOSOWEGO 

15 16 13 500 15 28 

PORADNICTWO 
SPECJALISTYCZNE (prawne, 
psychologiczne, rodzinne) X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA X X X 1 553 3 213 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT 
W DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

60 621 1 284 503 60 66 

OPŁACANIE SKŁADEK NA 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

335 2 803 134 395 X X 

Źródło: sprawozdania MPiPS-03 i dot. oceny realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej za  
2018 rok  

 

4.4. Świadczenia pomocy społecznej z zakresu zada ń zleconych gminie  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez gminę należy:  

− organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi; 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną; 

− prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

− realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 
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− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

− wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie nie realizował żadnego  

z wymienionych powyżej zadań, ponieważ nie wpłynęły wnioski od osób kwalifikujących się do przyznania 

pomocy we wskazanym zakresie. Natomiast funkcjonujące w mieście ośrodki wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi były prowadzone przez inne podmioty.   

 

5. Statystyka ilo ściowo - warto ściowa dodatków 

mieszkaniowych. 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób, które nie są w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego; 

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki 

związane z jego zajmowaniem; 

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny. 

Poza posiadaniem jednego z wyżej wymienionych tytułów, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, 

należy posiadać odpowiedni dochód. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku nie może być większy niż: 

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym; 

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba 

miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Dochód stanowią wszelkie przychody po 

odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kolejną przesłanką, 

którą należy spełnić przy ubieganiu się o świadczenie, to powierzchnia użytkowa mieszkania, która nie może 

przekraczać dopuszczalnej powierzchni normatywnej, tj.: 

- dla 1 osoby - 35 m2  

- dla 2 osób   - 40 m2  

- dla 3 osób   - 45 m2  

- dla 4 osób   - 55 m2  

- dla 5 osób   - 65 m2  

- dla 6 osób   - 70 m2  

- na każdą kolejną osobę - o 5 m2  więcej.
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Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba 

niepełnosprawna, która z uwagi na swoją niepełnosprawność musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju, 

zwiększa się normatywną powierzchnię o 15 m2. Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju musi 

być potwierdzona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.   

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okresy 6-miesięczne. Wysokość świadczenia stanowi 

różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu a kwotą, którą 

powinna opłacić osoba ubiegająca się o dodatek z własnych dochodów.  

W 2018 roku przyjęto 592 wnioski o dodatek mieszkaniowy, tj. mniej o 97 w stosunku do roku 2017. 

Spośród złożonych wniosków 1 pozostał bez rozpatrzenia.  

Liczba wydanych decyzji: 

− przyznających  – 551; 

− odmownych  –   46; 

− inne   –  46  (dotyczyły m.in. odwieszenia i zawieszenia dodatku, stwierdzenia 

wygaśnięcia, skrócenia terminu). 

W 2018 roku zarejestrowano 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu  

w związku z niezadowoleniem klienta z wysokości przyznanego świadczenia. Organ odwoławczy po 

przeprowadzonym postępowaniu utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.    

Wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego objęto 430 gospodarstw domowych, w tym:

- 1-osobowe –  117; 

- 2-osobowe –    78; 

- 3-osobowe –    90;    

- 4-osobowe –  80; 

- 5-osobowe –  43;  

- 6 i więcej osobowe – 22. 

Tabela nr 7:  Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach 

mieszkaniowych   

Rodzaj zasobów mieszkaniowych Liczba dodatków  
Kwota wypłaconych  

dodatków mieszkaniowych  
w zł 

Gminne 1 458 225 746,93 
Spółdzielcze 533 69 081,52 
Wspólnoty mieszkaniowe 979 126 102,02 
Własność prywatna 11 2 178,86 
Inne  343 53 771,55 
RAZEM 3 324 476 880,88 

Źródło: statystyka ilościowo-wartościowa dodatków mieszkaniowych za rok 2018 

Wykres nr 7: Udział procentowy środków finansowych przeznaczanych na dodatki mieszkaniowe 

adresowane do poszczególnych zasobów 
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Najliczniejszą grupę korzystających z dodatku mieszkaniowego stanowili użytkownicy mieszkań 

pozostających w zasobie gminnym - ponad 47%. Drugim w kolejności rodzajem zasobów mieszkaniowych 

pod względem liczby użytkowników korzystających ze świadczeń, jak i wielkości wypłacanych środków 

finansowych są wspólnoty mieszkaniowe, których procentowy udział wyniósł ponad 26%. 

Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego przyznawanego w analizowanym okresie 

przekraczała kwotę 100 zł w większości rozpatrywanych spraw. Szczegółowe dane dotyczące średnich 

wysokości wypłacanych świadczeń przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 8:  Liczba przyznanych w 2018 roku dodatków według wysokości przyznanego świadczenia  

Średnia miesięczna wysokość 
dodatku mieszkaniowego w zł 

Ilość wnioskodawców, którym 
przyznano dodatek mieszkaniowy 

do 20  0 
20 zł – 40  49 
40 zł – 60  40 
60 zł – 80  67 
80 zł – 100  96 
ponad 100  559 

Źródło: statystyka ilościowo-wartościowa dodatków mieszkaniowych za rok 2018 
 

Wykres nr 8:  Zestawienie wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie powyższego wykresu zauważalny jest systematyczny spadek kwoty wypłacanych 

dodatków mieszkaniowych - w 2018 roku o kwotę 81 791 zł w porównaniu do roku 2017. W roku 

sprawozdawczym wypłacono o 640 świadczeń mniej niż w roku 2017.     

 

6. Przyznawanie zryczałtowanego dodatku energetyczn ego. 

Od 2014 roku MOPS w Ostródzie realizuje zadanie w postaci zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, wprowadzonego nowelizacją ustawy Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny 

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  
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z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek 

energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.  

Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. W 2018 roku 

dodatek energetyczny przyznawano: 

1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia w kwocie: 

− 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 

− 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 

− 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

2) w okresie od 1 maja do 31 grudnia w kwocie: 

− 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 

− 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 

− 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

Tabela nr 9:  Realizacja dodatków energetycznych w 2018 roku   

Kwartał 
roku 2016 

Liczba dodatków energetycznych dla 
gospodarstwa domowego 

Kwota wypłaconych  
dodatków energetycznych 

dla gospodarstw domowych (w zł i gr) 

prowadzonego 
przez osobę 

samotną 

składającego 
się z 2 do 4 

osób 

składającego 
się z co 

najmniej 5 
osób 

prowadzonego 
przez osobę 

samotną 

składającego 
się z 2 do 4 

osób 

składającego 
się z co 

najmniej 5 
osób 

I kwartał 129 199 47 1 447,38 3 100,42 878,90 

II kwartał 124 170 41 1 401,68 2 669,12 772,86 

III kwartał 135 212 49 1 520,90 3 343,24 927,08 

IV kwartał 133 214 43 1 509,55 3 374,78 813,56 

RAZEM 521 795 180 5 879,51 12 487,56 3 392,40 

Źródło: rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłaty dodatków energetycznych dla 
odbiorców wrażliwych w okresie I-XII.2018 r. 

W okresie sprawozdawczym podjęto 442 decyzje w sprawie przyznania zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, tj. o 15 więcej niż w roku 2017. W 2018 roku pomocą w tej formie objęto 186 gospodarstw 

domowych, którym wypłacono 1 496 świadczeń na łączną kwotę 21 759,47 zł. Koszt realizacji zadania wraz 

z 2% kosztów obsługi wyniósł ogółem 22 194,65 zł i w całości został sfinansowany w ramach dotacji celowej 

z budżetu państwa.   

7. Realizacja zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadcze ń 

opieku ńczych 

Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje zadania w zakresie 

świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń 

rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej usytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci) oraz w sytuacji, 

kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy.  

Na podstawie przywołanej powyżej ustawy w 2018 roku wypłacane były następujące świadczenia: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wys. 1 000 zł; 
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b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wys. 400 zł miesięcznie; 

c) samotnego wychowania dziecka – w wys. 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na 

wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na 

dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci); 

d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – w wys. 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne 

dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wys. 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku 

do ukończenia 5 roku życia oraz w wys. 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 

do ukończenia 24 roku życia; 

f) rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wys. 100 zł na dziecko; 

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wys. 113 zł miesięcznie na 

dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub w wys. 69 zł 

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły; 

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie 

pielęgnacyjne; 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

4. świadczenie rodzicielskie.  

Zasiłek rodzinny  ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku 

rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

– opiekunowi faktycznemu dziecka; 

– osobie uczącej się. 

Zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się 

nie przekraczał następujących kwot: 

- 674 zł; 

- 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom do ukończenia przez dziecko: 

– 18 roku życia lub 

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosiła miesięcznie: 

– 95 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

– 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

– 135 zł  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznawana jest w wys. 1 000 zł  na 

jedno dziecko. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. 
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Do systemu świadczeń rodzinnych należą również świadczenia opiekuńcze: 

− zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. W 2018 roku był wypłacany w wysokości 153 zł miesięcznie w okresie od stycznia do 

października oraz w wysokości 184,42 zł od listopada do grudnia; 

− specjalny zasiłek opiekuńczy – był wypłacany w kwocie 520 zł miesięcznie do października 2018 roku 

oraz w kwocie 620 zł miesięcznie od 1 listopada 2018 roku osobom, na których zgodnie  

z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, 

jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

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

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

– świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje osobom określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych, 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane w 2018 roku w wysokości 1 477 zł miesięcznie.  

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określiła warunki 

nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji 

przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna w 2018 roku był wypłacany  

w wysokości 520 zł miesięcznie od stycznia do października oraz w wysokości 620 zł miesięcznie od 

listopada do grudnia.  

Od 1 stycznia 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, do katalogu świadczeń rodzinnych zostało 

dodane nowe świadczenie rodzicielskie. Otrzymują je rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, 

m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte 

dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1 000 zł 

miesięcznie przez okres analogiczny, jak przy zasiłku macierzyńskim. 

Świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi w 2018 r. objęto łącznie 2 951 rodzin, w których żyło 5 932 

osoby. Wydano 4 277 decyzji w sprawach dot. przyznania świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz 

zasiłków dla opiekunów. Odwołanie od wydanych decyzji wniosło 15 osób. 14 odwołań wraz z aktami spaw 

przekazano celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Elblągu, a w 1 przypadku zmieniono w trybie autokontroli wydaną decyzję i postanowiono o przyznaniu 

wnioskowanego świadczenia. W 11 przypadkach organ odwoławczy utrzymał decyzję organu pierwszej 

instancji, w 1 - uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie, w 1 - organ II instancji uchylił zaskarżoną 

decyzję i orzekł o przyznaniu wnioskowanego świadczenia oraz w 1 przypadku złożonego pisma nie 

potraktowano jako odwołania.  
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Tabela nr 10:   Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze w zestawieniu za lata 2017 i 2018 r.  

Lp.  Rodzaj świadczenia  

Wydatki na świadczenia  
w zł  

Liczba przyznanych 
świadcze ń 

2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 

1. Zasiłki rodzinne 2 253 492 2 318 389 19 439 20 067 

2. Ogółem dodatki do zasiłków 
rodzinnych (suma wierszy 3-9) 

1 155 927 1 113 905 7 755 7 589 

3. 
Dodatki do zasiłków rodzinnych,  
w tym z tytułu: 

urodzenia dziecka 
116 000 102 000 116 102 

4. 
opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

150 157 156 367 400 423 

5. samotnego wychowywania 
dziecka 

343 009 310 609 1 716 1 553 

6. kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

168 390 154 330 1 579 1 449 

7. rozpoczęcia roku szkolnego 103 900 102 700 1 039 1 027 

8. 
podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania 

13 316 13 349 156 145 

9. wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

261 155 274 550 2 749 2 890 

10. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 
(w.1+w.2) 

3 409 419 3 432 294 27 194 27 656 

11. Zasiłki pielęgnacyjne 3 014 559 2 834 613 19 703 17 949 

12. Świadczenia pielęgnacyjne 2 217 033 2 436 235 1 579 1 653 

13. Specjalny zasiłek opiekuńczy 178 036 208 163 346 393 

14. Ogółem świadczenia opiekuńcze 
(suma wierszy 11-13) 

5 409 628 5 479 011 21 628 19 995 

15. Zasiłek dla opiekuna 258 199 220 985 502 414 

16. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka  

279 000 253 000 279 253 

17. Świadczenie rodzicielskie 936 526 922 543 1 038 1 027 

18. RAZEM  
(w.10+w.14+w.15+w.16+w.17)  

10 292 772 10 307 833 50 641 49 345 

Źródło: kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków 
dla opiekuna, meldunki dot. rozliczenia zadań w ramach rozdziałów 85295 § 2010 i 85212 § 2010 oraz analizy 
poniesionych wydatków 

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, iż w roku 2018 w porównaniu z rokiem go 

poprzedzającym nastąpił nieznaczny wzrost środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania, 

przy jednoczesnym spadku liczby wypłacanych świadczeń.   

Tabela nr 11:  Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  

Rodzaj składki 
Wydatki w zł Liczba świadczeń 

2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 

539 871 534 599 1 723 1 603 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

124 250 131 780 1 303 1 306 

Źródło: sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz  
z wydatków w zakresie zasiłków dla opiekuna. 
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Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 

tut. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu uzyskania uprawnień 

emerytalnych. Ponadto były odprowadzane składki zdrowotne. W roku sprawozdawczym w porównaniu 

z 2017 rokiem zauważa się spadek liczby odprowadzonych świadczeń na ubezpieczenia społeczne 

świadczeniobiorców i przeznaczonych na ten cel środków finansowych oraz nieznaczny wzrost w liczbie 

i kwocie opłaconych składek zdrowotnych.   

Wykres nr 9 : Struktura wydatków na świadczenia rodzinne: 
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1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin „Za życiem”, która przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł. 

Świadczenie przysługuje w przypadku urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu. W 2018 roku wypłacono 6 świadczeń w łącznej kwocie 24 000 zł. 

 

8. Realizacja świadcze ń wychowawczych 500+  

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie  wychowawcze przysługuje  matce,  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  albo  opiekunowi 

prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500,00 zł miesięcznie na  dziecko 

w  rodzinie.  Na  drugie  i  każde  kolejne  dziecko w rodzinie świadczenie  wychowawcze  przysługuje 

niezależnie  od  dochodu.  Natomiast  na  pierwsze  dziecko  świadczenie  przysługuje,  jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko niepełnosprawne – kwoty 1.200,00 zł.  

W 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie wpłynęło 2 516 wniosków  

o przyznanie świadczenia, w tym 891 drogą elektroniczną. Na rzecz rodzin wydanych zostało łącznie  
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2 550 decyzji, z czego w 77 decyzjach odmówiono przyznania wnioskowanego świadczenia. Z podjętych 

przez Ośrodek decyzji swoje niezadowolenie poprzez złożenie odwołania wyraziło 6 osób. W 1 przypadku 

zaskarżona decyzja została zmieniona w trybie autokontroli i postanowiono o przyznaniu wnioskowanego 

świadczenia. Pozostałe odwołania wraz z aktami sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Elblągu celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Organ II instancji orzekł o utrzymaniu 

w mocy 4 z zaskarżonych decyzji, a w przypadku 1 - uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie.      

Świadczeniami wychowawczymi w 2018 roku objęto łącznie 2 357 rodzin, w których przebywało 7 162 

osoby. Na 3 418 uprawnionych dzieci wypłacono 35 442 świadczenia. Łącznie za okres styczeń – grudzień 

2018 roku wypłacono świadczenia w wysokości 17 665 239 zł. 

Tabela nr 12:  Realizacja świadczeń wychowawczych w latach 2017-2018  

Liczba rodzin Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 

2 498 2 357 37 670 35 442 18 742 334 17 665 239 

Źródło: sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
 

Porównując dane z powyższej tabeli można zauważyć spadek liczby rodzin objętych wsparciem, jak 

również liczby i kwoty wypłaconych świadczeń. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest zmiana przepisów  

w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z którą w przypadku ubiegania się o 

świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko powstał obowiązek ustalenia 

alimentów na dziecko od drugiego z rodziców. Przez tak skonstruowane przepisy samotni rodzice, którzy nie 

mogli okazać wyroku dot. alimentów, pozostali pozbawieni możliwości ubiegania się o przyznanie 

świadczenia wychowowawczego. 

 

9. Realizacja rz ądowego programu „Dobry start” 

Świadczenia z rządowego programu „Dobry start” (zwane także 300+) znajdują podstawę prawną  

w przepisach uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego 

programu „Dobry start” (M. P. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.  

z 1 czerwca 2018 r. poz. 1061). 

Świadczenie dobry start jest świadczeniem jednorazowym przyznawanym w wysokości 300 zł,  

w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 

20. roku życia lub 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, 

opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

osobom uczącym się.  

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła 

wnioskodawcy jedynie informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres 

poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku 

gdy tego nie uczynił, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości 
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odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji  

o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast 

odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego 

świadczenia dobry start. W 2018 roku wydano 17 decyzji administracyjnych odmawiających prawa do 

świadczenia dobry start. 

Świadczeniami dobry start w 2018 roku objęto łącznie 2 489 rodzin, w których przebywało 6 050 osób. 

Na 3 414 uprawnionych wypłacono 3 415 świadczeń (1 świadczenie zostało wypłacone po 150 zł dla obojga 

z rodziców). Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 1 024 500 zł. 

 

10. Realizacja świadcze ń z funduszu alimentacyjnego 

Podstawę normatywną realizacji zadania stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy 

państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości 

wyegzekwowania alimentów od dłużnika alimentacyjnego. Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej 

do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody zatwierdzonej przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na 

wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

osobie uprawnionej: 

- do ukończenia przez nią 18 roku życia; 

- do czasu ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej; 

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Świadczenia są wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w 2018 roku w sprawach dotyczących ustalenia 

uprawnień do świadczeń alimentacyjnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydał 

447 decyzji. W roku sprawozdawczym złożone zostało 1 odwołanie od decyzji wydanej w I instancji. Organ 

odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. 
 

Tabela nr 13: Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń  

w zestawieniu za lata 2017 - 2018 

Wyszczególnienie 
Kwoty w zł 

Liczba wypłaconych 
świadczeń 

2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 

Wypłacone świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego, z 
tego na osobę uprawnioną w 
wieku: 

1 929 345 1 762 494 5 028 4 506 

 0 – 17 lat 1 612 341 1 510 340 4 171 3 865 

 18 – 24 lat 307 403 246 154 836 629 

 25 lat i więcej 9 600 6 000 21 12 
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Kwoty zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych, z tego: 

484 683,26 592 003,82    

 przekazane na dochody  
budżetu państwa 

386 583,31 470 120,21    

 przekazane na dochody własne 
gminy wierzyciela 

                98 099,95 121 883,61    

Źródło: sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
 

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 liczba świadczeń zmalała 

o 522, a także wysokość wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym zmalała o kwotę 166 851 zł. Kwota 

odzyskanych od dłużników świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym była wyższa w stosunku do roku 

2017 o 107 320,56 zł. Wśród rodzin uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych dominowały rodziny  

z 1 osobą uprawnioną (średnio w miesiącu 132 rodzin), a liczba rodzin z liczbą uprawnionych równą  

4 i więcej osób była najmniejsza (średnio w miesiącu 9 rodzin).  

 

11. Pozostała działalno ść Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej.  

11.1. Realizacja zada ń w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

Zadania są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2017-2019 przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/243/2017 Rady 

Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 maja 2017 roku. 

Cel główny Programu to pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Ostróda  

w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz 

wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo - wychowawczych. 

Cel główny jest realizowany przez następujące cele szczegółowe:  

− podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

− wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania  

w społeczeństwie; 

− podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi; 

− pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania; 

− współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny; 

− wzmacnianie roli i funkcji rodziny; 

− wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny; 

− podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

W 2018 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 22 441 zł w ramach realizacji 

resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018, którą wydatkowano  

w 100% na zatrudnienie asystentów rodziny. Wydatkowana na ten cel kwota była wyższa w stosunku do 

roku 2017 o 1 861 zł. 
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Kolejnym istotnym obowiązkiem gminy wynikającym ze wskazanej wyżej ustawy jest ponoszenie 

stosownych wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka. W 2018 roku na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 355 486,90 zł, tj. o 29 823,45 zł mniej niż  

w roku 2017.  

  Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zawiera sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018. 

 

11.2. Pilota żowy program wdra żania usług teleopieku ńczych  

W 2018 roku realizowano pilotażowy program usług teleopiekuńczych, który był skierowany do osób 

powyżej 60 roku życia, samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych. Teleopieka to system, który 

umożliwia całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia czy bezpieczeństwa.  

W tym celu osoby uczestniczące w programie wyposażono w telefon, w którym po naciśnięciu przycisku, 

automatycznie zostaje uruchomione połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu. Następnie 

operator decyduje o odpowiednim rodzaju interwencji. Taka forma usług opiekuńczych stanowi alternatywę 

dla pobytu osób starszych w domu pomocy społecznej oraz wsparcie dla rodzin osób mieszkających 

samotnie.  

W 2018 roku pracownicy socjalni tut. Ośrodka wytypowali do udziału w programie 21 osób, w tym 15 

kobiet i 6 mężczyzn. Dwoje uczestników miało wiek w przedziale od 60. do 65. roku życia,  dwoje - od 65. do 

70. roku życia, siedmioro - było w wieku od 70 do 80 lat, a dziesięć osób było w wieku powyżej 80. roku 

życia. Dwudziestu odbiorców usług teleopiekuńczych było osobami samotnie mieszkającymi. Pomimo 

początkowych obaw osób związanych z koniecznością nabycia umiejętności obsługi nowego sprzętu  

i kontaktowania się z całkowicie obcą osobą, program spotkał się z pozytywnym odbiorem i był postrzegany 

jako dobre rozwiązanie w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych i zapewniające szybkie uzyskanie 

wsparcia. Użytkownicy usług telopieki kilkadziesiąt razy skorzystali w ubiegłym roku z połączeń alarmowych.  

Na realizację pilotażowego programu wydatkowano 16 182,54 zł, z czego udział środków własnych 

wyniósł 8 772,54. Natomiast pozostałe środki w wysokości 7 410 zł przekazał Warmińsko-Mazurski Urząd 

Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

11.3. Projekt „Rodzina Aktywna” 

Projekt „Rodzina Aktywna” był realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu był wzrost kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych i społecznych oraz aktywności lokalnej 34 rodzin, obejmujących 94 osoby, w tym  

34 uczestników i 60 osób z ich otoczenia z terenu miasta Ostródy przy jednoczesnym zaangażowaniu m.in. 

4 lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Uczestniczące w projekcie rodziny wymagały szczególnego 

wsparcia, doznawały wielokrotnego wykluczenia, problemów opiekuńczo-wychowawczych, korzystały  

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach podejmowanych działań zorganizowano m.in. 

warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe, poradnictwo 

specjalistyczne, pracę z animatorem, wyjazd integracyjno-motywacyjny.  
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Z budżetu Ośrodka na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 81 240 zł, z czego 56 760 zł 

stanowiła dotacja pozyskana w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

11.4. Projekt „Rodzina wsparciem silna” 

Projekt Rodzina wsparciem silna jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 października  

2019 roku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie i jest skierowany do  

30 rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym rodzin zastępczych i osób z pieczy zastępczej, 

posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług 

społecznych dla 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu 

ostródzkiego. W ramach poszczególnych działań zaplanowano indywidualną pracę z rodziną poprzez 

wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. 

Ponadto zapewniono możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, terapeuty, prawnika 

i mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla 

rodziców, warsztaty umiejętności społecznych i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, dni rodziny. Założone 

efekty podejmowanych działań to zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności 

spędzania czasu wolnego w rodzinie oraz wzrost wiedzy i motywacja do zmiany sytuacji w rodzinie.  

W 2018 roku na realizację projektu z budżetu Ośrodka przeznaczono łącznie kwotę 59 520 zł, z czego 

środki własne wyniosły 8 400 zł oraz dotacja - 51 120 zł. 

 

11.5. Miejski Zespół Interdyscyplinarny  

Zadanie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego nakłada na gminy ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rada Miejska w Ostródzie podjęła w dniu 24 września 2010 roku 

uchwałę Nr LVIII/324/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Miejski 

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonujący na terenie miasta Ostródy w 2017 roku został powołany 

Zarządzeniem Nr 305/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład weszli 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Biura Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Punkt 

Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji Ostródzie, oświaty, ochrony 

zdrowia, organizacji pozarządowych oraz Sądu Rejonowego w Ostródzie. Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

liczy łącznie 31 osób. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

− diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

− podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

− inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

− rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym; 
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− inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W 2018 roku członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w następujących 

szkoleniach: 

1) Podmiot: Rada Pedagogiczna – Zespół Szkolno–Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4   

Temat: „Procedura Niebieska Karta - zadania oświaty – zmiany w ustawie                

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”  

Liczba uczestników: 67 /sześćdziesięciu siedmiu/ 

Data: 08.02.2018 r. 

Organizator - realizator: przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

2) Podmiot: Rada Pedagogiczna – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

Temat: „Procedura Niebieska Karta - zadania oświaty – zmiany w ustawie                                      

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”  

Liczba uczestników: 13 /trzynastu/ 

Data: 13.06.2018 r. 

Organizator - realizator: przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

3) Podmiot: Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych Ostróda 

Temat: „Procedura Niebieska Karta - zadania ochrony zdrowia – zmiany w ustawie                                      

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”  

Liczba uczestników: 6 /sześciu/ 

Daty: 13.09.2018 r., 22.09.2018 r. 

Organizator - realizator: przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4) Uczestnicy: 4 /czterech/ członków Zespołu/grupy roboczej 

Temat: Prowadzenie rozmów z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami ją stosującymi, 

skierowanym do osób pracujących w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych, 

realizujących procedurę „Niebieskie Karty”. 

Data: 26-28.10.2018 r. 

Miejsce: Giżycko 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  

5) Udział w VIII Konferencji Warmińsko – Mazurskiej „Współczesne oblicza przemocy” w zamach 

kampanii „Biała Wstążka” wzięło udział 3/trzech/ członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim 

Data: 23.11.2018 r. 

6) Podmiot: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie  
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Temat: „Procedura Niebieska Karta - zadania policji  

Liczba uczestników: 8 /ośmiu/ 

Data: 21.12.2018 r. 

Organizator- realizator: Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

Procedurą szczególną stosowaną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura Niebieskiej Karty. 

Szczegółowe dane w zakresie jej stosowania w 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 14: Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieskiej Karty” przez MZI 

1. Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego 

 

- posiedzenia całego składu Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego – 4; 

2. Liczba przekazanych do przewodniczącego zespołu 
formularzy „Niebieska Karta – A” 96 

a) Liczba przekazanych Niebieskich Kart przez 
zobowiązane podmioty do realizacji procedury 

 

Komenda Powiatowa Policji – 82; 
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – 0; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14; 
Oświata – 0; 
Ochrona zdrowia – 0; 

b) Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” 77 

c) Liczba rodzin, wobec których więcej niż jeden raz 
podmiot wszczynał procedurę „Niebieskiej Karty” 

11 

d) Liczba osób wskazanych w formularzu „Niebieskiej Karty 
– A” jako doświadczająca przemocy, 
z rozróżnieniem na osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni)  
i małoletni 

Kobiety – 63; 
Mężczyźni – 12; 
Małoletni (świadkowie) - 60; 
Dzieci małoletnich – 7; 

e) Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy 
w formularzu „Niebieskiej Karty - A”, z rozróżnieniem 
na osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni) i małoletni 

Kobiety – 10; 
Mężczyźni – 70; 
Małoletni – 0; 

f) Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – C” 76 

g) Liczna wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – D” 34 

3. Liczba powołanych grup roboczych 82 

a) Liczba posiedzeń grup roboczych 209 

4. Działania wobec sprawców: 79 

a) Liczba sprawców zamieszkujących z osobą doznającą 
przemocy/ liczba sprawców nie zamieszkujących z 
osobą doznającą przemocy: 

zamieszkujących – 77; 

niezamieszkujących – 5; 

b) Liczba wniosków dotyczących zobowiązania do leczenia 
odwykowego zarejestrowanych przez Komisję ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

46 

c) Sprawcy, wobec których prokurator zastosował środki 
zapobiegawcze  

– zastosowano środki zapobiegawcze  
w 10 przypadkach; 

– wszczęto 25 postępowań 
przygotowawczych; 

d) Sprawcy skazani prawomocnym wyrokiem w 
postępowaniu karnym 6 

e) Sprawcy, którzy zostali skierowani do udziału w zajęciach  
korekcyjno – edukacyjnych 10 

f) Sprawcy, którzy uczestniczyli lub ukończyli program 
korekcyjno – edukacyjny 

8 – rozpoczęło; 
0 – nie rozpoczęło; 

8 – ukończyło. 
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5. Liczba zakończonych procedur „Niebieskich Kart”: 

wszczętych 2017, zakończonych 2018 
 

80 

a) Na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 
„Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (ustanie przemocy plus zrealizowany plan pomocy 
rodzinie) 

56 

 

b) Na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 
„Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (brak przesłanek do wszczęcia procedury) 

24 

 

Źródło: dane Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego  

 

11.6. Prace społecznie u żyteczne  

Program Prac Społecznie Użytecznych realizowany w 2018 roku był skierowany do osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem 

programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa w/w osób, korzystających jednocześnie z pomocy 

społecznej. 

W 2018 roku 70 mieszkańców Ostródy (o 8 osób mniej niż w roku 2017) – długotrwale bezrobotnych 

świadczeniobiorców pomocy społecznej, skorzystało z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac 

społecznie użytecznych. Osoby skierowane do tych prac wykonywały w miejscu swego zamieszkania oraz  

w jednostkach gminnych proste prace, np. utrzymanie zieleni, oczyszczanie nabrzeży jezior, sprzątanie 

chodników i poboczy dróg, likwidowanie dzikich wysypisk, malowanie, odśnieżanie, wykonywanie drobnych 

prac remontowych i konserwatorskich, pomoc kuchenna, szatniarska oraz sprzątanie. Bezrobotni 

zobowiązani byli do przepracowania 40 godzin w miesiącu, w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za każdą 

przepracowaną godzinę otrzymywali świadczenie w wysokości: 

− 8,10 zł w okresie do maja 2018 roku; 

− 8,30 zł od czerwca 2018 roku 

Na realizację programu w 2018 roku ze środków własnych wydatkowano kwotę 52 560,64 zł  

(tj. o 8 744,50 zł więcej niż w roku 2017). 

Prace Społecznie Użyteczne spotykają się z pozytywnym odbiorem nie tylko ze strony samych 

bezrobotnych, ale również instytucji i organizacji pozarządowych uczestniczących w przedsięwzięciu. 

Wymiernym efektem realizacji programu było podjęcie zatrudnienia przez 7 osób. W trakcie wykonywania 

prac 1 osoba zrezygnowała z nich z powodu ciąży, 1 z powodu otrzymania specjalnego zasiłku 

opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad babcią i 3 kobiety z powodu konieczności 

sprawowania opieki nad dziećmi. 6 osób porzuciło wykonywanie prac społecznie użytecznych, 3 osoby po 

odebraniu skierowania w ogóle nie przystąpiły do wykonywania tych prac. 

W marcu 2018 roku 52 osoby rozpoczęły wykonywanie prac społecznie użytecznych, z czego 36 osób 

wykonywało je do końca, tj. do 30 listopada 2018. 
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11.7. Decyzje potwierdzaj ące prawo do świadcze ń opieki zdrowotnej   

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku mają prawo, oprócz ubezpieczonych, inne 

osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W tym przypadku 

potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Wydanie przedmiotowej decyzji 

poprzedza postępowanie analogiczne, jak w przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,  

a więc niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. 

W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest 

potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Burmistrz 

Miasta Ostróda zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/2008 z dnia 7 stycznia 2008 roku upoważnił Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2018 roku prowadzone były 82 postępowania (więcej 

o 1 w porównaniu z rokiem 2017), w tym 38 wszczętych na wnioski zakładów opieki zdrowotnej 

udzielających świadczeń zdrowotnych. W 63 przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji 

pozytywnej, w 3 - wydaniem decyzji odmownych, w 6 - umorzono postępowanie, w 7 - przekazano akta 

sprawy zgodnie z właściwością celem wydania decyzji oraz w 3 sprawach wydano decyzję stwierdzającą 

wygaśnięcie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację celową 

w wys. 2 367,00 zł, tj. więcej w stosunku do roku 2017 o 97,10 zł.  

 

11.8. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi, innymi instytucjami  

i podmiotami  

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w toku codziennych działań 

podejmują współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami:  

1. Powiatowy Urz ąd Pracy  

Ośrodek współpracuje w zakresie realizacji programów mających na celu aktywizację 

bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej. W 2018 roku był to program prac społecznie 

użytecznych i Centrum Integracji Społecznej.  

Ponadto systematycznie prowadzona jest współpraca polegająca na wymianie opinii, informacji, 

doświadczeń między pracownikami Ośrodka a pracownikami Urzędu celem wypracowania wspólnych 

działań na rzecz aktywizowania bezrobotnych podopiecznych.  

2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  

Pracownicy Ośrodka współpracowali z pracownikami Biura Pełnomocnika w ramach działań 

podejmowanych przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny, przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracownicy 

socjalni systematycznie monitorują środowiska dotknięte problemem uzależnienia oraz doświadczające 

przemocy, udzielają im wsparcia finansowego, porad, pomagają w sporządzaniu pism procesowych. 

Osoby wymagające specjalistycznego wsparcia są kierowane do innych instytucji i organizacji 

pomocowych, w tym m.in. do Biura Pełnomocnika.  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE ZA ROK 2018 

- 37

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej  

Wspólne działania są podejmowane na rzecz osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych, 

niepełnosprawnych i ubogich. Współpraca między Ośrodkiem i PKPS obejmuje: 

– realizację usług opiekuńczych u podopiecznych Ośrodka – do realizacji tego zadania publicznego 

PKPS został wyłoniony w drodze konkursu ofert; 

– działania podejmowane wobec uczestników zajęć Centrum Integracji Społecznej – w 2018 roku na 

podstawie skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zajęciach reintegracji społecznej 

i zawodowej uczestniczyły 138 osób. Za 109 uczestników CIS Ośrodek opłacał składki z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego. Na realizację zadania PKPS otrzymał dotację z budżetu gminy  

w wys. 273 000 zł; 

– udzielanie wsparcia osobom przebywającym w Noclegowni dla Osób Bezdomnych – wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 roku w placówce przebywało 20 osób; 

– dystrybucję pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa). W 2018 roku w ramach 

Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał skierowania dla 

ponad 2 000 osób. 

– działania podejmowane wobec uczestników Dziennego Domu "SENIOR+” - wsparciem objęte są 

osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w celu ich aktywizacji  

i integracji. Placówka dysponuje 20 miejscami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie  

w formie decyzji administracyjnej orzekał o skierowaniu osób do Dziennego Domu „SENIOR+”. 

4. Młodzie żowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie  

Współpraca polegała na wymianie informacji na temat realizowanych przez MOPS i OHP zadań oraz 

wsparciu przy rekrutacji odbiorców poszczególnych działań. 

5. Media  

Na podstawie przekazanych materiałów, w lokalnej telewizji i prasie ukazywały się komunikaty, 

informacje oraz artykuły dotyczące zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym również bieżące 

informacje odnośnie pojawiających się inicjatyw skutkujących dla określonych grup odbiorców 

powstawaniem uprawnień do korzystania z pomocy społecznej, jak i pozostałych systemów wsparcia 

rodziny. Informacje o charakterze urzędowym zamieszczane były także w biuletynie informacji publicznej 

oraz na stronie internetowej Ośrodka - www.mops.ostroda.pl. 

Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą/rodziną współpracowali:  

– w zakresie rozwi ązywania problemów rodzinnych z: 

- Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy; 

- Zespołem Placówek Pedagogicznych Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

- kuratorami sądowymi; 

- Policją; 

- Strażą Miejską; 

- Prokuraturą Rejonową; 

- Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego; 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;  

- placówkami opiekuńczymi; 

- szkołami; 

− w zakresie rozwi ązywania spraw mieszkaniowych z:  
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- Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność”; 

- Miejską Administracją Budynków Komunalnych; 

- wspólnotami i zarządcami nieruchomości; 

− w zakresie rozwi ązywania problemów uzale żnień z:  

- Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

- placówkami opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień; 

− w zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawny m z: 

- lekarzami rodzinnymi;  

- pielęgniarkami środowiskowymi; 

- placówkami opieki zdrowotnej; 

- Środowiskowymi Domami Samopomocy; 

- Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa”; 

- Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie; 

- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 


