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e-mail: gops@rewal.pl

Wstęp
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
„kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy całoroczne sprawozdanie
z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej” Niniejsze
sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez Ośrodek
w 2018 roku oraz informacje pozwalające określić najważniejsze zadania do wykonania
w 2019 roku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu funkcjonuje jako gminna
jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania
skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców gminy Rewal.
Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego Ośrodek funkcjonuje jest
ustawa o pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania Gminy wynikające
z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy
o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy
o Karcie Dużej Rodziny, ustawy prawo energetyczne w zakresie zryczałtowanego
dodatku energetycznego oraz programy rządowe wynikające z ustaw.
Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z Policją, Powiatowym Urzędem
Pracy w Gryficach, Sądem Rodzinnym, szkołami, placówkami ochrony zdrowia.
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1. BUDŻET OŚRODKA – WYDATKI I DOCHODY W 2018r.
1.1 Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
Kwota wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 wynikała
z realizacji zadań własnych i zleconych gminie w łącznej wysokości 3 817 580,95 zł
w tym:
 środki własne gminy 741 352,54 zł tj. 19 % budżetu
 środki na realizację zadań zleconych, dotacje na realizację zadań własnych
i środki z funduszu pracy 3 076 228,41 tj. 81 %
Wykonanie w zł
Nazwa
Ogółem
Domy pomocy społecznej

w tym:
środki zewnętrzne

192 392,88

0,00

300,00

0,00

23 495,23
48 199,57

23 495,23
27 786,54

1) zasiłki celowe i zasiłki celowe
specjalne

19 413,03

0,00

2) zasiłki okresowe

28 786,54

28 786,54

32 633,50

1 130,52

w tym:
1) dodatki mieszkaniowe

31 502,98

0,00

2) dodatki energetyczne
w tym 2% koszty obsługi

1 130,52

1 130,52

Zasiłki stałe

143 413,03

143 413,03

Ośrodek pomocy społecznej

448 360,37

73 000,00

Usługi opiekuńcze, usługi
opiekuńcze specjalistyczne w
tym dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

80 750,81

2 310,00

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe

3

Pomoc w zakresie
dożywiania
Pozostała działalność prace
społecznie użyteczne

36 089,30

21 653,58

11 639,50

6 983,70

ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE (500+)

1 709 496,44

1 709 496,44

Świadczenia

1 683 846,20

Obsługa świadczeń
(wynagrodzenia
i pochodne, Szkolenia
pracownika, zakup usług,
materiałów, licencji,
wyposażenia)
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia
Obsługa świadczeń
(wynagrodzenia
i pochodne szkolenia
pracownika, zakup usług,
materiałów, licencji,
wyposażenia, odpis ZFŚS)
Karta Dużej Rodziny
(wydatki związane
z wydaniem Kart)
Wspieranie rodziny
wynagrodzenie asystenta, składki,
pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS ,
wyposażenie, materiały, delegacje,
szkolenia
wydatki związane
z współfinansowaniem pobytu
dzieci w pieczy zastępczej

Program „Dobry Start”
świadczenia 300+
koszty obsługi programu

Ogółem:

25 650,24

942 184,97

942 184,97

913 624,97

28 560,00

54,41

54,41

30 702,95

6 852,00

17 046,24

6 852,00

13 656,71

0,00

117 867,99

117 867,99

114 000,00
3 867,99

3 817 580,95
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3 076 228,41

Budżet GOPS w Rewalu – wydatki w latach 2015 – 2018
2015
1 899 533,53 zł

2016
3 459 918,77 zł

2017
3 928 080,67 zł
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2018
3 817 580,95 zł

1.2 Dochody
i zobowiązania

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Rewalu

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu odprowadził na
rachunek Gminy Rewal dochody w łącznej wysokości 129 331,54 zł w tym:
Dochody Gminy Rewal 56 051,91 zł w tym:
 usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne 12 417,11 zł,
 odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wnoszona przez
osoby zobowiązane – 28 177,43 zł;
 zwrot od dłużników alimentacyjnych– 14 040,16 zł;
 inne zwroty (odsetki, urząd skarbowy) – 1 417,21 zł
Dochody odprowadzone przez Gminę Rewal do budżetu państwa
73 279,63 zł w tym:










zwroty zasiłków stałych – 674,20 zł;
zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3 471,85 zł
odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 468,59 zł
zwrot świadczeń nienależnie pobranych (świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny) – 8 961,00
odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i fundusz
alimentacyjny) – 161,59 zł
odsetki z tyt. zadłużenia dłużników alimentacyjnych – 38 272,74 zł
zwrot od dłużników alimentacyjnych 21 060,48 zł;
koszty upomnienia (dłużnicy alimentacyjni) 55,60 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 153,58
zł

Na dzień 31 grudnia 2018r. Ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne
w wysokości 35 506,08 zł (w tym: składki społeczne, podatek,
dodatkowe
wynagrodzenie roczne pracowników i opłaty za media). Zobowiązań wymagalnych
Ośrodek nie posiadał.

I.

REALIZACJA BUDŻETU - POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz
zadania zlecone gminie, należące do kompetencji państwa.
Do zadań własnych gminy należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych, stałych i okresowych (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), udzielanie
schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, dożywianie dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, kierowanie
i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, utrzymywanie ośrodka
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pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Natomiast do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy: organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych
w wyniku klęski żywiołowej, pomoc cudzoziemcom oraz wypłacanie wynagrodzeń dla
opiekunów prawnych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (tj. do zasiłku stałego,
zasiłku celowego i zasiłku okresowego) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 2018r. przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza:
701 zł dla osoby samotnej i 528 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu
co najmniej jednej dysfunkcji określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Osoby
i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 150%
w/w kwoty kryterium mogły korzystać z pomocy w formie pomocy finansowej na
żywność lub posiłek.
W 2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu wpłynęło 178
wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej (18 wniosków mniej niż w roku
2017). W okresie sprawozdawczym wydano 332 decyzje w tym: 236 przyznające
pomoc, 7 decyzji odmownych, 21 decyzji uchylających, 50 decyzji zmieniających, 4
decyzje wygaszające i 14 decyzji umarzających postępowanie administracyjne.
W sprawach pomocy społecznej pracownicy przeprowadzili 240 wywiadów
środowiskowych w tym 8 wywiadów u osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wywiady alimentacyjne ( 1 wywiad na
potrzeby własne, 7 wywiadów na zlecenie). Ponadto pracownicy socjalni w 2018 r.
przeprowadzili 25 wywiadów na potrzeby świadczeń rodzinnych.
W okresie
sprawozdawczym 3 osoby z gminy brały udział w projekcie realizowanym w Centrum
Integracji Społecznej w Rogozinie w tym 1 osoba została skierowana przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Z pomocy w formie schronienia w schroniskach dla osób
bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, z którymi zostały zawarte
umowy korzystały 2 osoby (mężczyźni).

1. Ośrodek Pomocy Społecznej
Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje
Wojewoda Zachodniopomorski i Wójt Gminy Rewal. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik,
którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rewal. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy
w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka ,
2) kierowanie podległymi pracownikami,
3) składanie Radzie Gminy Rewal corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka
i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
4) podejmowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych (w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka),
funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń
wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”, organizowanie i wypłacanie
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świadczeń z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych, realizacja ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zgodnie z udzielonymi
upoważnieniami.
Jednym z zadań obowiązkowych gminy jest utworzenie i utrzymanie ośrodka
pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rewalu zatrudnionych było ogółem 8 osób, w tym 2 pracowników socjalnych.
Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie
kierunkowe. Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia w Ośrodku.
Lp

Stanowisko

Liczba etatów

Liczba pracowników
zatrudnionych

1

Kierownik GOPS

1

1

2

Główny księgowy

1

1

3

Pracownicy socjalni

2

2

4

Opiekunki

1,75

2

5

Stanowisko ds.
świadczeń rodzinnych i
funduszu
alimentacyjnego

1

1

6

Stanowisko ds.
świadczeń
wychowawczych,
programu „Dobry
Start”, Karta Dużej
Rodziny oraz obsługa
sekretariatu

1

1

7,75
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Razem

Do dnia 31.05.2018r. w Ośrodku na podstawie umów o pracę zatrudnionych było
10 osób (1 pracownik socjalny i 1 asystent rodziny). Z uwagi na rezygnację z pracy w/w
pracowników stan zatrudnienia od 1 czerwca 2018r. do 31.12.2018r. zmniejszył się do 8
osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu od dnia 1 czerwca 2018r. nie
spełnia wymagań art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Niespełnienie
wskaźników określonych w ustawie wynika z braku osób posiadających kwalifikacje do
wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Poza w/w pracownikami z w Ośrodku
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dodatkowo były zatrudniane osoby na podstawie umowy zlecenia w celu świadczenia
usług tj. sprzątanie Ośrodka, usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne (logopeda) oraz
asystent rodziny (od czerwca do września 2018r.)

Wydatki szczegółowe w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej):
1. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka – 295 751,35 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. trzynastka) – 25 971 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 63 605,22 zł
4. Fundusz pracy – 6 171,72 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 3 846,45 zł
6. Materiały i wyposażenie – 4 960,12 zł
7. Usługi telekomunikacyjne – 2355,39 zł
8. Zakup energii – 12 445,96 zł
9. Usługi remontowe (wymiana okien) – 2 999,10 zł
10. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 160 zł
11. Zakup usług pozostałych (woda, ścieki, licencje na programy komputerowe,
obsługa prawna) – 18 616,87 zł
12. Podróże służbowe – 1 591,11 zł
13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 842,20 zł
14. Podatek od nieruchomości – 540 zł
15. Opłaty za śmieci i trwały zarząd – 670 zł
16. Szkolenia pracowników – 1 853,88 zł
Powyżej zostały ujęte wynagrodzenia bez opiekunek i asystenta rodziny.
W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu zostały
przeprowadzone dwie kontrole przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w tym jedna
kompleksowa z zakresu pomocy społecznej. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rewalu oceniono pozytywnie z uchybieniem, jakim jest niespełnienie
ustawowego limitu 3 pracowników socjalnych. Kierownik Ośrodka od 2018r. ogłaszał 8
razy (w tym 2 razy w 2019r.) nabór na stanowisko pracownika socjalnego, które nie
zostało obsadzone z powodu braku osób spełniających niezbędne w ogłoszeniu
wymagania.

2. Usługi opiekuńcze
Osoby, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób w czynnościach codziennych, a są jej pozbawione mają
prawo do korzystania z pomocy niepieniężnej w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze są kierowane przede wszystkim do osób starszych i samotnych.
W 2018r. Ośrodek udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 17 osobom
w tym 1 osobie zostały przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez
logopedę w ramach umowy zlecenia. Usługi opiekuńcze w 2018r. na rzecz osób
starszych uprawnionych świadczyły opiekunki zatrudnione w Ośrodku na umowę
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o pracę (do 30 września 0,75 etatu od 1 października 1,75 etatu) i umowy zlecenia (4
osoby – okresowo).
Wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 80 750,81 zł w tym
wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 53 255,02 zł,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1383,28 zł wynagrodzenia bezosobowe –
23 511,85, badania lekarskie – 40 zł, dotacja z budżetu państwa - 2 376,00 zł na
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(37 godzin usług).

3. Domy pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych i usługi
opiekuńcze są niewystarczające, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej. W roku 2018r. w domach pomocy społecznej przebywało ogółem 8 osób
z terenu gminy Rewal. Na dzień 31.12.2018r. liczba osób zmniejszyła się do sześciu
(jedna osoba zmarła a jedna została przeniesiona przez rodzinę do placówki prywatnej).
Wydatki poniesione przez Gminę Rewal stanowią 192 392,88 zł różnicę
w wysokości między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane czyli mieszkańca oraz
osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Od osób zobowiązanych Ośrodek uzyskał dochody za pobyt w placówkach w łącznej
wysokości 28 177,43 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Gminy Rewal.
Wysokie wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców w domach pomocy
społecznej wynikają z corocznego wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący dom pomocy
społecznej tj. starosta w formie zarządzenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz program rządowy
państwa w zakresie dożywiania”

„Pomoc

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, zasiłków
okresowych oraz pomoc w naturze (np. zapewnienie schronienia, posiłku, pomoc
rzeczowa, sprawienie pochówku) jest zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym.
W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono 38 osobom/rodzinom
zasiłki celowe (w tym 6 osobom/rodzinom zasiłki celowe specjalne) w łącznej kwocie
23 470,00 zł w tej kwocie jest również ujęta kwota wydatków na zasiłki celowe na zakup
żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj.
11 570,00 zł. Ponadto przyznany i wypłacony został także zasiłek celowy na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1000,00 zł. Kwoty zasiłków
celowych są uznaniowe a ich wysokość jest ustalana indywidualnie w zależności od
sytuacji rodziny. W przypadku zasiłku celowego specjalnego jego wysokość nie może
przekroczyć kwoty kryterium dochodowego rodziny lub osoby ubiegającej się
o świadczenie.
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W 2018r. objęto programem rządowym Pomoc państwa w zakresie dożywiania
(w formie świadczenia pieniężnego i posiłku) ogółem 92 osoby (22 osoby mniej niż w
roku 2017) w tym 57 osób dorosłych i 35 dzieci i uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej). Koszt programu wynosił 36 089,00 zł w tym dotacja 21 654,00 zł,
wkład własny gminy 14 435,00 zł.
W 2018r. dwie osoby bezdomne, dla których gminą właściwą ze względu na
ostatnie miejsce zameldowania jest Gmina Rewal zostały skierowane do schroniska dla
osób bezdomnych, osoby te przebywały w schroniskach w Koszalinie i w Łagiewnikach.
Koszt pobytu w schronisku stanowił kwotę 7 442,00 zł
Kolejnym zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie
i wypłata zasiłków okresowych. Na realizację świadczeń Ośrodek w 2018r. otrzymał
dotację w kwocie 33 500 zł, z czego wykorzystano kwotę 28 786,54 zł.
W roku sprawozdawczym zasiłek okresowy przyznany został 30 osobom/rodzinom
z następujących powodów:
a) z powodu bezrobocia - 12 osób – 10 281,00 zł
b) z powodu długotrwałej choroby – 4 osoby – 3 647,00 zł
c) z powodu niepełnosprawności – 8 osób – 8 047,00 zł
d) z powodu możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osoba – 1 902,00 zł
e) z innego powodu - 5 osób – 6 388,00 zł

5. Zasiłki stałe
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej i przysługuje:
1) 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 (wynoszącego 701 zł);
2) 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 (wynoszącego
528 zł na osobę w rodzinie)
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że
kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na
osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W roku 2018 Ośrodek wypłacił 317 świadczeń w formie zasiłku stałego 33
osobom (w tym 27 osobom samotnie gospodarującym i 7 pozostającym
w rodzinie) w łącznej kwocie 143 413,03 zł. Średnia miesięczna wysokość świadczenia
na osobę wynosiła 452,41 zł.
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II.

Pozostałe zadania Ośrodka

1. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki
finansowanych ze środków publicznych na 90 dni.

zdrowotnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie
(czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone
posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w ustawie o
pomocy społecznej.
Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
realizowanych ze środków publicznych na wniosek osoby zainteresowanej, a w
przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji
poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia
kryterium dochodowego i czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną
wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.
Decyzja administracyjna potwierdzająca lub nie prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą
dokumentacją. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni,
chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem
zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni może
zostać wydana kolejna decyzja.
W roku 2018 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia
Wójta Gminy Rewal wydał 10 decyzji, w których potwierdził prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej 7 osób.

2. Dodatki mieszkaniowe
Zasady przyznawania, ustalania wysokości, finansowania oraz właściwości
organów w sprawach dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane
ze środków gminy w ramach zadań własnych. Przyznawane są na podstawie wniosku
i deklaracji o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
wraz z wymaganą dokumentacją. Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą
w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione
od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni
mieszkania. W/w świadczenie jest przyznawane na okres 6 - ciu miesięcy.
W okresie sprawozdawczym do Ośrodka wpłynęły 24 wnioski, wydano 24
decyzje przyznające dodatki, 15 osobom posiadającym umowy najmu lokali
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mieszkalnych z zasobów gminy wypłacono ogółem 308 dodatków mieszkaniowych
w łącznej kwocie 31 502,98 zł (średnia wysokość 1 świadczenia miesięcznie 102 zł).

3. Dodatki energetyczne
Od 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatek
energetyczny. Podstawę jego przyznania i wypłaty stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne. Wprowadzone zostało pojęcie odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej tj. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wysokość dodatku
energetycznego jest ogłaszana do 30 kwietnia każdego roku przez ministra właściwego
do spraw gospodarki. Świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów
ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.
W zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym dodatek energetyczny
w 2018r. wynosił miesięcznie:
 11,35 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
 15,77 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób,
 18,92 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego
W trakcie roku 2018 wpłynęło do Ośrodka 11 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego i wydanych zostało w tej sprawie 11 decyzji administracyjnych
przyznających dodatek energetyczny. Na wypłaty dodatków przeznaczona została
kwota 1 108,36 zł, koszt obsługi świadczenia wyniósł 22,16 zł tj. 2% kwoty dotacji.
W okresie sprawozdawczym nie wydano w w/w zakresie decyzji odmownej.
Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie
i finansowanym ze środków z budżetu państwa.

4. Świadczenia wychowcze (500+)
Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal od dnia 1 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rewalu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających
z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Świadczenie wychowawcze jest obligatoryjnym świadczeniem przyznawanym na
roczny okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września roku następnego.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb
życiowych. Prawo do świadczenia matce, ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu jest ustalane na podstawie złożonego wniosku przysługuje do czasu
ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie
przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko
w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 1200 zł. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko
rodzice/opiekunowie otrzymują niezależnie od dochodu.
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W roku 2018 do świadczenia wychowawczego było uprawnionych 213 osób
(w tym 118 osób uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), które pobierały
świadczenia na 308 dzieci. Dwa wnioski zostały przekazane do Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z uwagi na to, iż w sytuacji pobytu jednego
z rodziców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zachodzi potrzeba sprawdzenia
czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Jeżeli rodzic pracuje za granicą, to właśnie ten kraj powinien być właściwym do
wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych. W poszczególnych okresach
W okresie sprawozdawczym wydatki na świadczenia wychowawcze stanowiły kwotę:

1 709 496,44 zł (w tym na wypłatę świadczeń: 1 683 846,20 zł i na obsługę zadania
1,5% kosztów realizacji programu).

5. Program „Dobry Start”
Od 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu realizuje również
rządowy program „Dobry Start”. Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł
przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej raz
w roku na dziecko uczące się w szkole lub osobom pełnoletnim uczącym się ( tj. w szkole
podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczas w
szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole
artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnm ośrodku szkolno-wychowawczym,
specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym).
Rodziny/osoby otrzymują świadczenie bez względu na uzyskiwany dochód. Ustalenie
prawa do świadczenia następuje na wniosek, wniosek w wersji tradycyjnej
przyjmowany jest od dnia 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku,
natomiast w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca danego roku do 30 listopada danego
roku.
W roku 2018 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu wpłynęły 292
wnioski na 392 dzieci. Świadczenie przyznano na 380 dzieci w łącznej kwocie
114 000,00 zł. Różnica w liczbie dzieci, na które zostały złożone wnioski a na które
przyznano wynika z tego, iż 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 3 przekazano do
innych właściwych organów ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy zaś w 1
przypadku wydano decyzję odmawiającą przyznania świadczenia.

6. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu
administracji rządowej. Środki finansowe na wypłaty świadczeń pochodzą z budżetu
państwa a organami właściwymi do załatwiania spraw indywidualnych i wypłaty
świadczeń rodzinnych są gminy. Wójt Gminy Rewal upoważnił Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
System świadczeń rodzinnych stanowią odrębny od pomocy społecznej system,
na który składają się zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku, świadczenia opiekuńcze w
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postaci zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia
pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka. Świadczenia
rodzinne są przyznawane na okres świadczeniowy
W roku 2018 wypłacono 2260 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków na
łączna kwotę 271 472 zł. Świadczeń opiekuńczych na które składają się zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 1810
świadczeń na kwotę 335 464,00 zł. Zasiłków dla opiekunów 69 świadczeń na kwotę
36 880,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została
wypłacona na łączną kwotę 22 000,00 zł. Natomiast świadczeń rodzicielskich
wypłacono na kwotę 65 460,00zł. Ogółem pomocą w postaci świadczeń i dodatków
objęto 211 rodzin.
Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 731 276,00 zł.
Natomiast kwota 44 946,00 zł. została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno –
rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do
alimentów
Kolejną formą wsparcia realizowaną prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rewalu są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ta pomoc finansowa świadczona
jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do
alimentów od rodzica lub rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy oznacza egzekucję
w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej
należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2018 została
przyznana na kwotę 139 520,00 zł. Liczba rodzin 28.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych
W ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu widnieje 69
dłużników alimentacyjnych z tego od 35 osób w roku 2018 wyegzekwowano kwotę
73 373,38
zł
na
poczet
funduszu
alimentacyjnego
w
tym
kwota
14 040,16 zł dla Gminy Rewal a kwota 59 333,22 zł (w tym 21 060,48 zł zwrot od
dłużników alimentacyjnych i 38 272,74 zł odsetki z tyt. zadłużenia dłużników
alimentacyjnych) została odprowadzona do budżetu państwa.
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Program „Za Życiem”.
Program „Za Życiem” ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Zakłada on między innym:
 przyznawanie jednorazowego świadczenia w kwocie 4 000,00zł dla rodziców
dzieci, w których lekarz stwierdził wady powstałe w okresie ciąży lub podczas
porodu;
 opiekę hospicjum
 dostęp do lekarzy bez kolejek
 pomoc asystenta rodziny.
W roku 2018 nie przyznano pomocy w postaci jednorazowych zasiłków.

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace zasiłki stałe,
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W 2018 r. opłacono
składki zdrowotne (w pełnych zł) za:
 25 osób pobierających zasiłki stałe i 2 osoby uczestniczące w zajęciach w
Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie w łącznej kwocie 11 152,15 zł,
 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie
pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 12 343,08 zł

8. KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu jest możliwość
uzyskania Karty Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla
rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej
posiadacze mogą korzystać z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy
transportowych na terenie całego kraju.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co
najmniej trójką dzieci. Rodzice mogą z karty korzystać dożywotnio, dzieci do 18 roku
życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, maksymalnie do
osiągnięcia 25 r. życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć w gminie ze względu na miejsce
zamieszkania.
W roku 2018 wydano ogółem 40 Kart Dużej Rodziny w tym
 rodzicom 16 kart (6 szt. w formie plastikowej i w formie elektronicznej aplikacji
10)
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 dzieciom 24 karty (9 szt. w formie plastikowej i w formie elektronicznej aplikacji
15)

9. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wspieranie rodziny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
w 2018r. odbywało się przede wszystkim poprzez działania asystenta rodziny
i pracowników socjalnych. Procedury objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny oraz
sposoby dokumentowania jego działań w trakcie prowadzenia pracy z rodziną zostały
opracowane w 2017r.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej
sytuacji rodzinnej. Praca asystenta opierała się na bezpośrednim kontakcie z klientami
w ich miejscu zamieszkania. Ponad 70% całego czasu pracy asystent przeznaczał na
pracę z rodzinami. Pozostały czas pracy przeznaczony był na współpracę
z instytucjami, urzędami, ochroną zdrowia itp. oraz przygotowanie, usystematyzowanie
i wypełnianie dokumentacji Asystent rodziny zatrudniony był w ramach zadaniowego
systemu czasu pracy do końca maja 2018r. Od czerwca do września na podstawie
umowy zlecenia. Na zatrudnienie asystenta rodziny Gmina Rewal otrzymała dotację
z budżetu państwa w kwocie 6 852,00 zł w ramach „Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
Do zadań gminy w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2018 r.
Gmina Rewal poniosła wydatki za pobyt trójki dzieci w pieczy zastępczej tj. w rodzinach
zastępczych (spokrewnionych z dziećmi), w kwocie 13 656,71 zł (dla porównania w
2017r. 9 852,00 zł za 2 dzieci). Rodzice biologiczni dzieci przebywających w pieczy nie
wyrażają chęci ani nie podejmują żadnych działań na rzecz przejęcia opieki.

10.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

W dniu 13 lutego 2018r. zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji
prac społecznie użytecznych pomiędzy Urzędem Gminy Rewal a Starostą Powiatu
Gryfickiego na okres od 14.02.2018r. do 19.12.2018r. Realizatorem zadania jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Prace społecznie użyteczne są to prace
wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy
społecznej w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo. Bezrobotnemu przysługuje
świadczenie w wysokości 8,30 zł za 1 godzinę pracy.
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Liczba osób bezrobotnych skierowanych do prac
społecznie użytecznych

Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

4
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3

Prace społecznie użyteczne finansowane są ze środków własnych gminy i w 60%
z Funduszu Pracy. W okresie od lutego do grudnia osobom wykonującym w/w prace
wypłacono świadczenia za 1415 godzin pracy w łącznej wysokości 11 639,50 zł
(w tym: 6 983,70 zł środki z Funduszu Pracy, 4 655,80 zł środki własne Gminy).
Realizacja prac społecznie użytecznych umożliwia uzyskanie efektów
Społecznych takich jak:





łagodzenie skutków bezrobocia,
aktywizację osób bezrobotnych,
mobilizację do wyjścia z domu,
posiadanie własnych wypracowanych środków finansowych.

11.

PRACA SOCJALNA

W 2018 r. praca socjalna była świadczona w środowiskach w zakresie m.in.
informowania o przysługujących
uprawnieniach, pomoc w ustaleniu stopnia
niepełnosprawności ( pomoc w wypełnieniu wniosku, skompletowaniu niezbędnych
dokumentów ), pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( pomoc w wypełnieniu wniosku,
kontakt z PCPR), pomoc w wypełnianiu wniosków (m.in. o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, energetycznego, świadczeń rodzinnych, o przydział lokalu
mieszkalnego, wniosku do ZUS, o rozłożenie na raty zadłużenia), pomoc w uzyskaniu
dostępu do opieki medycznej, zamawianie wizyt lekarskich. Pracownicy socjalni
informują osoby bezrobotne o aktualnych ofertach pracy, uczestniczą w kierowaniu
osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych, prowadzą corocznie rekrutacje
dzieci na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty. Każdego roku
w ramach akcji „Zima” monitorują osoby samotne i miejsca gdzie mogą przebywać
osoby bezdomne i informują o możliwości skorzystania z placówek noclegowych.
Pracownicy socjalni współpracują z kuratorami zawodowymi i społecznymi,
asystentem rodziny, Powiatowym Urzędem Pracy, ochroną zdrowia, pedagogami, strażą
gminną i policją. Praca socjalna może być również prowadzona w oparciu o kontrakt
socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego
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z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji
życiowej klienta, w roku sprawozdawczym zawarto 5 kontraktów, których efektem był
m.in. udział w pracach społecznie użytecznych, dostęp do otwartego rynku pracy
poprzez rejestrację w PUP, podjęcie leczenia w tym również specjalistycznego, poprawa
funkcjonowania poprzez powstrzymywanie się od spożywania alkoholu oraz
przestrzegania zasad panujących w schronisku. W 2018 r. pracą socjalną objęte ostały
24 rodziny, w tym wyłącznie pracą socjalną (bez świadczeń) 3 rodzin.
Dodatkowo prowadzą pracę socjalną z rodzinami, w których wszczęta została
procedura Niebieskie Karty, a z uwagi na delikatny charakter problemu jakim jest
przemoc w rodzinie działania podejmowane są ze szczególnym wyczuciem.

12.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Ośrodek zgodnie ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadzi
obsługę techniczno – administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki na
obsługę wyniosły 300 zł.
W 2018 r. w Gminie Rewal wszczętych zostało 12 procedur Niebieskie Karty, 3
procedury wszczęte zostały przez pracownika socjalnego, 8 przez Policję, jedna
procedura została przekazana przez Zespół Interdyscyplinarny z innej gminy. Ponadto
4 procedury NK prowadzone były w 2018 r., które wszczęte zostały w 2017 r. Powołano
w 2018 r. 10 grup roboczych, liczba posiedzeń grup roboczych 34.
Zakończono 11 procedur, 7 z powodu braku zasadności prowadzenia działań, 4
z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
W jednym przypadku wystąpiono z wnioskiem do GKRPA o podjęcie działań
zmierzających do podjęcia leczenia. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie
objętych pomocą w formie poradnictwa: psychologicznego 4, prawnego 1, socjalnego 1.

III.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej zdeterminowane są czynnikami
zewnętrznymi i mogą ulegać zmianom zarówno w danym roku, jak i na przestrzeni
kolejnych lat.
W przypadku wsparcia finansowego i usług, potrzeby są uzależnione najczęściej
od: wzrostu lub spadku bezrobocia, ilości osób niepełnosprawnych lub długotrwale
i ciężko chorych, wzrostu kosztów utrzymania (zakup żywności, wysokość opłat
mieszkaniowych, itd.), postępującego rozpadu więzi rodzinnych (brak opieki nad
osobami starszymi i opieki obojga rodziców nad dziećmi), bezdomności, ilości osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu, przemocy w rodzinie, posiadania
przez osoby wykształcenia nieodpowiadającego potrzebom rynku pracy, lub braku
wykształcenia, ilości przestępstw i osób osadzonych w zakładach karnych, itd.
1. Potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej.
Potrzeby w zakresie świadczeń z pomocy społecznej na rok 2019 zostały
oszacowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby a także o przewidywaną liczbę
osób/rodzin, które mogą zwrócić się o pomoc w ciągu roku jak również w oparciu
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o doświadczenia z lat poprzednich z uwzględnieniem sytuacji społeczno – gospodarczej
w szczególności możliwości rynku pracy.
Z roku na rok przybywa osób wymagających całodobowej opieki co wiąże się
z potrzebą zwiększenia wydatków na ten cel. Środki na realizację pomocy społecznej
zostały zaplanowane adekwatnie do potrzeb. Nie mniej jednak istnieje ryzyko, że
zaplanowane środki na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej mogą
być niewystarczające.
Brakuje osób chętnych nie tylko na stanowisko pracownika socjalnego a także do
wykonywania pracy w charakterze opiekun z odpowiednimi umiejętnościami. Na rynku
pracy brakuje osób posiadających kwalifikacje i umiejętności do wykonywania pracy.
W przypadku zasiłków celowych wysokość pomocy jest uznaniowa i uzależniona
od ogólnej sytuacji świadczeniobiorców i możliwości finansowych pomocy społecznej zostanie zatem zrealizowana do wysokości środków zabezpieczonych w planie
wydatków.
2. Potrzeby związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Ośrodka
Do zadań własnych i obowiązkowych gminy należy utworzenie i utrzymywanie
ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników. Na przełomie roku 2018/2019 w Ośrodku zostały przeprowadzone prace
remontowe m.in. remont pokoju, w którym odbywają się rozmowy indywidualne ze
specjalistami, adaptacja na biuro dodatkowego pomieszczenia, przeniesienie
pracowników socjalnych do osobnego pokoju. Dzięki temu warunki pracy
i zdecydowanie się polepszyły i dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania
swoich
problemów
w
warunkach
chroniących
ich
prywatność.
W roku 2018r. wymienione zostały 2 okna, w 2 pomieszczeniach wykonano ocieplenia
ścian zewnętrzych od wewnątrz, pokoje zostały pomalowane dalsze prace zaplanowane
zostały na jesień.
Budynek Ośrodka wymaga termoizolacji i wymiany ogrzewania na ogrzewanie
gazowe, ogrzewanie panelami elektrycznymi jest nieefektywne i nieekonomiczne.

Rewal, dnia 24.04.2019r.
Justyna Żebrowska
Kierownik GOPS w Rewalu
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