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_________________________________

Z   DZIAŁALNOŚCI   GMINNEGO   OŚRODKA  POMOCY
SPOŁECZNEJ GRUNWALD Z SIEDZIBĄ   W  GIERZWAŁDZIE

ZA   ROK   2020

I . Organizacja Ośrodka oraz przepisy na podstawie , których     przyznawano  
pomoc klientom – mieszkańcom gminy Grunwald.

          Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa mającą  na  celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie
są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  zapobieganie  powyższym  sytuacjom  przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem .
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych  potrzeb  i  umożliwia  im  życie  w  warunkach  odpowiadających  godności
człowieka . Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności
uzasadniających  udzielenie  pomocy.  Potrzeby  osób  i  rodzin  korzystających  z  pomocy
powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach
pomocy społecznej. 
   Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 
        Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie jest jednostką
organizacyjną Gminy Grunwald. Działalność prowadzi od marca 1990 roku. W 2020 roku
w Ośrodku zatrudnionych było  15  osób  (  w  tym czterech pracowników socjalnych).
Pracownicy socjalni pracowali w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. 
Ośrodek  we  własnym  zakresie  realizował  usługi  opiekuńcze  poprzez  zatrudnienie
opiekunek domowych. W ciągu ubiegłego roku zatrudniono ogółem 26 opiekunek ,  w tym
14 w ramach umowy o pracę  i  12  na umowę - zlecenie . Usługi przyznawane były na
podstawie zlecenia lekarskiego.
Ośrodek obecnie  funkcjonuje  i  przyznaje  świadczenia  z  pomocy społecznej  w oparciu
o przepisy ustawy z dnia  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  Ośrodek  w  2020  roku  realizował  z  zakresu
pomocy społecznej  zadania własne gminy. 

Część  zadań  własnych  było  dotowanych  w  całości  przez  Warmińsko-Mazurski  Urząd
Wojewódzki w Olsztynie i obejmowały : 
1/ przyznawanie zasiłków stałych ,
2/ przyznawanie zasiłków okresowych,
3/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne .
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1) Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub osobie
pozostającej w rodzinie , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie
są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( 701 zł) lub
od kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie    (528 zł  )  ,   ustala  się go w
wysokości :

a) w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej  –  różnicy  między  kryterium
dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej  ,  a  dochodem  własnym  tej
osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,  

b) w przypadku osoby w rodzinie między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie a dochodem własnym na osobę w rodzinie .

Przykłady :
� osoba samotna – ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności a więc posiada

uprawnienia do zasiłku stałego i  zasiłku pielęgnacyjnego ,  w tym przypadku jej
dochód własny stanowi zasiłek pielęgnacyjny w kwocie    215,84 zł m-nie. Zasiłek
stały ustala się : 701 zł – 215,84 zł = 485,16 zł m-nie
i  taka  kwota  zasiłku  stałego  przysługuje  w  tym przypadku  +  opłata  składki  na
ubezpieczenie zdrowotne.

� osoba w rodzinie –  np.  rodzina  liczy 5  osób ,  dochód własny rodziny wynosi  :
825 zł , co daje dochód własny na osobę 165 zł , kryterium dochodowe zgodnie
z ustawą wynosi dla osoby w rodzinie 528 zł.
W tym konkretnym przypadku zasiłek stały ustala się: 528 zł – 165 zł = 363 zł,
w  takiej  wysokości  miesięcznie  przysługuje  świadczenie,  zmian  kwoty  zasiłku
stałego dokonuje się w przypadku zmiany dochodu własnego rodziny .

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie .

2) składki zdrowotne – opłacano za świadczeniobiorców w wysokości 9 % od kwoty
otrzymywanego  świadczenia:  świadczenie  pielęgnacyjne  od  kwoty  1.830  zł
(164,70 zł za osobę m-nie), specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna od
kwoty 620 zł (55,80 zł za osobę m-nie), zasiłek stały 9 % od kwoty otrzymywanego
świadczenia ( np. od kwoty 645 zł – 58,05 zł miesięcznie).

Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy obejmowały :
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych ,
2) praca socjalna ,
3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych  ,
4) przyznawanie gorących posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych,  szkołach

ponadgimnazjalnych oraz punktach przedszkolnych,
5) przyznawanie pomocy w naturze ,
6) udzielanie pomocy  w formie używanej  odzieży, mebli i sprzętu

gospodarstwa domowego, przekazanych nieodpłatnie na rzecz podopiecznych
tutejszego ośrodka przez indywidualnych darczyńców.

Do zadań własnych gminy należy także utrzymanie Ośrodka,  w tym zakup materiałów
biurowych,  mebli  i  sprzętu  biurowego,  opłaty  pocztowe,  opłaty  związane  z  naprawą
i  konserwacją  sprzętu  komputerowego,  kserokopiarek,  opłata  rozmów  telefonicznych,
opłaty  szkoleń  pracowników,  delegacje,  opłata  przewozu  pracowników  socjalnych  na
terenie  gminy,  opłaty  energii  elektrycznej,  czynszu  za  lokal,  centralnego  ogrzewania
i inne.
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Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymały osoby
i rodziny , których udokumentowany dochód własny netto nie przekraczał :

1) osobie samotnie gospodarującej –  701 zł,
2) na osobę w rodzinie – 528 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów niżej  wymienionych :
- ubóstwa
- bezdomności ,
- bezrobocia ,
- niepełnosprawności ,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby ,
- przemocy w rodzinie ,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
  domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ,
- trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ,
- alkoholizmu.
Dochód w gospodarstwie rolnym  z 1 ha przeliczeniowego przyjmowano w kwocie 308 zł
miesięcznie.

Zgodnie  z  wieloletnim  programem  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”-  pomoc  w  formie
posiłków dla dzieci w szkołach i zasiłki celowe na żywność przyznawano , jeśli dochód na
osobę  nie  przekraczał  150% w/w kryteriów  dochodowych,  czyli  1.051,50 zł  na  osobę
samotnie gospodarującą  i 792 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  świadczenia w ramach zadań własnych  
przyznawane były w następujących wysokościach :
    1)   zasiłek okresowy :

a)  osobie  samotnie  gospodarującej  w wysokości  50% różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej ( 701 zł)  a dochodem własnym tej
osoby np. dochód własny wynosi  150 zł – zasiłek okresowy oblicza się wówczas
następująco : 701 zł – 150 zł = 551 zł x 50% = 275,50 zł miesięcznie,
b)  rodzinie  w  wysokości  50%  różnicy  między  kryterium  dochodowym  rodziny
a dochodem własnym tej rodziny , 
np.  :  rodzina 4-osobowa – kryterium wynosi więc 2.112 zł (4 x 528 zł) dochód
własny rodziny wynosi 450 zł. 

          2.112  zł – 450 zł = 1.662 zł x 50% = 831 zł miesięcznie,
kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie,

  2 )   zasiłki celowe ,  pomoc w naturze, posiłki dla dzieci w szkołach i punktach
przedszkolnych - przyznawane były według potrzeb w ramach posiadanych przez
Ośrodek środków pieniężnych , zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej
i wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W   2020  roku  Ośrodek  realizował  świadczenia  rodzinne  zgodnie  z  ustawą   z  dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych . Ośrodek przyznawał  i wypłacał niżej
wymienione świadczenia :

1) zasiłki rodzinne w następujących kwotach :
- 95 zł  – na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
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- 124 zł– na dziecko powyżej 5 roku do ukończenia 18 roku życia,
- 135 zł – na dziecko  powyżej 18 roku do ukończenia 21 roku życia albo 24
roku życia ( legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności)  - jeżeli kontynuuje naukę w szkole,

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :
          a)  urodzenia dziecka (jednorazowy)  w kwocie 1.000 zł ,
          b)  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w
               kwocie 400 zł miesięcznie,

c)  samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na każde
     dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci) lub 273 zł miesięcznie

               (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci) na dziecko posiadające 
               orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymujące się znacznym stopniem
               niepełnosprawności,         

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub legitymującego się
    umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności w kwocie 
    90 zł miesięcznie dla dziecka poniżej 5 roku życia, 110 zł miesięcznie dla 
    dziecka powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

          e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem         
               zamieszkania w kwocie 69 zł miesięcznie na każde dziecko dojeżdżające do
               szkoły, a 113 zł miesięcznie na każde dziecko przybywające w internacie ,
               bursie szkolnej lub na stancji, 

f)  rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł na każde dziecko 
    rozpoczynające rok szkolny ( od klasy „0” (od 6 lat) do ostatniej klasy  
    szkoły  ponadgimnazjalnej do 21 roku życia ),
g)  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł na trzecie
     i  kolejne dziecko w rodzinie,

2) zasiłki pielęgnacyjne – w kwocie   215.84 zł miesięcznie, 
    przysługują na dziecko do 16-tego roku życia, posiadające
    orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 16 rok życia
    posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
    umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z wyraźnym wskazaniem w tym
    drugim przypadku , iż niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21
roku
    życia ,
3) świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu
    dziecka lub innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z  
    kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z tytułu rezygnacji lub nie 
podejmowania 
    pracy w związku z  koniecznością sprawowania bezpośredniej i osobistej 
opieki
    nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze 
    wskazaniami, jakie określa ustawa  albo nad osobą legitymującą się
    orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli 
niepełnosprawność
    powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki        
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   w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do   ukończenia 25 roku
    życia)  - od stycznia do grudnia 2020 roku w kwocie 1.830 zł miesięcznie. 
    Za osoby  otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z  ustawą ośrodek
    opłacał składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe do ZUS w kwocie
    503,62 zł  (27,52% od kwoty 1.830 zł) miesięcznie,

   4)  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  –  przysługuje  osobom  z  tytułu  opieki  nad
osobami
       niepełnosprawnymi w stopniu znacznym, na których ciąży obowiązek
       alimentacyjny zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (dzieci, wnuki, 
       rodzeństwo) w kwocie 620 zł miesięcznie. Zasiłek ten przysługuje z tytułu
       rezygnacji z zatrudnienia lub nie podejmowania zatrudnienia w związku 
       z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, jeżeli dochód
       łączny rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki 
       w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 764 zł.  Za osoby  otrzymujące
       specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z ustawą ośrodek opłacał  składkę na
       ubezpieczenie emerytalno – rentowe do ZUS w kwocie 170,62 zł (27,52% od
       kwoty  620 zł), 

  5)  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł na każde
      dziecko tzw. „becikowe” - przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeżeli dochód  
       rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł ,

  6) świadczenie rodzicielskie w kwocie 1.000 zł miesięcznie – przysługuje matce
      albo ojcu dziecka w przypadku urodzenia jednego dziecka przez okres 52
tygodni
      ( jeden rok), w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie 65  

      tygodni, w przypadku urodzenia trojga lub więcej dzieci okres przyznania
      świadczenia wydłuża się o 2 tygodnie na każde urodzone dziecko.

Zasiłki  rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w 2020 roku przysługiwały
osobom , których dochód netto za 2018 r. lub 2019 r. nie przekraczał  kwoty  674 zł na
osobę  w  rodzinie  lub  764  zł  na  osobę  w  rodzinie,  której  członkiem  jest  dziecko
niepełnosprawne lub osoba o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do dnia 31.10.2020r. z  1 ha
przeliczeniowego za 2018 roku wynosił – 2.715 zł    ( 225,25 zł za 1 ha miesięcznie), od
1.11.2020r. dochód za 2019r. - 3.244 zł      (270,33 zł za 1 ha miesięcznie). W przypadku
wystąpienia w rodzinie otrzymującej zasiłki rodzinne zmian mających wpływ na prawo do
tych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca w/w świadczenia jest zobowiązana
do powiadomienia GOPS o tych zmianach. Tutejszy Ośrodek po otrzymaniu informacji
jest  zobowiązany  do  zastosowania  utraty  lub  uzysku  dochodu,  ustalając  jednocześnie
uprawnienia do zasiłków rodzinnych lub odmawia przyznania powyższych świadczeń. 

 Świadczenia  rodzicielskie,  świadczenia  pielęgnacyjne  i  zasiłki  pielęgnacyjne   -
przyznawane były i są  bez względu na dochód rodziny.

W  2020 roku Ośrodek realizował ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
określającą warunki oraz zasady ustalenia  i wypłacenia zasiłków dla opiekunów osobom,
które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem     1 lipca 2013 roku. Zasiłki
dla opiekunów wypłacane były w kwocie 620 zł miesięcznie, przy spełnieniu określonych
warunków w ustawie.
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W  2020  roku  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  2007r.  o  pomocy  osobom
uprawnionym  do  alimentów   tutejszy  Ośrodek  przyznawał  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego oraz prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, a od dnia 1.10.2020r. - 900 zł
miesięcznie.
Świadczenia przysługują na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się
bezskuteczna, w wysokości bieżąco ustalonych przez sąd alimentów, jednakże nie wyższej
niż 500 zł na osobę uprawnioną ( dzieci do lat 18 lub powyżej 18 lat, uczące się w szkole
lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia
o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  –  bezterminowo).  Przy  zmianach  mających
wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego stosuje się tę samą zasadę jak
przy  ustalaniu  uprawnień  do  zasiłku  rodzinnego  (utrata  lub   uzysk  dochodu,  wiek,
rezygnacja z nauki w szkole itp.).

Od dnia  1  kwietnia  2016  tutejszy Ośrodek realizuje  zadania  z  zakresu ustawy  z  dnia
11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czyli Program Rodzina
500 Plus. 
W 2020  roku  zgodnie  z  ustawą  rodzicom (matka,  ojciec),  opiekunom prawnym bądź
faktycznym na ich wniosek przysługiwały świadczenia wychowawcze w  kwocie 500 zł
miesięcznie bez względu na dochód rodziny – na każde dziecko w rodzinie.
Świadczenia wychowawcze przysługują od dnia 1 kwietnia 2016 roku ( od dnia wejścia w
życie ustawy) bądź od dnia urodzenia się dziecka  do dnia ukończenia przez dziecko 18
roku  życia  i  przyznawane są  na  okresy  zasiłkowe.  W 2019  i  2020  roku  świadczenia
wychowawcze  przyznano  na  okres  zasiłkowy  2019/2021,  który  obowiązuje  od  dnia
1 października 2019 r. do  dnia 31 maja 2021 r. 

Od dnia 1 lipca 2018 roku tutejszy Ośrodek realizuje program  „Dobry start” zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych
warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”  .  Świadczenie  dobry  start
w kwocie 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się, począwszy od
pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci
lub  osób  uczących  się  legitymujących  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  do
ukończenia 24 roku życia. 

Od dnia 1 stycznia 2017 roku tutejszy Ośrodek realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016
roku  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”,  poprzez  przyznawanie
jednorazowego świadczenia  w wysokości  4.000 zł,  które  przysługuje  matce  lub ojcu,
opiekunowi  prawnemu  albo  faktycznemu  bez  względu  na  dochód  rodziny,  z  tytułu
urodzenia  się  żywego  dziecka  z  ciężkim  i  nieodwracalnym  upośledzeniem  albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

Od  miesiąca  listopada  2020  roku  tutejszy  Ośrodek  wydaje  zaświadczenia  osobom
fizycznym, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  lub  wojewódzkiego  funduszu
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich
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gospodarstwa domowego.

Od  dnia  1  września  2020  roku  tutejszy Ośrodek  realizuje  ustawę  o  systemie  oświaty
w  zakresie  przyznawania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym,  którymi  są
stypendium szkolne i zasiłek szkolny. 
Stypendium szkolne przeznaczane jest na cele edukacyjne uczniów. Przysługuje uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w  rodzinie.  Kryterium  dochodowe  ustalane  jest  na  podstawie  ustawy  o  pomocy
społecznej.  Stypendium przyznawane jest  rodzinom, w których dochód netto  na osobę
w rodzinie nie przekracza 528 zł miesięcznie. 
Zasiłek  szkolny może  być  przyznany uczniom znajdującym się  w przejściowo trudnej
sytuacji  materialnej  z  powodu  zdarzenia  losowego.  Zasiłek  może  być  przyznany  na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

II. Sprawozdanie finansowe i ilości udzielonych świadczeń w 2020 roku.

           Plan środków pieniężnych na działalność Ośrodka w 2020 roku łącznie wyniósł
13.582.049 zł i został wykonany w kwocie 13.073.504 zł to jest w 96,3 % , w tym dotacja
z budżetu państwa – 11.598.275 zł (88,7 %,) budżet gminy – 1.475.229 zł (11,3 %), w tym
:
1/  utrzymanie Ośrodka  -  690.549 zł - ( dotacja   – 111.028 zł ,  
     budżet gminy  - 579.521 zł ), w tym:
     a / płace pracowników wraz pochodnymi – 576.308 zł,

     b/  odpis na zakładowy fundusz socjalny  – 14.276 zł,

     c/  szkolenia pracowników i delegacje   -  2.488 zł,

     d/  materiały biurowe, meble biurowe, biurowy sprzęt komputerowy,

          tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości– 27.742 zł

     e/  opłata czynszu, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej – 20.142 zł,                  

     f/   usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, internet, prowizje bankowe, 

          badania lekarskie pracowników, odzież ochronna i robocza, opłaty 

          za opiekę autorską systemów informatycznych, usługi informatyczne,

          usługi remontowe sprzętu komputerowego i kserokopiarek, składki na

          ubezpieczenie mienia i inne opłaty – 26.039 zł,

    g/  przewóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, wynagrodzenie

         specjalisty pracy z rodziną, inspektora ochrony danych, inspektora BHP -

         23.554 zł,

2/  świadczenia z pomocy społecznej  -  547.652 zł

     ( w tym dotacja  – 472.426 zł,  budżet  gminy – 75.226 zł ), 
3/  składki zdrowotne – 79.406 zł  (dotacja), w tym od świadczeń pielęgnacyjnych, 
     zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 53.245 zł,               
     za osoby otrzymujące zasiłki stałe i uczestników CIS – 26.161 zł,
4/  usługi opiekuńcze  – 509.105 zł,  (w tym dotacja z Programu Opieka 75+ -  
     112.484 zł,   budżet gminy – 396.621 zł),
5/  dopłata do pobytu w DPS – 260.459 zł (budżet gminy), 
6/  program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” -  245.000 zł     

     ( w tym 190.000 zł  dotacja,  55.000 zł  budżet gminy),
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7/  dodatki mieszkaniowe w kwocie – 7.911 zł   (budżet gminy) i  dodatki energetyczne

– 433 zł (dotacja ),
8/  świadczenia rodzinne  – 3.973.234 zł (w tym dotacja – 3.937.503 zł,  
     budżet gminy – 35.731 zł), w tym:

a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia rodzicielskie, świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla 
opiekuna, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny   – 
3.828.154 zł (dotacja),

b) płace pracowników wraz z pochodnymi – 112.658 zł ( dotacja – 104.695 zł, budżet 
gminy – 7.963 zł),

c) materiały  biurowe, biurowy sprzęt komputerowy, tonery do drukarek i 
kserokopiarki, meble biurowe  – 11.030 zł (dotacja – 849 zł, budżet gminy – 10.181
zł),

d) prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata serwisów na oprogramowania 
komputerowe, usługi remontowe sprzętu komputerowego i kserokopiarek,  
badania lekarskie pracowników –  15.425 zł (dotacja – 3.805 zł, budżet gminy – 
11.620 zł),

e) szkolenia pracowników – 799 zł ( budżet gminy ),
f) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5.168 zł  (budżet gminy),

 9/   wspieranie rodziny i opłata pieczy zastępczej – 35.459 zł (budżet gminy),
10/ Karta Dużej Rodziny – 233 zł ( dotacja),
11/ Program Rodzina 500 Plus – 6.350.617 zł  (dotacja – 6.350.193 zł, budżet gminy – 
424 zł),   w tym:
      a) świadczenia wychowawcze – 6.299.809 zł ( dotacja),
      b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.178 zł (dotacja),
      c) materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki – 2.359 zł (dotacja 
          2221 zł, budżet gminy – 138 zł),
      e) prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za opiekę autorską systemu
          informatycznego, usługi remontowe drukarki i kserokopiarki – 8.979 zł
          (dotacja – 8.693 zł, budżet gminy – 286 zł),
      f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.292 zł ( dotacja),
12/ program rządowy Dobry Start -  227.568 zł ( dotacja ),
13/ projekt EFS  w porozumieniu z PCPR Ostróda – 85.711 zł (dotacja EFS),
14/ opłata za uczestników w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie –

      21.055 zł ( budżet gminy),
15/ pomoc materialna o charakterze socjalnym – 39.112 zł ( w tym dotacja – 31.290 zł, 
budżet gminy – 7.822 zł.

       W 2020 roku z  pomocy społecznej przyznano świadczenia dla 295 rodzin ( 1.073
osoby  w  rodzinach  )  na  łączną  kwotę  1.588.377  zł,   (w  tym  dotacja  –  801.071  zł,

budżet  gminy – 787.306 zł),  w tym w formie :

1/ świadczeń pieniężnych na kwotę  - 723.031 zł, w tym:
     I)  zasiłki celowe na łączną kwotę 250.605 zł, w tym:
          a)  zasiłki celowe  na dofinansowanie: remontu mieszkania, zakupu odzieży 
               i obuwia, opału, okularów,  leków,  kosztów leczenia i rehabilitacji, sprzętu          
               gospodarstwa domowego, środków higieny i czystości, kołdry i pościeli,
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               żywności, mebli, opłat mieszkaniowych, opłat oświatowych, kosztów
               dojazdu do sądu,  na komisję lekarską,  do CIS Ostróda itp.            
               - dla 111 rodzin ( 355 świadczeń)  na kwotę  52.530 zł,
          b)  zakup żywności – dla 163 rodzin (  711 świadczeń)  na kwotę 192.075 zł, 
               w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu”,
          c)  zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego 
               dla 3 rodzin ( 3 świadczenia) na kwotę 6.000 zł.    
    II)  zasiłki okresowe - dla 107 rodzin na kwotę 198.968 zł, w tym:
             - z powodu bezrobocia - dla 75 rodzin na kwotę  119.870 zł,
             - z powodu długotrwałej choroby - dla 6 rodzin na kwotę  3.419 zł ,
             - z powodu niepełnosprawności -  dla 6 rodzin na kwotę 11.613 zł,
             - z powodów innych – dla 44 rodzin na kwotę  64.066 zł.
W ramach zasiłków okresowych wydano  108 osobom decyzje (487 świadczeń) .   
Z pośród  107 rodzin – 10 rodzinom przyznano zasiłki okresowe w postaci talonów na
podstawowe  artykuły  spożywczo-przemysłowe na  łączną  kwotę  15.708  zł,  co  stanowi
7,9 % ogólnej kwoty zasiłków okresowych. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosi
409 zł.

     III)    zasiłki stałe – dla 49 osób (515 świadczeń) na kwotę 273.458 zł, 

               (średnia kwota zasiłku stałego wynosi 531 zł), 
Z pośród 49 osób – 2 osobom przyznano zasiłek stały w postaci talonów na podstawowe
artykuły spożywczo-przemysłowe na łączną kwotę 11.508 zł, co stanowi 4,2 % ogólnej
kwoty zasiłków stałych.
            
2/ pomoc w naturze przyznano na kwotę  69.621 zł,   w tym na:
        a/  posiłki dla dzieci w punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych
                i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu
                wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu”, pomoc tę  przyznano
                dla  124 rodzin, w tym dla 230 dzieci (11.560 posiłków) na kwotę 
                46.265 zł, w tym: z dotacji – 25.608 zł , z budżetu gminy – 20.657 zł.
                Dzięki dotacji z budżetu państwa zostały rozszerzone  formy posiłków
                ( np. obiady dwudaniowe, zupa albo drugie danie)  i objęto dożywianiem
                większą liczbę dzieci przez cały rok szkolny zgodnie z kryteriami
                programu,
         b) opłacono schronienie w ośrodku dla bezdomnych dla 1 osoby 
                 (12 świadczeń)  na kwotę  13.906 zł,
          c) opłacono koszty pogrzebu za 1 osobę w kwocie 2.790 zł,
          d) zakupiono żywność dla 6 rodzin ( 20 świadczeń) na kwotę 6.660 zł w 
               w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”.
                           
3/ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – za 52 osoby ( 514 świadczeń)

    na kwotę 26.161 zł  (za osoby otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej i
    uczestników Centrum Integracji Społecznej)).
              
4/ przyznano usługi opiekuńcze  35 osobom ( 20.433 godziny ) i specjalistyczne

    usługi opiekuńcze 1 osobie ( 37 godzin)- pełny koszt usług wyniósł  509.105 zł .

    W zakres kosztów usług opiekuńczych wchodzą wynagrodzenia opiekunek wraz 
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     z pochodnymi płac. Za świadczone usługi podopieczni wnieśli odpłatność 
    w kwocie 127.208 zł, w związku z tym rzeczywisty koszt usług opiekuńczych 
    wyniósł 381.897 zł, w tym dotacja 112.484 zł  i  budżet gminy 269.413 zł. 

5/  dopłacono do kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – dla 10 osób 
     na kwotę 260.459,07 zł.  Zgodnie z wydanymi  decyzjami  koszt dofinansowania
     do DPS w 2020 roku wyniósł 283.429,06 zł ( 112 świadczeń).  Osoby
     zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w  DPS  członków rodziny (zstępni)
     wnieśli odpłatność na konto Ośrodka za 2020 r. w kwocie 22.969,99 zł.   
     W  związku z tym faktyczne wydatki gminy za DPS w 2020 roku wyniosły
     260.459,07 zł. Ponadto w 2020r. wpłynęła odpłatność członków rodziny za 2019 r.
     w kwocie 3.776,80 zł, która została przekazana na konto gminy.
    
      W 2020 roku  na podstawie porozumienia z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
w Ostródzie, Ośrodek skierował do Centrum Integracji Społecznej 15 osób  wykluczonych
społecznie i zawodowo, które realizowały indywidualny program zatrudnienia socjalnego
w  jednostkach  i  podmiotach  na  terenie  gminy  Grunwald,  na  podstawie  ustawy
o  zatrudnieniu  socjalnym.  Koszt  uczestnictwa  jednej  osoby  w  CIS  wynosi  250  zł
miesięcznie. W 2020 roku  wydatki na opłatę uczestników w CIS wyniosły 21.055 zł

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie w 2020 roku ogółem w ramach 

pomocy społecznej  pomocą materialną objął  295 rodzin, w tym:
              a/  57 rodzin wielodzietnych, 
               b/  52 rodziny  niepełne ,
               c/  78 rodzin  ze względu na niepełnosprawność ,
               d/  93 rodziny ze względu na długotrwałą chorobę ,
               e/  76 osób samotnie gospodarujące,
               f/   145 rodzin ze względu na bezrobocie ,
               g/  19 rodzin ze względu na alkoholizm członka rodziny ,
               h/  7 osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu
                    zakładu karnego,
               i/   75 rodzin ze względu na ochronę macierzyństwa ,
               j/  68 rodzin, w których głównym dochodem jest emerytura lub renta,
               k/  2 osoby z powodu bezdomności ,
                l/   9 rodzin ze względu na przemoc w rodzinie,
                ł/   206 rodzin ze względu na ubóstwo ( dochód do 100% kryterium dochodowego). 
  
W 2020r. do Ośrodka wpłynęło 806 podań o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,
z tego  717 rozpatrzono pozytywnie a  89 odmownie to jest 11 % ogółu podań. 
Ogółem w ciągu roku z pomocy społecznej wydano 1.412 decyzji. 
Wydanie  decyzji  na  podania  poprzedzone  było  wywiadem  środowiskowym
przeprowadzanym przez pracowników socjalnych w celu rozeznania sytuacji materialno -
bytowej danej rodziny i ustalenia dochodu przez rodzinę .
Ponadto 82 wywiady przeprowadzono i przekazano na potrzeby innych instytucji ( innych
ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, sądu, prokuratury)
oraz na potrzeby świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
Tutejszy Ośrodek w 2020 roku wydał skierowania do PKPS w Ostródzie na otrzymanie
pomocy  żywnościowej  z  Programu  Operacyjnego  FEAD  2014-2020  dla  395  rodzin
(1.291 osób w rodzinach), na podstawie których żywność była wydawana do lipca 2020
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roku. W miesiącach wrzesień - grudzień 2020 roku wydano skierowania dla 250 rodzin
(  749  osób  w  rodzinach),  na  podstawie,  których  pomoc  żywnościowa wydawana  jest
w  2021r.  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Stębarku  na  podstawie  porozumienia
z Bankiem Żywności w Olsztynie.   Do pomocy kwalifikowały się rodziny posiadające
dochód  w  wysokości  do  200%  (  osoby  samotnie  gospodarującej  1.402  zł,  na  osobę
w rodzinie 1.056 zł) a od grudnia 2020 roku do 220% (osoby samotnie gospodarującej
1.542,20  zł,  na  osobę  w  rodzinie  1.161,60  zł)  kryterium  dochodowego  z  pomocy
społecznej. 

Pracą socjalną objęto 263 rodziny (826 osób w rodzinach) poprzez  :
1/ kierowanie na ustalenie bądź na przekwalifikowanie stopnia niepełnosprawności, 
2/ występowanie  z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej, 
3/ pomoc w sporządzaniu pism procesowych o alimenty, separację i rozwód,
4/ pośredniczenie w przyznaniu  renty lub emerytury,
5/ kierowanie do Powiatowego Urzędu Pracy na kursy przekwalifikowania
    i zdobycia zawodu oraz informowanie o ofertach pracy przekazanych przez PUP,
6/ bezpośredni kontakt z pracodawcami w celu podjęcia zatrudnienia przez osoby 
    bezrobotne i poszukujące pracy,
7/ pośredniczenie w otrzymaniu stypendiów  socjalnych,
8/  wydanie 22 zaświadczeń dotyczących otrzymywanych świadczeń z pomocy
     społecznej dla osób chcących  je przedłożyć w innych instytucjach,
9/  motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i sporządzanie wniosków do 
     GKRPA o objęcie leczeniem osób nadużywających alkoholu
10/ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych w imieniu podopiecznych,
11/ współpracę z policją , pielęgniarką środowiskową , położną środowiskową w
      sprawach opiekuńczo-wychowawczych , zdrowotnych , problemów nadużywania
      alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.,
12/ kierowanie i umawianie na spotkania: z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień
       i specjalistą pracy z rodziną,
13/ pracę z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i ze sprawcami przemocy,
14/ uczestnictwo w grupach roboczych, sporządzanie notatek, monitorowanie
      sytuacji rodzin, w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”,
15/ pośredniczenie w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla  25 dzieci z terenu
      gminy Grunwald,
16/ współpracę z  kuratorami sądowymi, psychologiem, terapeutą ds. uzależnień,
      specjalistą pracy z rodziną i asystentami rodziny nad poprawą funkcjonowania 
      rodzin,
17/ współpracę z pedagogami szkolnymi w sprawach dzieci z rodzin zagrożonych
      wykluczeniem  społecznym,
18/ kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny i występowanie do 
      sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych,
19/ współpracę z ośrodkami dla osób bezdomnych, 
20/ opiniowanie sytuacji materialno - bytowej rodziny w celu otrzymania przydziału
      mieszkania socjalnego,
21/ współpraca z podmiotami szkoleniowymi realizującymi projekty z EFS w formie
      zakwalifikowania uczestników do szkoleń i warsztatów, staży zawodowych
       podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, kompleksowe wsparcie
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      doradcze  psychospołeczne, specjalistyczne z Edukacyjną Szansą AZIRO w
      Olsztynie projekt „Samodzielnie w przyszłość”– dla 16 osób,
      W ramach powyższego projektu realizowano: warsztaty aktywizacji  zawodowej,
      treningi kompetencji społecznej, indywidualne spotkania/konsultacje  z
      psychologiem, doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, kursy zawodowe –
      zdobycie i podnoszenie kwalifikacji np. prawo jazdy kat. B, C i staże zawodowe.
22/ uczestnictwo pracowników socjalnych w rozprawach sądowych  dotyczących 
      przemocy w rodzinie oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi          
      i nadużywającymi alkoholu.
    
Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu roku współpracował w sprawie poprawy sytuacji
materialno - bytowej i  rodzinnej  swych podopiecznych z innymi instytucjami,  między
innymi z Urzędem Gminy, służbą zdrowia, sądami, powiatowymi urzędami pracy, Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakładami pracy, Policją, Gminnym
Ośrodkiem Kultury,   szkołami , ZUS ,  KRUS, PCPR ,  PKPS, firmami szkoleniowymi
i innymi.
   
Głównym powodem objęcia  mieszkańców  gminy  Grunwald  świadczeniami  z  pomocy
społecznej jest nadal utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia ( w powiecie  ostródzkim
10,7 %  na dzień 31 grudnia 2020 roku).
Na dzień 31 grudnia 2020 roku – z  terenu Gminy Grunwald w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Ostródzie zarejestrowanych było 228 osób ( w tym 139 kobiet –   61 % ), w tym
173 osoby  ( 76 %)  bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ( w tym 113 kobiet – 65,3 %).

Jednym z  powodów występowania  o  przyznanie  świadczeń z pomocy społecznej  były
niskie wynagrodzenia za pracę ,  w większości jest to najniższe wynagrodzenie,   niskie
emerytury bądź renty oraz brak własnego stałego źródła utrzymania przez rodzinę bądź
osobę samotnie gospodarującą.

W 2020r.  ośrodek pomocy społecznej w ramach umowy zlecenia zatrudniał 4  godziny
w tygodniu specjalistę pracy z rodziną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zakresu obowiązków specjalisty w szczególności należą porady i konsultacje udzielane
zarówno  osobom  dotkniętym  przemocą  w  rodzinie  jak  i  sprawcom  przemocy  oraz
uczestnictwo w Grupach Roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty.  Specjalista
udzielił wsparcia 37 rodzinom z terenu gminy. 
W 2020r.  dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 7.911,28 zł (76 świadczeń). Dodatki
mieszkaniowe  w  46  %  przekazywane  były  na  konto  administratora  mieszkań  (Urząd
Gminy  Grunwald).  Pomoc  w  formie  dodatków  mieszkaniowych  otrzymało  6  rodzin.
Średnia kwota dodatku wyniosła 104,10 zł. Ogółem w sprawie dodatków mieszkaniowych
wydano 11 decyzji.

W 2020r. Ośrodek przyznawał dodatki energetyczne rodzinom, którym przyznano dodatki
mieszkaniowe.  Dodatki  energetyczne przyznano 3 rodzinom (27 świadczeń)  na kwotę
432,59  zł.  W  sprawach  dodatków  wydano  5  decyzji.  Średnia  kwota  dodatku
energetycznego wyniosła 16,02 zł.

W 2020r.   zgodnie  z ustawą o  Karcie  Dużej  Rodziny,  tutejszy Ośrodek  na  podstawie
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złożonych  wniosków  wydawał  Karty  Dużej  Rodziny  rodzinom  wielodzietnym
zamieszkałym na terenie gminy Grunwald. Wydano 93 karty dla 29 rodzin. Na podstawie
liczby  rodzin,  które  otrzymały  KDR  Ośrodek  otrzymał  dotację  na  koszt  realizacji
programu w kwocie 233 zł.

    W 2020r.   Ośrodek realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego. Ogółem świadczenia przyznano dla 536 osób  ( 15.381 świadczeń ) na
łączną kwotę  3.834.590 zł, w tym :
1/ zasiłki rodzinne – 6.337 świadczeń  na kwotę  742.038 zł ,
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych– 3.512 świadczeń na łączną kwotę 392.942 zł,
     w tym z tytułu :  
     a) urodzenia dziecka – 28 świadczeń  na kwotę 28.000 zł ,
     b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –
         103 świadczeń  na kwotę  39.421 zł ,
     c) samotnego wychowywania dziecka – 224 świadczenia na kwotę 44.272 zł,
     d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 343 świadczenia na
         kwotę 36.470 zł ,
     e) rozpoczęcia roku szkolnego – 368 świadczeń na kwotę  36.663 zł ,
     f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 
         987 świadczeń na kwotę  69.511 zł,
     g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.459 świadczeń na kwotę
         138.605 zł ,
3/  zasiłki pielęgnacyjne – 2.700 świadczeń na kwotę  582.548 zł,
4/  świadczenia pielęgnacyjne – 630 świadczeń na kwotę  1.142.931 zł ,
5/  specjalne zasiłki opiekuńcze  – 109 świadczeń na kwotę  65.819 zł,
6/  zasiłki dla opiekuna – 108 świadczeń na kwotę 66.360 zł,  
7/  składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 535 świadczeń ( za 59 osób) na  kwotę
217.657 zł ,
8/  fundusz alimentacyjny – 668 świadczeń na łączną  kwotę  265.550 zł,
     przyznano 44 rodzinom  ( 71 osób  uprawnionych),
9/  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55 świadczeń na kwotę 55.000 zł,
10/ świadczenia rodzicielskie – 282 świadczenia na kwotę  260.666 zł,
11/  zasiłki  rodzinne  z  dodatkami  „złotówka  za  złotówkę”  -  445  świadczeń  na  kwotę
43.079 zł.

W 2020r.  nie przyznano jednorazowego świadczenia „Za życiem” ze względu na brak
wniosku.
 
W 2020 roku wpłynęło do Ośrodka 651 wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i 46
wniosków w sprawie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  W 2020 roku odzyskano
świadczenia  rodzinne  nienależnie  pobrane  w  kwocie  10.705,91  zł  (wraz  z  odsetkami,
w  tym  6.738,70  zł  ze  świadczeń  bieżących),  odzyskano  zaliczkę  alimentacyjną  od
dłużników  w kwocie 13.816,82 zł oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 170.998,55 zł
(z  odsetkami),  w  tym  2.000  zł  ze  świadczeń  bieżących.  Łącznie  odzyskano  kwotę
195.521,28 zł z powyższych świadczeń, w tym dochód gminy stanowi  kwota 35.798,10
zł.
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Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek
dla  opiekuna  (jeśli  nie  podlegały  ubezpieczeniu  z  innego  tytułu)  opłacano  składki  na
ubezpieczenie zdrowotne . Składki opłacono za 40 osób na kwotę 53.245 zł.

Ogółem  w  ramach  realizacji  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  i  funduszu
alimentacyjnego  oraz  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych  wydano  775
decyzji  i  wydano  16  zaświadczeń.  Ponadto  sporządzono  774  pisma  dotyczące
podejmowanych  działań  wobec  dłużników alimentacyjnych,  funduszu  alimentacyjnego
i świadczeń rodzinnych. 

W 2020r.  Ośrodek   realizował   ustawę  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci.
Poniżej informacje ilościowe z realizacji ustawy w 2020r.:

Wyszczególnienie 01.01.2020 – 31.12.2020 Grudzień 2020r. 

Kwota  wypłaconych  świadczeń
wychowawczych 6.299.809 525.388

Liczba  świadczeń  wychowawczych
(przyznanych decyzją)

12.654  1.054

Liczba  dzieci  otrzymujących  świadczenie
wychowawcze

1.131 1.042

Liczba  rodzin  mających  ustalone  prawo  
do świadczeń wychowawczych

638
607

W 2020r.  do Ośrodka  wpłynęły  74 wnioski  o  przyznanie  świadczeń wychowawczych,
w  tym  48  w  formie  papierowej  i  26  w  formie  elektronicznej.  Wydano  74
decyzje/informacje w sprawie świadczeń wychowawczych. 

W 2020  roku  pomoc  z  Programu  Rodzina  500+  otrzymało  1.131  dzieci,  co  stanowi
90,63  %   ogólnej  liczby  dzieci  zameldowanych  do  18  roku  życia  na  terenie  gminie
Grunwald. 

W 2020 roku Ośrodek realizował program rządowy Dobry Start. Świadczenia wypłacono
dla  476 rodzin (734 świadczenia) w kwocie 220.200 zł. Koszty obsługi wyniosły 7.368 zł.
Ogółem wydatki w ramach programu Dobry Start wyniosły 227.568 zł.

 W  miesiącach  listopad  -  grudzień  2020r.  Ośrodek  wydał  2  zaświadczenia osobom
fizycznym  (mieszkańcom  gminy),  które  zamierzają  złożyć  wniosek  o  przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
wojewódzkiego  funduszu  o  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu
przypadającego na jednego członka ich  gospodarstwa domowego.

Od  miesiąca  września  2020r.  Ośrodek  przyjmował  wnioski  o  przyznanie  stypendium
szkolnego o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty. W miesiącu
grudniu 2020r. Ośrodek przyznał i wypłacił stypendia szkolne za I okres świadczeniowy
(wrzesień - grudzień 2020r.) - dla 47 rodzin ( 104 uczniom) w kwocie 39.112,45 zł, w tym
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dotacja – 31.289,96 zł, budżet gminy – 7.822,49.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Grunwald  z  siedzibą  w  Gierzwałdzie  w  2020  roku
realizował  w  partnerstwie  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Ostródzie  projekt
„Oparcie  w  rodzinie”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020,  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych  świadczonych  w interesie  ogólnym,  Poddziałanie  11.02.03  Ułatwienie  dostępu  do
usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Liderem
projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Ostródzie, w skład partnerstwa wchodził
także  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Dąbrównie.  Okres  realizacji  projektu:
01.01.2019 r.  – 31.12.2020 r. 
W  2020  roku  działaniami  w  ramach  projektu  objęto  13  rodzin  z  terenu  gminy  Grunwald
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Uczestnikami projektu były osoby w wieku od 15
do  64  lat  zagrożone  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  które  korzystają  z  pomocy
społecznej  lub  mają  problemy  opiekuńczo-wychowawcze,  doświadczają  problemu
niepełnosprawności lub wielokrotnego wykluczenia, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy
zastępczej.  Celem  projektu  było  zwiększenie  dostępności  do  usług  społecznych  dla  osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Grunwald. 

W  ramach  działań  zrealizowano  indywidualną  pracę  z  rodziną  poprzez  wsparcie  asystenta
rodziny  oraz  pracownika  socjalnego.  Zapewniona  była  możliwość  korzystania  ze
specjalistycznego  wsparcia:  psychologa,  logopedy,  terapeuty,  prawnika,  pedagoga  oraz
mediatora.  Ważnym  elementem  projektu  była  integracja  społeczna  realizowana  poprzez:
warsztaty  umiejętności  wychowawczych  dla  rodziców  i  dzieci,  warsztaty  umiejętności
społecznych, warsztaty dla dzieci/młodzieży, wyjazdy rodzinne, zajęcia z animatorem. W ramach
projektu odbyły się również rodzinne dni plenerowe.
W  efekcie  realizowanych  zajęć  uczestnicy  projektu  zwiększyli  umiejętności  opiekuńczo-
wychowawcze,  umiejętności  wspólnego  spędzania  czasu  wolnego  w  rodzinie  oraz  wiedzę
i motywację do zmiany sytuacji w rodzinie.
Wydatki w ramach projektu poniesione w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły  
85.711,25 zł,  w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa-zlecenie) –  49.545,60 zł, dodatki
dla 3 pracowników socjalnych – 27.996,75 zł, dodatek dla kierownika  – 4.084,45 zł, dodatek dla 
księgowej – 4.084,45 zł.
 

Gierzwałd: 18.05.2021r.
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