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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy.

Realizuje  zadania  własne  Gminy,  własne  o  charakterze  obowiązkowym i  zlecone  gminie

w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy.

Gmina  realizując  zadania   zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  kieruje  się

ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wykonując  zadania  własne  gminy  w  zakresie  pomocy

społecznej kieruje się ustaleniami wójta.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, realizowane w oparciu o ustawę

o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1508)  obejmują

działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne

uprawnienia, zasoby i możliwości.

Podstawowym  zadaniem  pomocy  społecznej  jest  wspieranie  osób  i  rodzin

w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin

oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc

społeczna  powinna  dążyć  do  usamodzielniania  osób  i  rodzin  oraz  ich  integracji  ze

środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy

socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej w 2018 roku jak i postanowienia na lata kolejne

zmierzają  do  stopniowej  zmiany  postrzegania  tej  instytucji  w  świadomości  społeczności

lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia

finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze

szczególnym  uwzględnieniem  wsparcia  niepieniężnego,  które  jak  udowadniają  liczne

badania,  bardziej  skutecznie  przyczynia się do usamodzielniania  rodzin i  przeciwdziałania

społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2018 r., poz.

1508)  pomoc społeczna polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2. pracy socjalnej,

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
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4. analizie  i  ocenie  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  pomocy

społecznej,

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,

6. rozwoju  nowych  form  pomocy  społecznej  i  samopomocy  w  ramach

zidentyfikowanych potrzeb.

Obowiązek zapewnienia  realizacji  zadań pomocy społecznej  spoczywa na jednostkach

samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w  zakresie ustalonym 

ustawą.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze

szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki

i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  i  innych,  których celem jest  integracja

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2. tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

3. realizuje pracę socjalną

4. udziela  schronienia,  zapewnia  posiłek  oraz  niezbędne  ubranie  osobom  tego

pozbawionym

5. opłaca  składki  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami

6. opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach

opieki zdrowotnej sfinansowanej ze środków publicznych

7. kieruje osoby wymagające opieki do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatności

za ich pobyt

8. organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

9. organizuje sprawianie pogrzebu, w tym bezdomnym

10. kieruje  wnioski o ustalenie  niezdolności  do pracy i  stopnia niepełnosprawności  do

organów określonych odrębnymi przepisami

11. przyznaje  i  wypłaca  zasiłki  stałe,  okresowe,  celowe  celowe  specjalne,  celowe

w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną, w formie biletu kredytowego, udziela

pomocy rzeczowej zgodnie z ustawą.
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12. realizuje dożywianie dzieci

13. realizuje zadania wynikające z rządowych programów osłonowych

14. realizuje obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego

15. realizuje  zadania  wspomagające  rodziny  przeżywające  trudności  w  wypełnianiu

funkcji opiekuńczo- wychowawczych,

16. realizuje  zadania  własne  gminy  wynikające  z  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001

o dodatkach mieszkaniowych,

17. realizuje  zadania  własne  gminy  z  zakresu  świadczeń  pomocy  materialnej

o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Przerośl

wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

18. współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy

oraz informacji o wolnych miejscach pracy , upowszechniania informacji o usługach

poradnictwa  zawodowego i  o  szkoleniach  oraz  o  realizacji  Programu Aktywizacja

i Integracja, o którym mowa  w przepisach o promocji zatrudnienia instytucjach rynku

pracy

19. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienia oraz zapewnia posiłek

i niezbędne ubranie cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt  ze względów

humanitarnych   lub  zgody  na  pobyt   tolerowany  na  terytorium  Rzeczpospolitej

Polskiej

Do zadań własnych gminy należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2. przyznawanie  i  wypłacanie  pomocy  na  ekonomiczne  usamodzielnienie  w  formie

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

o  zasięgu gminnym, oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4. podejmowanie  innych  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy ,w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
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Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należy:

1. organizowanie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania  dla

osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków celowych na  pokrycie  wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy, mających na celu

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego

wsparcia.

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy o pomocy

społecznej

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

   Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne i niepieniężne.

Najczęściej osoby zwracające się o pomoc do GOPS zwracają się o pomoc w formie zasiłku

okresowego, celowego, specjalnego celowego, zasiłku stałego.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się na złożony wniosek do GOPS wraz

z wymaganą dokumentacją.  Następnie   jest  przeprowadzany wywiad środowiskowy przez

pracownika socjalnego z którego wynika forma i zakres pomocy jaką można przyznać

w procesie decyzyjnym.
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Ilość wydanych decyzji ogółem 

2016 rok 2017 rok 2018 rok

934 768 1 241

  Ogółem na świadczenia zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           

w Przerośli w 2018 roku  wydatkowano  5 124 642,53 zł.                

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia szkolne (kwoty wyrażone w złotych)

1. Dodatki mieszkaniowe 54 448,66 zł
1.1 Przekazano na spółdzielnię mieszkaniową 48 003,50 zł
1.2 Przekazano na konta indywidualne 6 445,16 zł
2. Stypendia szkolne ( dotacja + środki własne) 83 110,48 zł
3. Dodatki energetyczne 0,00 zł

Dział obsługi programu Rodzina 500 + - świadczenie wychowawcze 

(kwoty wyrażone w złotych)

1. Świadczenie wychowawcze 2 397641,10 zł
2. Dotacja Państwa na obsługę 38 552,81 zł

Dział obsługi programu Dobry Start 300 + 

(kwoty wyrażone w złotych)

1. Dobry Start 103 500,00 zł
2. Dotacja Państwa na obsługę 3 450,00 zł
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Dział Pomocy Społecznej

15. Środki wykorzystanie na usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych

26 051,96

Dział Świadczeń rodzinnych i obsługi Funduszu Alimentacyjnego

8. Świadczenie rodzicielskie 112 397,90 zł

 8 z 51

Lp. Świadczenie Wydatkowano
rok 2018

 kwoty wyrażone w złotych
1. Zasiłki stałe 83 116,56 zł
 2. Zasiłki okresowe 75 199,77 zł
3. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe 11 341,79 zł
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

( środki własne + dotacja)
60 658,96 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
( zasiłek stały)

7 534,85 zł

7. Dożywanie ( dotacja + środki własne) 26 249,28 zł
9. Domy Pomocy Społecznej 

( środki własne + opłata rodziny)
180 147,60 zł

10. Schronienie + DSM 2 059,96 zł

12. Karta Dużej Rodziny 88,69 zł

13. Rodziny zastępcze 32 084,86 zł

14. Sprawowanie pogrzebu 0,00 zł

Lp. Świadczenie Wydatkowano
rok 2018

 (kwoty wyrażone w złotych)

1. Fundusz Alimentacyjny 77 800,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 416 174,78 zł

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 12 538,96 zł

4. Zasiłki rodzinne 1 351 104,67 zł

5. Dotacja Państwa na obsługę 41 268,06 zł

6. Składka na ubezpieczenie społeczne 37 403,66 zł

7. Program „ Za Życiem” 0,00 zł



Świadczenia należące do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym.

1. ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach

niższych  niż  ustawowe  kryterium  oraz  zasobach  nie  wystarczających  na  zaspokojenie

niezbędnych potrzeb bytowych.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność,  bezrobocie,  wielodzietność,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje tak osobie  samotnie gospodarującej jak i rodzinie jeżeli

ich dochody są niższe od kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej w roku 2018 – 634 zł .

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie  w roku 2018 – 514 zł .

 (a  od  1  października  2018  roku   podwyższone  zostały  kryteria  dochodowe

w pomocy społecznej :dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634

zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.); dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie

jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3 proc.).

W roku 2018 minimalna wysokość zasiłku okresowego  wyniosła:

1. w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej  50%  różnicy  między  kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Osoba samotna bez dochodu - kwota zasiłku wynosiła w 2018 roku – 317,00 zł.

2. W  przypadku  rodziny  50  %  różnicy  między  kryterium  dochodowym  rodziny

a  dochodem  rodziny.  Minimalna  wysokość  zasiłku  okresowego  w  roku  2018  -

37,25 zł natomiast maksymalna wysokość zasiłku wyniosła 1 507,39 zł.

Zasiłek okresowy nie może być niższy niż  20,00 zł m-nie.

W roku 2018 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli w formie

zasiłków okresowych skorzystało 31 rodzin.
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Łącznie wypłacono 167 świadczeń na kwotę  75 199,77 zł. 

Zasiłki były przyznane z powodu:

Lp. Powód przyznania świadczenia Liczba świadczeń

1. bezrobocie 67

2. ubóstwo 23

3. wielodzietność 22

4. Długotrwała choroba 25

5. niepełnosprawność 7

6. Rodzina niepełna 10

7. Inne przyczyny ( bezdomność, alkoholizm) 13

Wysokość  zasiłku  okresowego  wyliczana  jest  %,  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  nie ma wpływu na wysokość tego świadczenia. Okres na jaki jest przyznany

zasiłek  okresowy  uzależniony  jest  od  uznania  administracyjnego,  a  ustala  go  Ośrodek

Pomocy  Społecznej  na  podstawie  okoliczności  sprawy  dokonanej  na  podstawie  analizy

pracownika socjalnego.

Zasiłek  powinien  być  przyznany  na  taki  okres   żeby  spełniał  jego  cele,  żeby

chociaż w części zaspakajał potrzeby rodziny.

W  ramach  przyznanego  zasiłku  okresowego   Ośrodek  refundował  koszty

przyznanego  zasiłku  okresowego  osobie  bezdomnej  przebywającej  na  terenie  miasta

Suwałki w kwocie łącznej 951,00 zł. 

2. ZASIŁEK CELOWY

W  celu  zaspokojenia  niezbędnej  potrzeby  bytowej  może  być  przyznany  zasiłek

celowy. Zasiłek celowy może być przyznany 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.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w

wyniku zdarzenia losowego, klęski ekologicznej ( w takiej sytuacji zasiłek celowy może być

przyznany niezależnie od dochodu i nie podlegać zwrotowi).
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Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 18 rodzin na kwotę 5 499,49 zł  

( + 1osoba bezdomna) = 250,00 zł

Były to zasiłki przyznane na:

        

Rodzaj Świadczenia Liczba osób ubiegających się 

w imieniu rodziny

Zakup opału 2

Odzież i obuwie 7

Zdarzenie losowe 1

Gorący posiłek 1

Leki i leczenie 5

Inne 6

3. SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo  rodzinie  o  dochodach

przekraczających  kryterium  dochodowe  może  być  przyznany  specjalny  zasiłek  celowy

w  wysokości  nieprzekraczającej  odpowiednio  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie

gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Z pomocy w formie  specjalnych zasiłków celowych skorzystało  14 rodzin na kwotę   

5 842,30  zł.

Były to zasiłki przyznane na:

        

Rodzaj Świadczenia Liczba osób ubiegających się 

w imieniu rodziny

Zakup opału 9

Potrzeby bieżące rodziny ( ujęte jako 

niezbędne w toku przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego)

7
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4.  DOŻYWIANIE

Wieloletni Rządowy Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania

Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 80 osób.

Dzieci były dożywiane w dwóch szkołach/ placówkach:

 Szkoła Podstawowa w Przerośli

 Szkoła Podstawowa w Pawłówce

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach

 Internat Zespołu Szkół w Dowspudzie

 Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach nr 4

Ogólny koszt dożywiania  26 249,28 zł

W tym środki własne gminy – 7 000,00 zł, dotacja – 19 249,28 zł.

Realizacja  powyższego  zadania  polegała  na  przygotowaniu  i  wydaniu  gorących  posiłków

w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty

zamówienia  .Gorące  posiłki  powinny  uwzględniać  obecność  pełnowartościowego  białka

(  mięso,  jaja,  ryby)  z  dodatkiem  warzyw  i  owoców  oraz  urozmaicone  pod  względem

organoleptycznym,  sporządzane  ze  świeżych  produktów  posiadających  aktualne  terminy

ważności.  Produkcja  posiłków nie  może  być  oparta  na  mrożonych wyrobach kulinarnych

poddawanych obróbce termicznej w kuchence mikrofalowej. Nie dopuszcza się podawania

dań barowych typu parówki, hamburgery, zapiekanki itp.

Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia.

Dzieci  ze  szkoły  podstawowej  w  Pawłówce  8 uczniów i   65 uczniów z  Szkoły

Podstawowej w Przerośli w  2018 roku dożywiane były przez cały rok  przez firmę:

- Kompleks Turystyczny „U Jawora” – średni koszt posiłku  wyniósł 3,97 zł  w okresie

od stycznia do grudnia 2018 roku 
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Współpraca z w/w firmą układała się pomyślnie lecz miały miejsce sporadyczne

problemy odnośnie terminowości dostarczania posiłków na wskazana godzinę do szkół –

przeprowadzono dwie rozmowy dyscyplinujące z przedstawicielem firmy. Restauracja

zobligowana była do prowadzenia kart ilościowych wydanych posiłków, które ulegały

kontroli przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli. 

REFUNDACJA ŚWIADCZEŃ - DOŻYWIANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli w ramach Refundacji, opłacił ciepłe

posiłki przyznane osobie bezdomne przebywającej na terenie miasta Suwałki.

Łączny koszt refundacji świadczeń – 666,00 zł – ciepłe posiłki w jadłodalni.

4.1  REALIZACJA  WIELOLETNIEGO  OSŁONOWEGO  PROGRAMU

W  ZAKRESIE  DOŻYWIANIA  „POMOC  GMINY  PRZEROŚL  W  ZAKRESIE

DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Na  podstawie  próśb  rodziców  oraz  dyrektorów  szkół   (  Zespół  Szkół  Centrum

Kształcenia  Rolniczego  w  Suwałkach,  Zespół  Szkół  w  Dowspudzie,  Zespół  Szkół

Technicznych nr 3 w Suwałkach) podjęto decyzje o podpisaniu porozumienia z Gastronomią

w Suwałkach ul. Ogrodowa 51, 16-400 Suwałki Pan Michał Syryca – koszt jednego posiłku –

7,60 z  ł(  drugie danie)-  w ramach tej  pomocy objęto 4.uczniów. W Dowspudzie wydano

stosowne skierowanie na stołówkę internatu – koszt posiłku – 5,00 zł.

5. USŁUGI  OPIEKUŃCZE

W  GOPS  w  Przerośli  w  2018  roku usługi  opiekuńcze  wykonywane  były  rzez

opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenie.

Zatrudnione  były  3 osoby,  które  wykonywały  pracę  u  10  osób na  terenie  gminy

Przerośl.

 Usługi  opiekuńcze  obejmowały  pomoc  w  zaspokojeniu  codziennych  potrzeb

życiowych,  opiekę  higieniczną,  zaleconą  przez  lekarza,  pielęgniarkę,  oraz  w  miarę

możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
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Za świadczone usługi opiekuńcze w 2018 roku do budżetu Gminy  wpłynęła kwota

6 489,00 zł.

Lp. Rok Wpływ kwoty 

1. 2015 4 909,00 zł

2. 2016 8 698,40 zł

3 2017 5 878,60 zł

4 2018 6 489,00 zł

Liczba osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych 

Rok Liczba osób

2015 8

2016 12

2017 9

2018 10

Odpłatność za jedną godzinę pracy opiekunki domowej waha się w przedziale od 2,10 zł do

14,00  zł  i  jest  całkowicie  uzależniona  od  dochodu  danej  osoby  i  uchwały  Rady  Gminy

Przerośl.

6.  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  DLA  OSÓB  Z  ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  oferuje  pomoc  w  postaci

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie

art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz.

930.)  Do  tego  zadania  zatrudnia  wykwalifikowanego  pracownika,  który  swoim

doświadczeniem i zaangażowaniem świadczy pomoc w środowisku. W 2017 roku tego typu

pomocą  objęliśmy  5 osób z  terenu  Gminy,  które  posiadają  odpowiednie  zaświadczenie

lekarza psychiatry uprawniające do ubiegania się o tą formę pomocy. 
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 Otrzymaliśmy dotację od państwa w wysokości  78 030,00 zł  na  realizację  w/w

pomocy mieszkańcom gminy,  środki  własne samorządu wykorzystane  na powyższy cel  –

240,38 zł.

Odpłatność  za  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi  wynika  z  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  odnośnie

specjalistycznych usług opiekuńczych i w 2018 roku mieściła się w przedziale od 0,00 zł do

13,91 zł za jedną godzinę pracy opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi.

Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w całości przekazywana

jest na koniec danego miesiąca na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Wydział Polityki Społecznej. W roku 2018 pozyskaliśmy i przekazaliśmy kwotę 8 672,66 zł.

Liczba osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rok Liczba osób

2015 4

2016 3

2017 5

2018 9

Pozyskana dotacja na realizację zadania

Rok Pozyskana dotacja Wykorzystanie środków

własnych samorządu

2017 51 485,00 zł 109,37 zł

2018 78 030,00 zł 240,38 zł

7.  PRACA  SOCJALNA

Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono dla  360 osób w 101 rodzinach.
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Jednym z głównych świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest  praca

socjalna. Praca socjalna,  świadczona na rzecz osób i rodzin, ma na celu wzmocnienie ich

kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona

jest w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej  w Przerośli  oraz  społeczności  lokalnych.  Krąg odbiorców jest  bardzo szeroki,

gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny, a pomoc

taką otrzymuje każda rodzina, która zgłasza takie oczekiwanie.

Rok Liczba osób Liczba rodzin

2015 447 106

2016 325 112

2017 304 106

2018 360 101

8. UMIESZCZANIE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej „ Kalina „ w Suwałkach przebywało 5 osób.

W  2018  roku  w  Domu  Pomocy  Społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi

przebywały 2 osoby.

Obowiązani  do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

 mieszkaniec  domu,  a  w  przypadku  osób  małoletnich  przedstawiciel  ustawowy

z dochodów dziecka,

 małżonek, zstępni przed wstępnymi

 gmina ,z której osoba została skierowana do DPS

Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność to ani rodzina ,ani gmina nie mają

obowiązku wnoszenia opłat.

Gmina z której osoba została skierowana do DPS ponosi opłatę w wysokości różnicy

między  średnim  kosztem  utrzymania  w  DPS,  a  opłatami  wnoszonymi  przez  osoby  tzn.

mieszkańca domu i rodzinę.

W roku 2018 roku na Domy Pomocy Społecznej przekazano łączną kwotę 180 147,60 zł
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Rok Kwota przekazana

2015 97 738,30 zł

2016 120 932,03 zł

2017 141 815,09 zł

2018 180 147,60 zł

Liczba osób wymagających pomocy w formie umieszczenia w Domu Pomocy

Społecznej

Rok Liczba osób

2015 6

2016 5

2017 6

2018 7

Zgodnie  z  rozporządzeniami  Prezydenta  Miasta  Suwałk  miesięczny  koszt  utrzymania

mieszkańca Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach w roku 2018 roku 

wynosił :

 od stycznia do lutego 2018 roku –  2 986,60 zł.

 od marca do grudnia 2018 roku – 3 187,40  zł.

Zgodnie z rozporządzeniami Starosty Powiatu Węgorzewskiego miesięczny koszt utrzymania

mieszkańca Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie w roku 2018 roku 

wynosił :

 od stycznia do lutego 2018 roku –  3 246,00 zł.

 od marca do grudnia 2018 roku –  3 460,88 zł.

Zgodnie z rozporządzeniami Starosty Powiatu Augustowskiego miesięczny koszt utrzymania

mieszkańca Dom Pomocy Społecznej w  Augustowie w roku 2018 roku 

wynosił :
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 od stycznia do lutego 2018 roku –   - zł.

 od marca do grudnia 2018 roku –  3 490,00  zł.

Na  pisemna  prośbę  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  został

zmniejszony – 2 954,00 zł

Wpłaty rodziny za rok 2018 – 2 345,88 zł – kwota Gminy za rok 2018 – 177 801,72 zł

Wpłaty rodzin

Rok kwota

2016 996,59 zł

2017 1 071,48 zł

2018 2 345,88 zł

9 ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje :

 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku

lub całkowicie  niezdolnej  do  pracy,  jeżeli  jej  dochód jest  niższy  od kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie ,niezdolnej do pracy z powodu   wieku

lub całkowicie  niezdolnej  do pracy,  jeżeli  jej  dochód ,jak  również  dochód  na

osobę w rodzinie  są niższe od kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie.

Rok Wypłacona kwota zasiłku stałego

2015 84 777,00 zł

2016 92 616,00 zł

2017 94 999,47 zł

2018 83 116,56 zł

Kwota zasiłku stałego  nie może być niższa niż 30,00 zł  miesięcznie i  wyższa niż

604,00 zł.
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W roku 2018 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli w postaci

zasiłku stałego skorzystały 15 osób, liczba świadczeń 149  na kwotę  83 116,56 zł.

Od  przyznanych  świadczeń  w  postaci  zasiłku  stałego  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej w Przerośli opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

W 2018 roku opłaciliśmy składki zdrowotne na kwotę 7 534,85 zł.

10.  WNIOSKI  DO  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  DS.  ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W  roku  2017  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  skierował  oraz

pomógł  w  uzupełnieniu  i  ukierunkował  do  możliwości  złożenia  stosownego  wniosku  do

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach lub Wojewódzkiego

Zespołu ds.  Orzekania o Niepełnosprawności  w Białymstoku 11 osobom  w celu wydania

orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. 

Rok Liczba osób

2015 6

2016 11

2017 14

2018 11

11. ZADANIA  ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od 01.05.2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli realizuje zadania

zgodnie z ustawą o Świadczeniach Rodzinnych 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wypłacają  następujące świadczenia:

 1.Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

 urodzenia dziecka

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
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 samotnego wychowywania dziecka 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 rozpoczęcia roku szkolnego,

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 świadczenie rodzicielskie

2.Zasiłki pielęgnacyjne i Świadczenia pielęgnacyjne

Ad.1

 Wydatki  na  świadczenia   rodzinne  finansowane  z  dotacji  celowej  z  budżetu

państwa oraz liczba świadczeń.

świadczenie Ilość świadczeń

zasiłki rodzinne 4002

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka 21

Świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego

28

Świadczenie  z  tytułu  samotnego  wychowywania

dziecka

84

Świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego

170

Świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 351

Świadczenie z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w

szkole poza miejscem zamieszkania

694

Świadczenie  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w

rodzinie wielodzietnej

844

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26

Świadczenie rodzicielskie 113
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świadczenie Kwota świadczeń

( wartość wyrażona w złotych)

zasiłki rodzinne 465 634,02

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka 21 000,00

Świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego

10 529,20

Świadczenie  z  tytułu  samotnego  wychowywania

dziecka

16 087,84

Świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego

18 180,00

Świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 24 063,20

Świadczenie z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w

szkole poza miejscem zamieszkania

52 420,33

Świadczenie  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w

rodzinie wielodzietnej

79 770,28

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 000,00

Świadczenie rodzicielskie 111 007,90

W  2018  roku  wydano  23  decyzje  odmowne  na  zasiłek  rodzinny  z  dodatkami-

przekroczone kryterium dochodowe na osobę.

Ad.2 

Razem wypłacono  świadczeń opiekuńczych – 1 128 na kwotę 414 314,04 zł.

świadczenie Ilość świadczeń

 2016 rok

Ilość świadczeń 

2017 rok

Ilość świadczeń 

2018 rok

zasiłek dla opiekuna 65 48 38

świadczenia pielęgnacyjne 106 102 126

specjalny zasiłek opiekuńczy 117 144 153

Zasiłek pielęgnacyjny 739 765 811
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świadczenie Kwota świadczeń

( wartość

wyrażona w

złotych)

Rok 2016

Kwota świadczeń

( wartość

wyrażona w

złotych)

Rok 2017

Kwota świadczeń

( wartość

wyrażona w

złotych)

Rok 2018

zasiłek dla opiekuna 33 141,00 24 960,00 20 360,00

świadczenia pielęgnacyjne 137 800,00 143 412,00 183 263,60

specjalny zasiłek opiekuńczy 60 823,00 74 880,00 82 460,00

Zasiłek pielęgnacyjny 113 067,00 117 045,00 128 230,44

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 139 świadczenia na kwotę 37 902,69 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 167  świadczeń na kwotę 12 598,24 zł

                                                                                                             

12. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób znajdujących się w trudnej

sytuacji  materialnej  z  powodu  niemożności  wyegzekwowania  alimentów  od  osób

zobowiązanych wobec nich od alimentacji. 

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  osobie  uprawnionej  do

ukończenia przez nią 18 roku życia  albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole

wyższej  do ukończenia  przez nią  25 roku życia,  albo w przypadku posiadania  orzeczenia

o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  –  bezterminowo.  Świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie

przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

W  2018  roku  wydano  11  decyzji  przyznających  świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego,  a  na  wypłatę  powyższych  świadczeń  wydatkowano  kwotę  76  800,00 zł

( co stanowi 235 świadczenia).
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13. PROGRAM RODZINA 500+ - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  matce,  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu

dziecka  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka.  Przysługuje  ono  do  dnia  ukończenia  przez

dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku

gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców

rozwiedzionych,  żyjących  w  separacji  lub  żyjących  w  rozłączeniu,  kwotę  świadczenia

wychowawczego  przysługującą  za  niepełny  miesiąc  ustala  się,  dzieląc  kwotę  tego

świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę

mnoży się  przez  liczbę  dni  kalendarzowych,  za  które  to  świadczenie  przysługuje.  Kwotę

świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy

w górę.

Osobom,  które  nie  starają  się  o  świadczenie  wychowawcze  na  tzw.  "pierwsze  dziecko"

świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie.  W takim przypadku nie ma

potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  "pierwsze  dziecko"  jeżeli  dochód  rodziny  w

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko

niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Określone  w  przepisach  określenie  "pierwsze  dziecko"  –  oznacza  jedyne  lub  najstarsze

dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych

tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do

ukończenia 18.  roku życia,  pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci  wskazane przez

osobę która składa wniosek.

Do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  wpłynęło  286 wniosków

o przyznanie świadczenia wychowawczego ,  z tego 274 złożonych w formie papierowej

oraz 12 złożonych drogą elektroniczną.
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                                                                          MIESIĄC
Wyszczegól

nienie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma

1. Liczba 

świadczeń 

wychowawc

zych 

(przyznanyc

h decyzją) 

należnych 

za miesiąc

400 406 415 410 400 408 404 415 406 367 401 385 4817

2. Liczba 

świadczeń 

wychowawc

zych 

wypłaconyc

h w formie 

pieniężnej 

w miesiącu:

400 406 415 410 400 408 404 415 406 367 401 385 4817

Łącznie  na  świadczenia  wychowawcze  w  roku  2  436  193,91  zł  wydatkowano  kwotę

( wraz z kosztami obsługi) –   38 552,81 zł

Rok Kwota dotacji otrzymana Kwota wydatkowana

2016 1 956 403,00 zł 1 935 934,77 zł

2017 2 610 165,00 zł 2 550 466,48 zł

2018 2 570 385,00 zł 2 436 193,91 zł

14.  Świadczenie Rodzicielskie

Uchwalona  przez  Sejm  w  dniu  24  lipca  2015  r.  ustawa o  zmianie ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawwprowadza od 1 stycznia 2016 r.

świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. 
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Świadczenie  rodzicielskie  przysługuje  osobom,  które  urodziły  dziecko, a  które  nie

otrzymują  zasiłku  macierzyńskiego  lub  uposażenia  macierzyńskiego.  Uprawnieni  do

pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub

nie  w  urzędzie  pracy),  studenci,  rolnicy,  a  także  wykonujący  prace  na  podstawie  umów

cywilnoprawnych.  Także  osoby  zatrudnione  lub  prowadzące  pozarolniczą  działalność

gospodarczą,  jeśli  nie  będą  pobierały  zasiłku  macierzyńskiego  będą  mogły  ubiegać  się  o

świadczenie  rodzicielskie.  Aby  objąć  wsparciem  jak  największą  grupę  osób  i  zapewnić

rodzicom  jak  największe  wsparcie  materialne  w  pierwszym  okresie  życia  dziecka,

świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium

dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu

ani  innym  obciążeniom).  Wsparcie  finansowe  w  postaci  świadczenia  rodzicielskiego

przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a

w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71

tygodni.

Rok Liczba wniosków Kwota wydatkowana

2017 8 106 032,25 zł

2018 11 112 067,90 zł

15.  Współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej

Zgodnie  z  art.11  ustawy  z  dnia  9  kwietnia  2010  roku  o  Udostępnianiu  informacji

Gospodarczych  i  wymianie  danych  gospodarczych,  w  2018  roku  podjęto  współpracę

z następującymi Biurami Informacji Gospodarczej:

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

- KBIG

- KRD

- ERIF

 W systemie zostało zgłoszonych 17 dłużników alimentacyjnych.
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16. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Na terenie Gminy funkcjonuje  Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie ( ZI), któremu obsługę administracyjno - techniczną zapewnia Gminny Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w  Przerośli.  Przewodniczącym  Zespołu  jest  Kierownik  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Rafał Lejmel, zastępcą przewodniczącego jest pracownik

socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julia Eliza Tertel, sekretarzem Zespołu

jest pielęgniarka środowiskowa Pani Danuta Renkiewicz.

W 2018 roku przekazano 10 Niebieskich Kart do Zespołu Interdyscyplinarnego, z tego:

1. 9 przekazanych przez przedstawicieli policji,

2. 1 przekazanych przez przedstawicieli pomocy społecznej,

3. 0 przekazana przez przedstawicieli oświaty,

4. 0 przekazana przez przedstawicieli ochrony zdrowia,

5. 3 procedur Niebieskiej Karty jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

Zespół  Interdyscyplinarny  realizuje  działania  określone  w  gminnym  programie

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie.

Zadaniem  Zespołu  jest  prowadzenie  zintegrowanych  działań  oraz  koordynowanie

działań podmiotów o których mowa w art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie   tj.  Ośrodka Pomocy Społecznej,  Policji,

służby  zdrowia,  oświaty,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych.

W 2018 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 10 „Niebieskich  Kart  A”

w których podjęto działania interwencyjne.

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania.

W 2018 roku powołano Grup Roboczych 10 które odbyły 43 posiedzenia.

Zespół Interdyscyplinarny wypracował spójne procedury postępowania podczas interwencji

wobec  ofiar  i  sprawcy  przemocy  w  rodzinie,  które  realizowane  były  na  podstawie

Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  13  września  2011  roku  w  sprawie  procedury

„Niebieska Karta” oraz formularzy „Niebieska Karta”.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

Członkowie komisji
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 Domański  Rafał –  przedstawiciel  Miejskiej  Komendy  Policji  w  Suwałkach;

Posterunek Policji w Filipowie

 Sienkiewicz  Teresa –  przedstawiciel  Sądu  Rejonowego  w Suwałkach;  Kuratorska

Służba Sądowa

 Renkiewicz  Danuta  –  przedstawiciel  Ośrodka  Zdrowia  w  Przerośli  oraz  GKRPA

Przerośli

 Gwiazdowska  Danuta  –  przedstawiciel  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Suwałkach

 Lejmel Rafał – przedstawiciel Domu Dziecka w Pawłówce

 Sztejter Krystyna – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Pawłówce

 Galińska  Iwona  Barbara  –  przedstawiciel  Szkoły  Podstawowej  w  Przerośli

w  Przerośli

 Tertel  Julia  Eliza  –  przedstawiciel  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Przerośli

 Dyczewska Aneta– przedstawiciel Urzędu Gminy w Przerośli

 Rynkiewicz  Jarosław –  przedstawiciel  Gminnego  Ośrodeka  Kultury  Sportu

i Turystyki w Przerośli 

 Małachowski  Sławomir –  przedstawiciel  Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Przerośli

 Maria Jolanta Gajda – Pstrzoch – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Domu

Dziecka w Pawłówce

Zastępcy Członków Komisji

 Bordzio  Kazimierz –   zastępca  przedstawiciela  Miejskiej  Komendy  Policji

w Suwałkach; Posterunek Policji w Filipowie

 Małachowska Anna   –  zastępca przedstawiciela Sądu Rejonowego w Suwałkach;

Kuratorska Służba Sądowa

 Tarnowska Agata – zastępca przedstawiciela Ośrodka Zdrowia w Przerośli

 Kuryło Anna  – zastępca  przedstawiciela  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Suwałkach

 Siwula Agnieszka – zastępca przedstawiciela Domu Dziecka w Pawłówce
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 Sienkiewicz  Helena  Danuta  –  zastępca  przedstawiciela  Szkoły  Podstawowej

w Pawłówce

 Zając Elżbieta – zastępca przedstawiciela Szkoły Podstawowej  w Przerośli

 Żołowska  Paulina   –  zastępca  przedstawiciela  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Przerośli

 Best Irena – zastępca przedstawiciela Urzędu Gminy w Przerośli

 Brzozowska  Agnieszka –  zastępca  przedstawiciela  Gminnego  Ośrodka  Kultury

Sportu i Turystyki w Przerośli 

 Downar Marta –  zastępca przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Domu

Dziecka w Pawłówce

Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Wójta Gminy Przerośl nr 39/2017 z dnia

13 czerwca 2017 roku  ( zmiana zarządzenia  w dniu 24 kwietnia 2018 roku nr 26/2018) ma

za  zadanie  przede  wszystkim  diagnozowanie  problemu  przemocy  w  rodzinie,  następnie

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź

podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.

Członkowie Zespołu Konieczne opracowują i realizują indywidualne plany pomocy

i inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorują sytuację

w tych rodzinach.

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także

ich efektów.

Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach

.  W skład  grup  roboczych  wchodzą  przedstawiciele:  jednostek  organizacyjnych  pomocy

społecznej,  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, Policji, oświaty,

ochrony  zdrowia.  W  skład  grup  roboczych  wchodzą  także  kuratorzy  sądowi  oraz

przedstawiciele  innych  podmiotów,  specjaliści  w  dziedzinie  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie.

Prace w ramach grup roboczych jest prowadzona w zależności od potrzeb zgłaszanych

przez  zespół  interdyscyplinarny  lub  wynikających  z  problemów  występujących

w indywidualnych przypadkach.

Zadaniem  grup  roboczych  jest  opracowanie  i  realizacja  planu  pomocy

w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,  monitorowanie sytuacji

rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
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dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy

oraz efektów tych działań.

17. WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W SUWAŁKACH

W  ramach  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Suwałkach,  Gminny  Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  korzysta  sieci  oprogramowania  SEPI  umożliwiającej

adekwatną  pomoc  mieszkańcom  Gminy;  osoby  zainteresowane  wydaniem  zaświadczenia

o zarejestrowaniu się w bazie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, o otrzymywanych

świadczeniach z urzędu, opłacanych składkach nie muszą już czekać w długich kolejkach

w urzędzie pracy, ponosić dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do urzędu pracy,

mogą otrzymać takie zaświadczenie po okazaniu dowodu osobistego w Gminnym Ośrodku

Pomocy  Społecznej  w  Przerośli.  W  ramach  porozumienia  pomiędzy  Ośrodkiem

a Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach cały koszt związany z oprogramowaniem oraz

aktualizacją podpisu elektronicznego ponosi Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.

18.  INTERWENCJE

W roku 2018 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli uczestniczyli

w 11 interwencjach:

 8 z udziałem Policji

 3 z udziałem pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, kuratora

Skierowano  1  wniosek  do  Sądu  Rejonowego  w  Suwałkach  III  Wydział  Rodzinny  i

Nieletnich o wgląd w sytuację nieletnich dzieci.  

19. ASYSTENTURA RODZINNA

Zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny

i  systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.U.  z  2018  r.,   poz.998  z  późn.  zm)  Ośrodki  Pomocy

Społecznej zatrudniają asystentów rodziny i prowadzą pracę z rodziną w ramach asystentury

rodzinnej. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przerośli  posiadał  zaplanowane środki  finansowe

w  roku  2018  na  zatrudnienie  asystenta  rodziny  i  podejmował  we  współpracy  z  Sądem

Rejonowym  w  Suwałkach  III  Wydział  Rodzinny  i  Nieletnich  działania  zmierzające  do

przyznania  asystenta  rodziny  dwóm  rodzinom  z  terenu  Gminy  –  bezskutecznie  –

w dalszym ciągu  we współpracy  z  kuratorami  jest  prowadzone postępowanie  opiekuńcze

i nadzorujące.

Asystent  rodziny  jest  profesją  w  systemie  wspierania  rodziny,  wprowadzoną  ustawą

o  wspieraniu  rodziny,  której  cechami  charakterystycznymi  są  kompleksowe  działania

podejmowane  wobec  rodziny  i  polegające  przede  wszystkim  na  towarzyszeniu  rodzinie,

z zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania

i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych.

Asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli  realizował zadania:

-  pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej:

-  udzielanie  pomocy  rodzinom w poprawie  ich  sytuacji  życiowej,  w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (zapisy do

psychologa);

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; opracowanie i realizacja planu pracy

z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-  współpraca  z  jednostkami  administracji  rządowej  i  samorządowej,  właściwymi

organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  i  osobami  specjalizującymi  się

w działaniach na rzecz dziecka i rodzin;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie

z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  lub innymi podmiotami,

których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
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- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

dzieci i rodzin.

20. Mediacje Sądowe - profesjonalne poradnictwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli wychodząc naprzeciw współczesnym ocze-

kiwaniom społeczeństwa uruchomił w swojej działalności możliwość skorzystania dla miesz-

kańców z bezpłatnego poradnictwa w zakresie mediacji sądowych odbywających się w okre-

ślonych z podopiecznymi sesjach.  

Mediacje sądowe to przede wszystkim profesjonalna pomoc rodzinie w sytuacji kon-

fliktowej i kryzysowej, która wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu technik pomocy w roz-

wiązywaniu konfliktów, w szczególności umiejętności prowadzenia procesu mediacji rodzin-

nych.  

Mediacje rodzinne są stosunkowo nowym kierunkiem rozwiązywania konfliktów, roz-

wijającym się dynamicznie w ostatnich latach w Polsce. Główna idea mediacji w obszarze

konfliktów rodzinnych mówi o możliwości pokojowego rozwiązywania tych konfliktów, bez

przemocy, z poszanowaniem godności i dbałością o ochronę potrzeb stron uwikłanych w kon-

flikty, kładąc nacisk na możliwości utrzymania porozumienia a nawet współpracy stron w

przyszłości.  Kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli stanowią również sta-

li mediatorzy zarejestrowani na listach mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Suwał-

kach, którzy posiadają niezbędną wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu media-

cji. 

Z w/w poradnictwa skorzystało w roku 2018 sześć rodzin. 

Rok Liczba porad Liczba osób

2016 2 2

2017 6 4

2018 36 6
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21.  PUNKT  KONSULTACYJNY  PORADNICTWA  SPECJALISTYCZNEGO  DLA

OSÓB Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI I PRZEMOCĄ

Punkt Konsultacyjny istnieje od września 2012 roku. Konsultacje specjalistyczne prowadzone

są  nieodpłatnie  przez  członków   Stowarzyszenia  Przyjaciół  Domu  Dziecka  w  Pawłówce

( socjoterapeuta, pedagog) oraz przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przerośli i wolontariuszy. Łącznie udzielono 54 porady specjalistyczne. Z pomocy punktu

konsultacyjnego skorzystało 35 osób.

Rok Liczba porad Liczba osób

2016 18 29

2017 11 14

2018 54 35

 Zakres udzielonej pomocy:

 dydaktyczna 

 socjoterapeutyczna 

 pomoc społeczna 

 poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo – wychowawczych

 mediacyjna

22. KARTA DUŻEJ RODZINY

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Karty Dużej Rodziny przyjął

i zrealizował 24 wniosków w związku z wydaniem Kart Dużej Rodziny -  wydatkowano:

88,69 zł

Rok Liczba wniosków Wydatkowana dotacja

2016 19 179,56 zł

2017 15 92,46 zł

2018 24 88,69 zł
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23. WSPÓŁPRACA ZE SKLEPAMI – ZAWARTE UMOWY

W  związku  z  realizacją  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej w Przerośli wystosował zapytania ofertowe do czterech sklepów spożywczych.

Przedmiotem  zamówienia  był  zakup  podstawowych  artykułów  żywnościowych  oraz

podstawowych produktów higieny osobistej oraz środków czystości. W toku postępowania

wyłoniono  dwóch  realizatorów  z  którymi  podpisano  stosowane  porozumienia  –

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Sklep Wielobranżowy Pani Małgorzata Palewicz,

ul. Rynek 14. 16-427 Przerośl, Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Nowa Pawłówka, 16-427

Przerośl. W sytuacjach, w których istnieje podejrzenie niewłaściwego wykorzystania środków

finansowych  udzielonych  w  ramach  pomocy  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Przerośli z ich przeznaczeniem, zlecano wykorzystanie środków w sklepie. 

24. RODZINY ZASTĘPCZE

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypad-

ku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina wła-

ściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysoko-

ści:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka

w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w

pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Rok Liczba dzieci

umieszczonych w pieczy

zastępczej

Przekazane środki

finansowe

2016 6 17 007,43 zł
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2017 6 22 557,42 zł

2018 9 32 084,86 zł

25. DODATKI MIESZKANIOWE

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.

zm.),  reguluje  zasady  i  tryb  przyznania,  ustalania  wysokości  i  wypłacania  dodatków

mieszkaniowych  oraz  właściwość  organów  w  tych  sprawach i  Rozporządzenie  Rady

Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r

poz.1817/.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego

prawa do lokalu mieszkalnego,

 osobom  zajmującym  lokale  mieszkalne  w  budynkach  stanowiących  ich  własność

i właścicielom 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 lub socjalny.

Dodatek  mieszkaniowy  przysługuje  osobom,  jeżeli  średni  miesięczny  dochód  na  jednego

członka  gospodarstwa  domowego  w  okresie  3  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury

obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty

w gospodarstwie wieloosobowym.

Od. 01.03.2013 r. najniższa emerytura wynosi 831,14zł

Za  dochód  uważa  się wszelkie  przychody  po  odliczeniu  kosztów  ich  uzyskania  oraz  po

odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się :

 dodatków dla sierot zupełnych,
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 zasiłków pielęgnacyjnych,

 zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

 dodatku mieszkaniowego,

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

 dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w

hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje

się  jeden  lokal  mieszkalny  /dom  jednorodzinny/  w  przeliczeniu  na  liczbę  członków

gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby

 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób

 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób

 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób

 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób 

 70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby 

osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu      

o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje

osoba  niepełnosprawna  poruszająca  się  na  wózku  lub  osoba  niepełnosprawna,  której

niepełnosprawność  wymaga  zamieszkiwania  w  oddzielnym  pokoju.  O  wymogu

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na

normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą

wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym ,

 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
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 10%  dochodów  gospodarstwa  domowego  –  w  gospodarstwie  5-osobowym

i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 opłat za gaz przewodowy,

 energię elektryczna,

 ubezpieczeń,

 podatku od nieruchomości,

 opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca

następującego po dniu złożenia wniosku.

Ogółem w roku 2018 na dodatki mieszkaniowe wydatkowaliśmy kwotę  54 448,66 zł.

Do Ośrodka  wpłynęło  39 wniosków o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego.  Wydano  39

decyzji.

Rok Liczba wniosków Wydatkowana kwota

finansowa

2016 49 59 184,29 zł

2017 41 55 656,58 zł

2018 39 54 448,66 zł

26. STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przerośl przysługuje w formie:

 stypendium szkolnego,

 zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje  uczniom znajdującym się  w trudnej  sytuacji  materialnej

wynikającej  z  niskich  dochodów  w  rodzinie  (miesięczny  dochód  na  1  osobę nie

przekraczający 514,00 zł na osobę) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do

ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 bezrobocie,

 niepełnosprawność,
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 ciężka lub długotrwała choroba,

 wielodzietność,

 alkoholizm lub narkomania,

 brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 gdy rodzina jest niepełna.

Zasiłek  szkolny może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo  w  trudnej

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz

lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można

było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego

z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany  przede wszystkim w przypadku:

 śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

 klęski żywiołowej

 nagłej choroby w rodzinie ucznia

Wnioski o  przyznanie zasiłku  szkolnego składa  się  w  terminie nie  dłuższym  niż

2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W roku 2018 na  stypendia  szkolne  wydatkowaliśmy kwotę  83 110,48  zł  (środki  własne

gminy stanowiły  20% wydatków tj.  16  622,10  zł,  natomiast  dotacja  stanowiła  80%

wydatków tj.  66 488,38 zł).

 Przyznano ogółem stypendium szkolne dla 200 uczniów.

Rok Wydatkowana dotacja Wydatkowana

kwota środków

samorządu

Liczba uczniów

2016 77 048,00 zł 19 937,02 zł 287

2017 70 160,42 zł 17 540,10 zł 226

2018 66 488,38 zł 16 622,10 zł 200

27. Program „ Za Życiem” 4000 +

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwra-

calne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatal-
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nym okresie  rozwoju  dziecka  lub  w  czasie  porodu  przysługuje  jednorazowe  świadczenie

w wysokości 4000 zł. 

Podstawą  do  skorzystania  z  uprawnień  jest zaświadczenie potwierdzające  ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,  które powstały

w prenatalnym  okresie  rozwoju  dziecka  lub  w czasie  porodu wystawione  przez  lekarza

ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe  świadczenie  przyznaje  się  na wniosek matki  lub  ojca  dziecka,  opiekuna

prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka będącego świadczeniobiorcą świadczeń opieki

zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o

koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807,

1860 i 1948)  spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o�

ustalenie  prawa do jednorazowego  świadczenia  zawierający  odpowiednie  oświadczenie  w

części II wniosku.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

Jednorazowe  świadczenie  przysługuje,  jeżeli  kobieta  pozostawała  pod  opieką

medyczną  nie  później  niż  od 10  tygodnia  ciąży  do  porodu.  Pozostawanie  pod  opieką

medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez

położną. Wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną

nie  później  niż  od  10  tygodnia  ciąży  do  dnia  porodu,  nie  dotyczy  opiekuna  prawnego,

opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe  świadczenie,  podobnie  jak  świadczenia  rodzinne  oraz  świadczenie

wychowawcze, podlega  unijnej  koordynacji systemów  zabezpieczenia  społecznego.

Oznacza  to,  że  w  przypadku  gdy  osoba  uprawniona  do  jednorazowego  świadczenia  lub

członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w

którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj.

w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z

podjęciem  nauki),  wniosek  wraz  z  dokumentami  zostanie  przekazany  marszałkowi

województwa  w  celu  ustalenia,  czy  w  danej  sprawie  zachodzi  koordynacja  systemów

zabezpieczenia społecznego.
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Jednorazowe  świadczenie nie  przysługuje  jeśli dziecko  zostało  umieszczone  w  instytucji

zapewniającej  całodobowe utrzymanie  (oznacza  to  dom pomocy społecznej,  młodzieżowy

ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład

karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli  instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne

utrzymanie)  albo  w  pieczy  zastępczej.  Jednorazowe świadczenie  nie  przysługuje  również

w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Rok Liczba

wniosków

Wydatkowana

dotacja

Liczba dzieci Liczba osób

zainteresowanych 

( pobrano wnioski)

2017 2 8 246,00 zł 2 3

2018 0 0,00 zł 0 1

(dziecko  urodzone  w

grudniu 2018 roku)

28. Sprawowanie Pogrzebu

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli nie sprawował pogrzebu.

Rada gminy Przerośl podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez

gminę oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu. Prawo do  pogrzebu,  przysługuje także osobom

bez ustalonej  tożsamości,  którzy zmarli  lub których zwłoki  odnaleziono na terenie  gminy

Przerośl.

29. Projekt „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych

ubóstwem wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego”

Projekt „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem wyklucze-

niem społecznym z woj. podlaskiego” realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD

z Białegostoku w partnerstwie z Gminami Przerośl oraz Filipów. 

Projekt jest realizowany od 1 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Do projektu z terenu Gminy Przerośl zgłosiło się 18  osób, które:

- ukończyły 18 lat,
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- zamieszkują na terenie Gmin Przerośl,

- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z PO PŻ

W ramach projektu oferujemy uczestnikom :

-szkolenia zawodowe,

-3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym oraz późniejsze zatrudnienie

- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

- wsparcie psychologiczne, prawne i mediacyjne

Ponadto:

Projekt  przewiduje  również  udzielenie  wsparcia  dla  dzieci  zrekrutowanych uczestników –

w  zależności  od  indywidualnych  potrzeb:  korepetycje  z  nauczycielami  wybranych

przedmiotów  bądź  wsparcie  pedagogiczne  wyrównujące  dysproporcje  edukacyjno-

wychowawcze.

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

– Catering  (przy  zajęciach  trwających  dłużej  niż  6  godzin)  oraz  przerwa  kawowa  (przy

zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)

-Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego, doradztwa

zawodowego, na kursy, szkolenia oraz staże,

-Objęcie  ubezpieczeniem  NNW,  zakup  odzieży  ochronnej,  szkoleń  bhp.

Projekt  pt.  „Wsparcie  w  zakresie  aktywnej  integracji  dla  osób  zagrożonych  ubóstwem

i  wykluczeniem  społecznym  z  woj.  podlaskiego”  nr  RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16  jest

współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  wysokości

758 795,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na

lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej,  Działania 7.1 Rozwój działań

aktywnej integracji.
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Środki wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli w roku 2018 na

realizację projektu stanowiące wkład własny do projektu –  21 600,00 zł ( z czego wkład

własny stanowiły zasiłki stałe – 1 812,00 zł  + zasiłki okresowe 14 338,00 zł + zasiłki

celowe i specjalne celowe 5 450,00 (łącznie rok 2018 i 2017) – w roku 2017 – 1800,00 zł)

zrealizowane kursy

Nazwa kursu Ilość osób

Pracownik gospodarczy - konserwator 6

Pomoc kuchenna 3

Kurs prawo jazdy kat C i C + E 3

Pracownik administracyjno – biurowy z panelem kadry i płace 1

Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej 1

Kurs prawo jazdy kat B + E 1

zrealizowane staże

Miejsce odbywania stażu Ilość stażystów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli 3

Gospodarstwo Rolne Stanisław Wojtkiewicz 1

Urząd Gminy Przerośl 3

Firma Usługowa – Dawid Grzęda 1

Szkoła Podstawowa w Pawłówce 3

Zakład usługi Transportowe Arkadiusz Chałko 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Fart 1

Alucenter s.c 1

30.  PRZYZNANE  DOTACJE  NA REALIZACJĘ  ZADAŃ  BIEŻĄCYCH  W ROKU

2018

                                                              

Lp. Świadczenie, usługa Przyznana dotacja w zł

1. Zasiłek stały 94 762,00

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 

niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy 

społecznej ( zasiłek stały) 

9 000,00

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 14 000,00
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niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne           

( świadczenia opiekuńcze) 

4. Zasiłek okresowy 101 000,00

5. Dożywanie 22 000,00

6. Zasiłki Rodzinne, opiekuńcze i Fundusz Alimentacyjny 1 477 000,00

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi

78 030,00

8. Obsługa Ośrodka Pomocy Społecznej 30 750,00

9. Asystentura Rodzinna w Gminie Przerośl 0,00

10. Stypendia szkolne 78 825,00

11. Karta Dużej Rodziny 135,34

12. Świadczenie wychowawcze 2 570 385,00

13. Program 300+ 146 010,00

14. Dodatki Energetyczne 150,00

RAZEM PRZYZNANO DOTACJI 4 622 047,34

31.  Wyjazd  edukacyjno-  wychowawczy  z   programem  socjoterapeutycznym  do
Chorwacji

Młodzi ludzie żyjący w rodzinach dysfunkcyjnych, w których występuje problem ubóstwa,

alkoholizm,  przemoc,  długotrwała  choroba  i  wiele  innych,  doświadczają  wielu  szkód

emocjonalnych, a zwłaszcza psychicznych i społecznych. Uczą się „nie odczuwać, nie mówić

i nie ufać”, przyjmują niewłaściwe role rodzinne i życiowe Przez wiele lat żyją z poczuciem

winy za picie rodziców, przyjmują nadmierną odpowiedzialność, przezywają wstyd, często

sami stają się ofiarami przemocy lub obserwują przemoc. Wchodząc w dorosłe życie wnoszą

bagaż wewnętrznych przekonań, które uniemożliwiają bądź utrudniają im prawidłowy rozwój

osobisty i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. Często powielają zachowania rodziców, same

wcześnie sięgają po alkohol, zaś w dorosłym życiu tworzą  często dysfunkcyjne rodziny.

Badania  nad  potrzebami  rozwojowymi  i  problemami  młodzieży  wychowującej  się

w  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  wskazują,  że zdecydowana  większość  dzieci,  które

otrzymają  wsparcie  w  formie  likwidowania  barier  społecznych   wybiera  zdrowy

i  uporządkowany  tryb  życia,  tworzy  bliskie  relacje  rodzinne  i  społeczne,  nie  przejawia

zachowań problemowych i symptomów zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego.
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Istotną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży maja wpływ postawy ludzi

dorosłych.   Nadrzędnym działaniem i  celem jest  modelowanie  ich zachowań społecznych

i  wskazywanie  wartości  spędzania  czasu  razem  bez  telefonu  czy  komputera.  Warunkiem

podejmowania  adekwatnych  i  skutecznych  działań  jest  zrozumienie  potrzeb  i  zadań

rozwojowych, sposobu myślenia, obaw i trudności, przed jakimi stają  nasi mali mieszkańcy.

Wspólne  wyjazdy  edukacyjno  –  wychowawcze  poza  Gminę  dają  możliwość  szerszego

poznania  dzieci i kreowania ich dalszych postępowań.

W dniu 7 września 2018 r. grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl, w tym

wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce wraz z kadrą wychowawczą którą stanowili

w większości członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, w ramach

akcji "Spełniamy marzenia dzieci" wyruszyła do Chorwacji. Gmina Przerośl współpracuje od

dwóch lat  ze Stowarzyszeniem w realizacji  tego typu przedsięwzięć  ukierunkowanych na

socjoterapię młodego pokolenia. Dzięki takim akcjom dzieci z terenu Gminy Przerośl mogą

poznawać otaczający je świat, poznawać inne kultury. W roku 2017 podobny wyjazd został

zorganizowany do Grecji. Takie działania mają na celu wyrównywanie szans młodych ludzi z

terenów wiejskich,  którzy mają ograniczony dostęp do szeroko rozumianych dóbr kultury.

Podczas  wyjazdu  zwiedziliśmy  wiele  ciekawych  miejsc  a  uczestnicy  wycieczki  mieli

możliwość zobaczenia  wielu  miejsc,  które znają  tylko z lekcji  historii  lub sztuki,  czy też

z  Internetu.  Uśmiechnięte  twarze  dzieci  oraz  ich  radość  są  najlepszym  podsumowaniem

programu wyjazdowego. Z ewaluacji działań wiemy, że istnieje realna potrzeba kontynuacji

tego typu przedsięwzięć w przyszłości.  W Wyjeździe udział wzięło 24 dzieci i młodzieży

z terenu Gminy Przerośl.

32. Umiem Potrafię – Mam Talent – edycja druga – program socjoterapeutyczny

Konkurs,  odbył  się  w  dniu  26  października  2018  r.  i  został  zorganizowany  przy

współpracy Domu Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka

w Pawłówce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.  Swój udział

w konkursie zadeklarowało  25 uczestników zamieszkujących teren Gminy Przerośl.

 Program  powstał  w  ramach  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania

Przemocy  Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  na  lata  2016-2021

uchwalonego Uchwałą nr XII/78/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2016

roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 –
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2020 uchwalonego Uchwałą Nr XXVII Rady Gminy Przerośl z dnia 27 marca 2018 r.

Na wszystkich uczestników czekały nagrody pocieszenia, zaś na szóstkę najlepszych:

nagrody rzeczowe.

33. Program socjoterapeutyczny „Poznaję Świat” Z wizytą w Białowieży

W dniu  22  września  2018 r.  grupa  dzieciaków z Gminy Przerośl  i   Domu Dziecka    Pawłówce.  odwiedziła

Białowieżę.  Wyjazd  został  zorganizowany  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Domu  Dziecka  w  Pawłówce

( instytucja zarządzająca w projekcie socjoterapeutycznym). Stowarzyszenie zaproponowało w ramach współpracy

udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl w nieodpłatnym wyjeździe. Dzieci i młodzież biorąca udział w

wyjeździe miała możliwość zwiedzenia Muzeum Przyrodniczo - Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz

zobaczenia z bliska takich zwierząt jak żubry, łosie, jelenie, żubronie, wilki i rysie.  

Dokonując pogłębionej  analizy diagnozy problemów społecznych dzieci  i  młodzieży   z terenu Gminy

Przerośl,  w  tym  wychowanków  Domu  Dziecka  w  Pawłówce,  realizacja  programów  socjoterapeutycznych

umożliwi Im w szerszym stopniu korzystanie z możliwości terapeutycznych. Kolejnym ważnym rezultatem była

aktywizacja  dzieci  i  młodzieży  do angażowania  się  w budowanie  własnej  przyszłości,  wolnej  od  uzależnień,

skierowanej  na  budowanie  fundamentu  rodziny.   Wyjazd  dodatkowo uwrażliwił  dzieci  i  młodzież  na  piękno

przyrody i otaczającego nas świata. 

Realizacja  programu  edukacyjno  -  socjoterapeutycznego  umożliwiła  dzieciom  z  terenu  Gminy  Przerośl

w szerszym  stopniu korzystanie z możliwości terapeutycznych. Kolejnym ważnym rezultatem była aktywizacja

społeczności  wiejskiej  Gminy Przerośl i uwrażliwienie na istniejący  problem niepełnosprawności.   Projektem

Stowarzyszenia objęto grupę 16 dzieci . Projekt miał charakter otwarty  i był skierowany do całej społeczności

lokalnej Gminy Przerośl.  Należy również nadmienić, że projekt był dopasowany do społeczności, w której  był

realizowany; odpowiadał na potrzeby ujęte w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

2017-2024.

34. Projekt – System obsługi wsparcia Finansowego ze środków PEFRON
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Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  w  dniu  2  sierpnia  2018  roku  zgłosił  się

do projektu pn. "System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze środków PFRON",  mającego

na celu  usprawnienie  procesu aplikowania  o  środki  PFRON za  pomocą ogólnopolskiego

systemu informatycznego SOW.

System  Obsługi  Wsparcia  to  nowoczesna  platforma,  za  pomocą  której  Osoby  Niepełnosprawne

i jednostki  działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

będące  w  gestii  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego,  po  raz  pierwszy  bez  wychodzenia

z domu.

Celem  projektu,  w  ramach  którego  powstał  System  SOW,  jest  zwiększenie  dostępności  pomocy  oferowanej

w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu

Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania

o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.

Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji  na etapie przyznawania dofinansowań, jak

również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 uzyskanie informacji,

 wypełnienie wniosku,

 podpisanie i złożenie wniosku,

 dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,

 zapoznanie się ze wzorem umowy,

 rozliczenie dofinansowania.

Dostęp  do  Systemu  jest  nieodpłatny.  Podstawowym  i  jedynym  wymaganiem  w  celu  spełnienia  warunku

zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest  dostęp do sieci internetowej.  Pełne korzystanie  z Systemu wymaga

posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany  na platformie ePUAP lub przy pomocy

kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Ponadto w ramach tego projektu zostaną uruchomione również szkolenia e-learningowe, szkolenia dla jednostek

samorządu terytorialnego,  portal  edukacyjno-  informatyczny,  infolinia,  a także kreator  – narzędzie  ułatwiające

uzyskiwanie informacji o wsparciu dostępnym przy pomocy Systemu.

          W ramach działań projektowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli w dniu  21 grudnia 2018

roku otrzymał od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, al. Jana Pawła II

13, 00-828 Warszawa 4 sztuki urządzeń mobilnych wzbogaconych  o stosowne oprogramowanie, specjalistyczny
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informator oraz internet mobilny. Dzięki tym urządzeniom pracownicy Ośrodka będą w stanie informować swoich

podopiecznych o możliwości składania wniosków, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą

elektroniczną.

35.  Pomoc  Żywnościowa  w  ramach  Programu  Operacyjnego   Pomoc  Żywnościowa  2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

produkt Ilość ton

Groszek z marchewką 1,2

Fasola biała 1,2

Koncentrat pomidorowy 0,512

Buraczki wiórki 0,49

Powidła śliwkowe 0,36

Makaron jajeczny 1,57

Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,15

Ryż biały 1,4

Kasza gryczana 0,531

Herbatniki maślane 0,18

Mleko 2,16

Szynka drobiowa 1,0368

Szynka wieprzowa mielona 0,63

Pasztet wieprzowy 0,2592

Filet z makreli w oleju 0,69088

Cukier biały 1,05

Miód nektarowy wielokwiatowy 0,12

Olej rzepakowy 0,9

Gołąbki w sosie pomidorowym 0,578

Razem wydano – 15,01788 ton żywności

Ilość wydanych paczek 319

Ilość osób : 493

kobiety 248
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mężczyźni 245

Dzieci do lat 15 117

Ilość osób uprawnionych 

100-200 % kryterium 268

Do 100 % kryterium 224

36. Nagrody - Wyróżnienia

Nagroda  w konkursie pt.:  „ W TROSCE O BEZPIECZNĄ  I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ”

GMINA PRZEROŚL otrzymała  nagrodę  w postaci  zestawu niżej  wymienionych  książek  o wartości

1 566,69 zł przyznaną w konkursie skierowanym do gmin i szkół Powiatu Suwalskiego  inspirującym działania na

rzecz  rodzin  w  Powiecie  Suwalskim  pt.:  „W  TROSCE  O  BEZPIECZNĄ  I  SZCZĘŚLIWĄ  RODZINĘ”

organizowanym przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Suwałkach    w  ramach  projektu  “W trosce

o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”. Gmina Przerośl zajęła I miejsce wspólnie z Gminami Filipów i Suwałki.

LP NAZWA TOWARU / USŁUGI ILOŚ
Ć

JEDN. 
MIARY

CENA JED. 
BRUTTO 

    W ZŁ.

WARTOŚĆ
BRUTTO

W ZŁ

1. "Nie" z miłości 4 egz. 19,44 77,76

2. Dialog zamiast kar 4 egz. 19,24 76,96

3. Jak być rodzicem, jakim zawsze … 12 egz. 16,25 195

4. Jak mówić do nastolatków, żeby … 5 egz. 16,25 81,25

5. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… 12 egz. 9,69 116,28

6. Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały … 5 egz. 22,75 113,75

7. Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko … 4 egz. 19,43 77,72

8. Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie 
…

3 egz. 19,44 58,32

9. Pozytywna dyscyplina  4 egz. 31,85 127,40

10. Przestrzeń dla rodziny  4 egz. 22,69 90,76

11. Rodzeństwo bez rywalizacji 12 egz. 16,25 195

12. Twoja kompetentna rodzina. 3 egz. 20,74 62,22

13. Wychowanie bez nagród i kar. 3 egz. 22,69 68,07
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14. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. 12 egz. 18,85 226,2

RAZEM:         1 566,69

37. WSPÓŁPRACA

 Oprócz  wymienionych  zadań  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  współpracuje

z ościennymi ośrodkami  pomocy społecznej,  ze szkołami na terenie  Gminy,  pedagogiem

szkolnym,  pielęgniarką  środowiskową,  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,

Powiatowym Zespołem ds.  Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,  Warsztatami  Terapii

Zajęciowej  w Filipowie,  policją,  sądem,  sołtysami,  radnymi,  lekarzem rodzinnym,   ZUS,

KRUS,  Gminną  Komisją  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,  wolontariuszami,  Domem Dziecka  w Pawłówce,

Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  wraz  z  pracownikami

dziękują Panu Marcinowi Brzozowskiemu, Radnym, Sołtysom, mieszkańcom  Gminy, którzy

wspierali  działania  Ośrodka  w  terenie,  Policji,  Pani  Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej

w  Przerośli   Panu  Sławomirowi  Małachowskiemu,  Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej

w  Pawłówce  Panu  Tomaszowi  Szymańskiemu,  Dyrektorowi  Gminnego  Ośrodka  Kultury

Sportu  i  Turystyki  Panu  Jarosławowi  Rynkiewicz,  Pani  Marioli  Szczołek,  Dyrektorowi

Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach  Panu Stanisławowi Dziemian   za

dotychczasową współpracę i pomoc  w rozwiązywaniu trudnych problemów podopiecznych

z terenu Gminy.
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38. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2019

(Podstawa prawna art. 110 ust. 9, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508.)

W aktualnej  sytuacji  społeczno  -  gospodarczej  pomoc społeczna  ma do spełnienia

ważną rolę.  Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego,  pomagać w tworzeniu

właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzi-

nę w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie

materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. 

            Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pienięż-

nych, które w praktyce często są nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy

lecz zależne  od możliwości  finansowych Ośrodka. To także praca socjalna  oraz działania

zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia. 

            Na podstawie rozpoznania potrzeb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

opracował prognozę potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań na rok 2019, które

zostały przedstawione w projekcie budżetu.

Wnioski płynące z przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej wskazują na koniecz-

ność zwiększenia zatrudnienia w ośrodku o następujące etaty:

 pracownik socjalny – art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-

łecznej

 asystent rodziny – w związku z narastającym problemem przemocy domowej, bez-

radności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

 opiekunka środowiskowa – w związku z napływającymi podaniami o objęcie pomo-

cą w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi

         Dynamicznie niemalże pojawiające się  problemy opiekuńczo – wychowawcze, prze-

moc, dysfunkcje w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny wskazują na konieczność zatrud-

nienia asystenta rodziny.  
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         Istotne  jest  rozwijanie  poradnictwa  specjalistycznego  i  doradztwa  niezbędnego  

do przezwyciężania trudności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

         Innymi problemami z jakimi muszą radzić sobie pracownicy socjalni to: nadmierna biu-

rokracja  działań,  częste  zmiany  przepisów,  roszczeniowa  postawa  klientów

i niezadowolenie ze zbyt niskich świadczeń.

Zapotrzebowanie jednostki w zakresie bezpieczeństwa informacji

W  związku  z  wymogami  prawnymi  stawianymi  jednostkom  publicznym

wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46WE i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z  dnia 12 kwietnia  2012 r.  w sprawie

Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych

i  wymiany  informacji  w postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań dla  systemów

teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) oraz w związku z trwającym w Gminnym

Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  wdrożeniem  zasad  ochrony  danych  osobowych

i  bezpieczeństwa  informacji  przedstawiam  bieżące  zapotrzebowanie  jednostki  w  zakresie

bezpieczeństwa informacji:

Zabezpieczenia organizacyjne i osobowe
Lp. Opis Przewidywana cena

1 Informatyk – umowa zlecenie
Specjalność w zakresie

informatyki

800,00 zł brutto
miesiąc – łącznie
9 600,00 zł brutto

rok

Zabezpieczenia informatyczne
Lp. Opis Przewidywana cena
1 System operacyjny Windows 10 1 stanowisko 480,00 zł
2 Zestawy komputerowe 3 stanowiska 6 000,00 zł

3 Urządzenie NAS - 2 dyski

Służy do 
wykonywania kopii 
zapasowych w 
systemach 
operacyjnych

4 000,00 zł
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4
Dyski zewnętrzne z kodem PIN lub 
hasłem 16 G

5 stanowisk 1 000,00 zł

   Sprawozdanie sporządził: Kierownik GOPS w Przerośli Rafał Lejmel                
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