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1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 

1) pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej  
w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań: 

a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
b) zadania własne gminy, 
c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; 

2) dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie  
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966, 
z późn. zm.). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy 
Lubawa Nr 108/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego; 

3) świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 114). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta 
Gminy Lubawa Nr 70/04 z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń 
rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji; 

4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 859, z późn. zm.). Ośrodek wykonuje 
powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 160/08 z dnia  
1 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
do wydawania w tych sprawach decyzji; 

5) zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 567, z późn. zm.). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na 
podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 349/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia 
postępowania w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydawania  
w tych sprawach decyzji; 

6) przyznania Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej 
Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1954). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia 
Wójta Gminy Lubawa Nr 7/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny; 

7) dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na 
podstawie uchwały Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 stycznia 2014 r.  
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań  
i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego; 

8) przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Zadania  
w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016, zgodnie z uchwałą  
Nr III/18/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r.; 

9) wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.). Zadania w tym zakresie były 
realizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny, zgodnie z uchwałą  
Nr V/25/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 16 lutego 2015 r.; 
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10) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286, z późn. zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane  
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
zgodnie z uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 16 lutego 2015 r.; 

11) przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124). Zadania te były realizowane  
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z uchwałą  
Nr V/27/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 16 lutego 2015 r.; 

12) inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. 
 
 
 
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA 
 
W 2015 roku Ośrodek funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej: 

 
Tabela 1.  Podstawowa struktura organizacyjna jednostki 

Nr Nazwa komórki 
organizacyjnej 

Wykaz stanowisk  
i innych komórek 

Wymiar zatrudnienia  
(etaty) 

1. Kierownictwo 
Kierownik 1 
Zastępca kierownika 1 

 2 

2. 

Dział  
Aktywizacji  
i Integracji 

 

Starszy specjalista pracy socjalnej  2 
Specjalista pracy socjalnej 1 
Pracownik socjalny  4 
Psycholog 0,5 
Podinspektor 1 
Konsultant 2 
Młodszy opiekun  13,88 
Asystent rodziny 1 
Starszy wychowawca / Wychowawca /Młodszy 
wychowawca w placówce wsparcia dziennego 

5,5 

Starszy Wychowawca/Wychowawca/ Młodszy 
wychowawca  

3,5 

 34,38 

3. Dział Realizacji Świadczeń 
Społecznych 

Inspektor 1 
Podinspektor  4 
Pracownik socjalny 1 

 6 

4. Dział Finansowo-Księgowy 
Główny księgowy 1 
Główny specjalista 0,5 
Stanowisko ds. finansowo-księgowych 4 

 5,5 

5. Dział Organizacyjny 

Główny specjalista 0,5 
Podinspektor 2 
Informatyk 1 
Radca prawny 0,2 
Kierowca samochodu osobowego 1 

 4,7 
Łącznie Liczba osób zatrudnionych - 71 52,58 

*stan na dzień 31.12.2015 r. 
 

 
Podstawowa struktura zatrudnienia w Ośrodku w 2015 roku spowodowana była m. in. 

koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz prawidłowym wdrożeniem 
programów, projektów, inicjatyw i przedsięwzięć. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowego realizowania zadań, pracownicy jednostki 
byli objęci systemem szkoleń. 
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W 2015 roku 33 pracowników wzięło udział w 39 szkoleniach, m. in. z zakresu:  
• zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, zmian  

w rachunkowości, polityki rachunkowości, projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy 
finansowej na 2016 rok,  

• karty dużej rodziny, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 
• przemocy w rodzinie jak przeciwdziałać, substancji uzależniających a choroby nowotworowe, 

dopalacze, narkotyki-jak przeciwdziałać, dostrzec, pomóc,  
• szkoła dla rodziców i wychowawców, projekt „Przedsiębiorcze dzieci”, Pomosty-budowanie 

kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. 
 
Ponadto w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych:  
• 3 pracowników ukończyło  studia  podyplomowe: 1 pracownik na kierunku Administracja,  

2 pracowników na kierunku Ekonomia-rachunkowość budżetowa, 
• 2 pracowników ukończyło studia magisterskie na kierunku Administracja  
• 1 pracownik ukończył studia licencjackie na kierunku Ekonomia 

 
W Ośrodku organizowane były także staże absolwenckie – w trakcie roku  w jednostce staż odbyło 

8 osób. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 2.  
 

 
Tabela 2. Wykaz staży absolwenckich 

 
 
 

Tabela 3. Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie – placówki dla dzieci, młodzieży i seniorów 

Lp. Miejsce wykonywania 
Stanowisko/ 
Rodzaj zajęć Okres  

1. Placówka Wsparcia Dziennego  
w Sampławie i w Prątnicy 

warsztaty teatralne 27.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

2. 

Placówka Wsparcia Dziennego 

warsztaty graffiti 04.08.2015 r. – 07.09.2015 r. Wakacyjne świetlice 

Dożynki Gminne w Prątnicy 

3. Klub Śpiewającego Seniora w Rakowicach warsztaty muzyczne 27.01.2015 r. –  31.12.2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Stanowisko 
Liczba 
osób Miejsce Okres 

1. Wychowawca 

1 Grupa Zabawowa/Placówka Wsparcia Dziennego 
w Targowisku 01.12.2014 r. – 29.05.2015 r. 

1 Grupa zabawowa/Placówka Wsparcia Dziennego 
w Szczepankowie 01.12.2014 r. – 29.05.2015 r. 

1 Grupa zabawowa/Placówka Wsparcia Dziennego 
w Prątnicy 

01.12.2015 r. – 01.06.2016 r. 

2. 
Technik 

administracji 

2 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
– Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej; 
Zespół programów i projektów społecznych 

01.12.2014 r. – 29.05.2015 r. 
01.12.2015 r. – 01.06.2016 r. 

2 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
– Dział Organizacyjny 

01.12.2014 r. – 29.05.2015 r. 
01.12.2015 r. – 01.06.2016 r. 

1 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
– Dział Realizacji Świadczeń Społecznych; Zespół 

ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych 

01.12.2015 r. – 01.06.2016 r. 

Ogółem 8   
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Tabela 4. Wykaz kadry w ramach umów-zlecenie – specjaliści 

Lp. Miejsce wykonywania Rodzaj poradnictwa Okres  

 
1. 
 

Punkt Pomocy Rodzinie 

poradnictwo psychologiczne 22.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

poradnictwo rodzinne 22.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

terapia uzależnień 22.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

poradnictwa prawne 22.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

2. Grupy Zabawowe, 
Placówki Wsparcia Dziennego,  

konsultacje merytoryczne  
dla wychowawców 27.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

3. Grupy Zabawowe zajęcia logopedyczne 
01.01.2015 r. – 30.06.2015 r. 

10.09.2015 r. – 31.12.2015 r. 
 

 
 
3. REALIZACJA BUDŻETU 
 

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 8.580.585,04 zł,  
w tym dotacja 5.504.338,37 zł. Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone oraz podział 
na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 5 i 6.  
 

Tabela 5.  Wydatki na realizację zadań w 2015 roku   
Zadania  Kwota 

Dział 852 Pomoc społeczna 8.465.560,- 
Zadania własne gminy: 
    w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 
    w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z 
organami  
     

4.219.480,- 
1.203.303,- 

85.171,- 
 
 

Zadania zlecone 4.246.080, 
 

Dział 851 Ochrona zdrowia 115.025,- 

RAZEM 8.580.585,- 
 
 

Tabela 6.  Wydatki w układzie zadaniowym w 2015 roku  
 

Wyszczególnienie 
 

Kwota 

Zadania własne 
Dodatki mieszkaniowe (w tym licencje) 48.057,- 
Domy Pomocy Społecznej  

192.691,- 

Rodziny zastępcze 41.106,- 
Wspieranie rodziny 
   w tym dotacja 

305.316,- 
29.917,- 

Zasiłki i pomoc w naturze  
    w tym dotacja  

741.675,- 
621.437,- 

Usługi opiekuńcze  520.659,- 
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
    w tym dotacja  

400.000,- 
300.000,- 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
    w tym dotacja  

1.438.938,- 
149.752,- 

Grupy Zabawowe (Alternatywne formy edukacji przedszkolnej) 271.521,- 

Placówki wsparcia dziennego 13.837,- 
Prace społecznie użyteczne 
 w tym projekt konkursowy „Śmiało w przyszłość” 

36.191,- 
11.340,- 

Kluby Seniora, Kluby Gospodyń Wiejskich, Klub Integracji Społecznej  30.767,- 
Inne wydatki (obsługa programu PEAD, spotkanie wigilijno-opłatkowe) 13.395,- 
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Koszty obsługi świadczeń rodzinnych  39.002,- 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
    w tym dotacja 

17.027,- 
17.026- 

Zadania zlecone   
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekuna 
( z kosztami obsługi) 4.221.242,- 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.815,- 
Rządowy Program wspierania osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne 2.800,- 
Dodatek energetyczny 1.671,- 

Karta Dużej Rodziny 1.552,- 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  107.125,- 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  7.900,- 

Projekt o wsparcie realizacji zadania publicznego „Wsparcie na starcie”  
w tym dotacja 
(w tym odsetki wydatkowane w ramach projektu) 
w tym środki własne  

107.358,- 
84.946,- 

225,- 
22.187,- 

Projekt o wsparcie realizacji zadania publicznego „Śmiało w przyszłość”  
w tym środki własne  

13.280,- 
13.280,- 

 
 

RAZEM 
 

8.580.585,- 

 

 
4. REALIZACJA ZADAŃ 
 

4.1. POMOC SPOŁECZNA 
 

System pomocy społecznej objął wsparciem 369 rodzin, w których przebywało 1.158 osób. Gminę 
Lubawa według stanu na dzień 31.12.2015 r. (dane Urzędu Gminy Lubawa) zamieszkiwało 10.891 osób. 
Z dokonanej analizy wynika, że 10,6% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 
 

Tabela 7.  Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  
Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Pomoc ogółem  369 1.158 
Pomoc w ramach zadań własnych  369 1.158 
Pomoc w ramach zadań zleconych   0 0 
Praca socjalna ogółem  
w tym: wyłącznie praca socjalna  

488 
90 

1.579 
265 

 
 
W 2015 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: niepełnosprawność (160 rodzin) 

oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (134 rodziny, w tym 65 rodzin wielodzietnych). Kolejnymi 
najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: bezrobocie (109 rodzin), 
długotrwała lub ciężka choroba (93 rodziny) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
(47 rodzin, w tym 41 rodzin niepełnych i 6 rodzin wielodzietnych). Inne powody występują w 
pojedynczych przypadkach.  
 

Tabela 8 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które określone są  
w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, 
wobec tego nie sumują się.  
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Tabela 8.  Powody przyznania pomocy  
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
 

Liczba rodzin 
 

Liczba osób 
 (ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

ubóstwo 1 228 782 

sieroctwo 2 0 0 

bezdomność 3 6 9 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 134 645 
w tym: 
wielodzietność 
 

5 65 394 

bezrobocie 6 109 358 

niepełnosprawność 7 160 431 

długotrwała lub ciężka choroba 8 93 168 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych             
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 9 47 180 

w  tym: 
               rodziny niepełne 10 41 138 

               rodziny wielodzietne    11 6 43 

przemoc w rodzinie 12 7 26 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

alkoholizm 14 3 20 

narkomania 15 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 16 0 0 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 17 0 0 

zdarzenie losowe 18 1 4 

sytuacja kryzysowa 19 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 

 

Tabela 9.  Typy rodzin objętych pomocą społeczną  
WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin Liczba osób 

 (ogółem)  w rodzinach 

0 1  2 

RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2+3+4+5+6+7) 1 459  1.423 

 o liczbie osób w 
rodzinie 

1 2 149  149 

  2 3 74  148 

  3 4 47  141 

  4 5 74  296 

  5 6 60  300 

  6 i więcej 7 55  389 
w tym (z wiersza 1): 
rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 9+10+11+12+13+14+15) 

8 
 

248  1.134 

 o liczbie dzieci 1 9 69  208 

  2 10 76  304 

  3 11 63  331 

  4 12 22  140 

  5 13 6  42 

  6 14 6  51 

  7 i więcej 15 6  58 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin Liczba osób 
 (ogółem)  w rodzinach 

0 1  2 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersze 17+18+19+20) 16 53  167 

 o liczbie dzieci 1 17 30  73 

  2 18 14  44 

  3 19 4  18 

  4 i więcej 20 5  32 
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 
(wiersze 22+23+24+25) 21 149  254 

 o liczbie osób 1 22 86  86 

  2 23 43  86 

  3 24 9  27 

  4 i więcej 25 11  55 
 

 
W 2015 roku do Ośrodka wpłynęło 1.356 wniosków o udzielenie pomocy.                  

W sprawozdawczym okresie wydano 2.138 decyzji administracyjnych, w tym 40 decyzji odmawiających 
przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1.478 wywiadów środowiskowych, sporządzili 
3 Niebieskie Karty w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielili wsparcia w formie pracy 
socjalnej 90 rodzinom nie będącym w systemie pomocy społecznej. 

 
 

Tabela 10.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2015 roku  
Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach 
pomocy społecznej, w tym: 2.138 

1.1. decyzje przyznające 1.917 

1.2. decyzje odmowne 40 

1.3. inne 181 

2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, w tym 

0 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 0 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego 0 

2.3. 
uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących 
sprawę do ponownego rozpatrzenia 0 

 
 

4.1.1. PRACA SOCJALNA 
 

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  
i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest 
na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta 
ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez 
wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. W 2015 roku 
pracą socjalną objętych zostało 488 rodzin (1.579 osób w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 90 
rodzin (265 osób w rodzinie).  

 
W 2015 roku praca socjalna w środowiskach była świadczona m. in. w zakresie wspierania  

w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc w wypełnianiu 
wniosków, informowanie o różnych uprawnieniach, pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, kontakt 
telefoniczny), poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego.  
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Tabela 11.  Najważniejsze i najczęściej występujące formy pracy socjalnej  
zrealizowanej w 2015 roku  

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
rodzin 

1. Rozmowy wspierające i motywujące 159 

2. Informowanie o przysługujących uprawnieniach 96 

3. Pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności 81 

4. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami (Policja, PUP, PCPR, sąd, itp.) 37 

5. Organizacja poradnictwa specjalistycznego 32 

6. Pomoc w załatwieniu odzieży, opału i żywności 31 

7. Pomoc w uzyskaniu świadczeń (emerytalno-rentowych, rodzinnych, alimentów, itp.) 19 

8. Współpraca ze szkołą, pedagogiem szkolnym 16 

9. Współpraca z kuratorem sądowym, społecznym 14 

10. Pomoc w zapewnieniu dzieciom letniego wypoczynku 7 
 

Praca socjalna może być również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę 
dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego 
rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2015 roku pracownicy socjalni prowadzili 20 
kontraktów socjalnych, które dotyczyły skierowania do Klubu Integracji Społecznej, w tym 10 kontraktów 
w ramach projektu „Śmiało w przyszłość” i 10 kontraktów w ramach projektu „Wsparcie na starcie”. 

Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej 
sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i 
dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów. 

 

4.1.2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 8 osób w DPS. Poniesiono wydatki w wys. 
192.691,- zł. Pełen koszt odpłatności za pobyt wynosił w zależności od typu domu pomocy społecznej  
w granicach 2.680,00 – 3.170,00 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości od 
208,67 do 2.565,67 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności 
mieszkańców).  
 

4.1.3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE 
NIEKTÓRE ŚWIADCZENA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
W 2015 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających zasiłek stały 

(408 świadczeń). Wydatkowano kwotę w wysokości 17.026,- zł.  
 

4.1.4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
 
Zadania własne 
Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 894.062,- zł, w tym z dotacji 788.066,- zł. Pomocą 
objęto środowiska w następujących formach:  

� zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na zakup 
posiłku lub żywności) – 288 rodzin na kwotę 236.689,- zł; 

� zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 rodzina na 
kwotę 6.000,- zł; 

� zasiłek stały - 44 rodziny na kwotę 207.309,- zł, w tym:  
- 34 osoby samotnie gospodarujące na kwotę 180.379,- zł  
- 12 osób pozostających w rodzinie na kwotę 26.930,- zł.  

� zasiłek okresowy – 165 rodzin na kwotę 414.128,- zł, w tym z powodu:   
a) bezrobocia – 77 rodzin na kwotę 179.103,- zł;  
b) długotrwałej choroby – 20 rodzin na kwotę 16.362,- zł;  
c) niepełnosprawności –  39 rodzin na kwotę 84.452,- zł; 
d) inne powody – 59 rodzin na kwotę 134.211,- zł. 

� udzielenie schronienia – 3 rodziny na kwotę 14.296,- zł; 
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Inne wydatki:  
a) organizacja spotkania wigilijnego na kwotę 5.344,- zł; 
b) dofinansowanie organizacji Biesiady i Dnia Seniora na kwotę 3.106,- zł; 
c) koszty obsługi programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 

PEAD” w wysokości 8.051,- zł. 
 

4.1.5. USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 34 osoby, udzielono 29.867 świadczeń  
(1 godzina usług), których koszt stanowił kwotę 520.659,- zł. Pełen koszt 1 godziny usługi wynosił 17,00 
zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy  
za świadczone usługi osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych dokonali wpłat na kwotę 
57.667,- zł. 
 

W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnione były 22 osoby (młodszy 
opiekun/opiekun) w wymiarze 14,88 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego).  
 

4.1.6. PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 
 

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 400.000,- zł. W ramach programu 
pomocą objęto 803 osoby, w tym dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 129 osób; 
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 415 osób, pozostałe osoby - 322. Pomoc 
została udzielona w formie posiłku – 365 osób oraz zasiłku celowego – 202 osoby. Pomocą  
w formie posiłku zgodnie z programem osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 – (w trybie bezdecyzyjnym) dla dzieci znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy objęto 52 uczniów/dzieci na kwotę 18.312,- zł.  

Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa  
z budżetu państwa – 300.000,- zł oraz środki własne – 100.000,- zł.  

 
4.1.7. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNIE 

 
Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 36.190,80 zł. Zadanie dotyczy aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa należała: organizacja prac, obsługa administracyjna i finansowo-księgowa. 
Koszty prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały w 60 % refundacji z 
PUP (kwota refundacji – 21.714,48 zł).  

Prace były organizowane w następujących miejscowościach: Rumienica, Rożental, Prątnica, 
Rakowice, Łążyn, Szczepankowo, Lubstynek, Omule, Kazanice, Złotowo, Tuszewo, Zielkowo. Pracami 
objęto 15 osób, które zajmowały się sprzątaniem chodników i placów wokół obiektów użyteczności 
publicznej oraz sprzątaniem świetlic wiejskich. Spośród wszystkich osób skierowanych w 2015 r. do 
wykonywania prac społecznie użytecznych, 5 stanowiły osoby biorące udział w zadaniu publicznym 
„Śmiało w przyszłość” - II Etap zadania realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 
Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.  

 
4.2. WSPIERANIE RODZINY 

 
4.2.1. REALIZACJA RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU 

PIECZY ZASTEPCZEJ NA ROK 2015 „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR 
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z umową nr PS-I.3146.14.85.2015 z dnia 01 
lipca 2015 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lubawa realizował działania w 
ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent 
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rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację zadania pozyskano środki z dotacji w 
wysokości 29.917,12 zł, natomiast wkład własny wynosił 5.148,07 zł. W ramach realizowanego zadania 
poniesiono koszt w wysokości 35.065,19 zł. 

 
Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  Głównym celem zadania 

było zatrudnienie w 2015 roku 1 asystenta rodziny, posiadającego kwalifikacje określone w ustawie  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystent 
rodziny realizował pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. W okresie realizacji zadania wsparciem objęto 13 takich rodzin. Liczba osób w rodzinach 
objętych pracą asystenta rodziny to 62 osoby, w tym dzieci w liczbie 40. 

 
Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, 
podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu 
najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co 
będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków – rodziców i dzieci. Rodzina bowiem, jest 
podstawowym środowiskiem jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać 
im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia  
w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, 
bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym  
z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta rodziny. 

 
4.2.2. RODZINY ZASTĘPCZE 

 
Od 2012 roku gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z 
nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka  
w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki  
w wysokości:  

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.  

Natomiast w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ponosi 
odpowiednio wydatki w wysokości:  

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na 
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na 
bieżące funkcjonowanie tej placówki.  
 

W 2015 roku gmina Lubawa w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 
9 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 9 dzieci umieszczonych  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela.  

 
Tabela 12. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 

Lp. Rodzaj rodziny zastępczej Liczba 
dzieci 

Wydatki poniesione 
przez gminę 

1. niezawodowa 9 29.360,28,- 

2. spokrewniona 9 11.745,87,- 

Ogółem 18 41.106,15,-  
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4.3. DODATKI MIESZKANIOWE 
 
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.). W 2015 roku wypłacono łącznie 180 świadczeń na kwotę  
47.467 zł. Pomocą objęto 17 rodzin, w których przebywało 85 osób. Złożono 31 wniosków o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego i wydano 31 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie 
związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabelach 13-14. 

 
Tabela 13.  Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Dodatki mieszkaniowe, w tym: 47.467 180 

1.1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy 6.519 36 

1.2. spółdzielczych 34.507 109 

1.3. innych 6.441 35 

 
Tabela 14. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego, w tym: 31 

1.1. decyzje przyznające 29 

1.2. decyzje odmowne 2 

 
 

4.4. ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY 
 
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.). W 2015 roku wypłacono łącznie 95 świadczeń na kwotę  1.638 zł. 
Pomocą objęto 10 rodzin, w których przebywały 43 osób. Złożono 22 wnioski o przyznanie 
zryczałtowanego dodatku energetycznego i wydano 22 decyzje administracyjne w tym zakresie. 
Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabelach 15-16. 

 
Tabela 15.  Wydatki na realizację dodatków energetycznych 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Dodatek energetyczny, w tym: 1.638 95 

1.1. gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną 0 0 

1.2. gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób 668 43 

1.3. gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób 970 52 

 
 
 

Tabela 16. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dodatku 
energetycznego, w tym: 22 

1.1. decyzje przyznające 22 

1.2. decyzje odmowne 0 
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4.5. ŚWIADCZENIA RODZINNE 
 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) w roku 2015 wypłacono kwotę 
3 456 479,60 zł.  
 

Świadczenia rodzinne pobierało w 2015 roku 786 rodzin, wydano 934 decyzje administracyjne w 
tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawiają tabele 17-20. 
 

Tabela 17.  Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych 
Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Zasiłki rodzinne 1.208.993 11.776 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 676.026 6.663 

2.1. urodzenia dziecka 57.000 57 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 99.614 253 

2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych  0 0 

2.4. samotnego wychowywania dziecka 60.590 329 
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 61.380 756 

2.5.1. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 
roku życia 4.620 73 

2.5.2. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
powyżej 5 roku życia 56.760 683 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 77.200 772 
2.7. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 93.412 1.715 

2.7.1. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  w 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 7.945 86 

2.7.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 85.467 1.629 

2.8 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 226.830 2.781 
3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2) 1.885.019 18.439 
4. Zasiłki pielęgnacyjne 752.301 4.917 
5. Świadczenia pielęgnacyjne 678.160 571 
6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 0 
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 26.000 50 
8. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5 +w.6 + w.7) 1.456.461 5.538 
9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
115.000 115 

10. Razem  (w.3 + w.8 + w.9) 3.456.480 24.092 
 

 
W 2015 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę 
6.122 zł, z czego: 

� kwota w wysokości 3.300 zł  pomniejszyła należną dotację, gdyż dotyczyła nienależnie 
pobranych świadczeń w 2015 roku; 

� kwota w wysokości 2.822 zł została zwrócona do budżetu państwa, gdyż dotyczyła nienależnie 
pobranych świadczeń z lat ubiegłych. 

 
Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach przewidzianych 

ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne                            
i ubezpieczenie zdrowotne.  
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Tabela 18.  Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
opłacane za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

117.771 363 

2. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 13.176 122 

3. 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

4.722 33 

4. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 
osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 328 7 

5. Razem 135.997 - 
 

Tabela 19.  Ilość wydanych decyzji administracyjnych   
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. 
Liczba wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym: 
 

848 

1.1 
o przyznaniu świadczeń rodzinnych, w tym: 
 848 

 
1.1.1 przekazywanych według właściwości 0 

 
1.1.2. 

zamkniętych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu 
niewywiązywania się z obowiązku uzupełniania danych w ustawowo 
wyznaczonym terminie 

3 

2. 
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń 
rodzinnych przez organ właściwy 934 

2.1. w tym: stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia 13 

3. 
Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 0 

4. Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych 0 

5. Liczba spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia 
rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 11 0 

6. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, w tym 

3 

6.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 2 
6.2. zmieniających decyzję organu właściwego 0 

6.3. uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 
ponownego rozpatrzenia 1 

 
Tabela 20. Informacje statystyczne 

Lp. Wyszczególnienie 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VII
I 

IX X XI XII 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- 

1. 
Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia rodzinne 

784 786 786 776 774 769 772 780 779 777 736 767 

2. 
Liczba rodzin 
pobierających zasiłek 
rodzinny, w tym: 

426 427 431 429 430 427 434 443 443 444 401 435 

2.1 na 1 dziecko 119 120 121 119 119 119 125 131 136 135 113 124 

2.2 na 2 dzieci 157 156 159 160 160 157 154 156 163 167 151 167 

2.3 na 3 dzieci 97 96 96 95 97 98 102 103 97 96 92 96 

2.4 na 4 i więcej dzieci 52 54 54 54 53 52 52 52 47 46 45 48 
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4.6. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) w roku 2015 wypłacono 841 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 310.320 zł. Szczegółowe kwestie związane z tym 
zadaniem przedstawione zostały w tabelach 21-23.  

 
Tabela 21.  Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 310.320 841 

Razem 310.320 841 
 
 

Tabela 22. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. 
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela 72 

1.1. - w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia 1 

2. 
Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, w tym 3 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 0 
2.2. zmieniających decyzję organu właściwego 0 

2.3. uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 
ponownego rozpatrzenia 

3 

 
W 2015 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane na 
łączną kwotę 1.078 zł. Cała kwota w wysokości 1.078 zł została zwrócona do budżetu państwa, gdyż 
dotyczyła nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. 

 
Tabela 23.  Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wyszczególnienie 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- 

Liczba rodzin pobierających 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

42 41 42 40 40 40 40 40 39 
 

35 
 

37 40 

 
Na dzień 31.12.2015 r. na terenie gminy Lubawa zamieszkiwało 20 dłużników alimentacyjnych 

wobec których Ośrodek prowadził postępowanie.  
 
Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Lubawa i budżetu państwa na dzień 31.12.2015 r.  
posiadało:  

� z tytułu zaliczek alimentacyjnych 29 dłużników alimentacyjnych,   
� z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 69 dłużników alimentacyjnych. 

 
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wg stanu na dzień 
31.12.2015 r. stanowiło kwotę: 

� z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 260.048 zł, 
� z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.491.475 zł, 
� z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 498.266 zł. 

 
W 2015 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy nie wyegzekwował żadnej kwoty.  

 
Natomiast w wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu 

alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 50.781 zł  (z odzyskanej kwoty: 31.818 zł przekazano na 
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dochody budżetu państwa 7.857 zł przekazano na dochody własne gminy dłużnika (do innej gminy); 
11.105 zł na dochody własne gminy).  

Ponadto dochód własny gminy stanowiła kwota 3.589 zł przekazana przez inne gminy. Ogółem 
dochód własny gminy stanowi kwota 13.756 zł. 
 

4.7. RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 
PIELĘGNACYJNE 
 

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizował Rządowy Program Wspierania 
Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1741 ze zm.). 

W ramach tego zadania wypłacono 14 świadczeń na kwotę 2.800 zł. Szczegółowe kwestie 
związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach 24 i 25.  
 

Tabela 24.  Wydatki na realizację Rządowego Programu Wspierania Osób  
Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne  

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 

1. 
Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających 
Świadczenia Pielęgnacyjne – program IV – XII 2013 2.800 14 

Razem 2.800 14 
 

 
Tabela 25. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawie rządowego programu 
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2 

  

4.8. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 
 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) w roku 2015 wypłacono 558 świadczeń 
na kwotę 167.856  zł. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach 
26-29.  

 
Tabela 26.  Wydatki na realizację zasiłku dla opiekuna 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 
1. Zasiłki dla opiekuna, w tym: 168.670 327 

1.1. 
wypłacone na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy  
(wyrównania) 
 

0 0 

1.2. wypłacone na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 168.670 327 

2. 
Odsetki wypłacone od wyrównanych zasiłków dla  
opiekuna 
 

0 0 

3. Razem  (w.1 + w.2) 168.670 327 
 
W 2015 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę 953 
zł, z czego: 

� kwota w wysokości 814 zł  pomniejszyła należną dotację, gdyż dotyczyła nienależnie pobranych 
świadczeń w 2015 roku; 

� kwota w wysokości 139 zł została zwrócona do budżetu państwa, gdyż dotyczyła nienależnie 
pobranych świadczeń z lat ubiegłych. 
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Ponadto za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w przypadkach przewidzianych ustawą zostały 
opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.  

 
Tabela 27.  Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń 
-1- -2- -3- -4- 
1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.828 295 
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.312 115 
3. Razem 47.140 - 

 
 

Tabela 28. Ilość wydanych decyzji administracyjnych 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Ogólna liczba decyzji administracyjnych, w tym: 9 

1.1. decyzje przyznające na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy 0 
1.2. decyzje przyznające na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 9 
1.3. decyzje przyznające z obu tytułów 0 
1.4. decyzje odmowne 0 

2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, w tym 0 

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 0 

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego i orzekających co do istoty 
sprawy 0 

2.3. uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 
ponownego rozpatrzenia 0 

 
 

Tabela 29.  Informacje uzupełniające dotyczące realizacji zasiłku dla opiekunów 
Lp. Rodzaj świadczenia Liczba 
-1- -2- -3- 

1. Liczna wniosków o przyznanie zasiłku dla opiekuna, w tym: 2 

1.1. 
o przyznanie zasiłku  na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy  
(wyrównania) 
 

0 

1.2. o przyznanie zasiłku  na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 2 

1.3 z obu tytułów 0 

2. Liczba wniosków przekazanych wg właściwości 
 

0 

3. Liczba wniosków zamkniętych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu 
nieuzupełnienia danych w wyznaczonym terminie 0 

 
 

4.9.  KARTA DUŻEJ RODZINY 
 

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych 
oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1954). 

 
W ramach tego zadania w 2015 roku 115 rodzinom wydano 579 Kart Dużej Rodziny. Szczegółowe 

kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabeli 30. 
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Tabela 30.  Informacje statystyczne 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. 
Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub 
wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego: 

119 

1.1.1 dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty 115 
1.1.2. dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie 0 
1.1.3. dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty 4 
1.1.4. dla których zamówiono duplikat Karty 0 
1.2. zakończonych wydaniem decyzji odmownej 0 
2. Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny 115 

3. 
Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej 
Rodziny, z tego: 

579 

3.1. rodziców/małżonków 211 
3.2. dzieci 368 
4. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 579 

 
 

4.10. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW 
ALKOHOLOWYCH 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok został 

zatwierdzony Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 16 lutego 2015 r. 
Budżet Programu w 2015 roku, który wynosił 141.951,- zł stanowiły środki pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rodzaj wydatków poniesionych w ramach 
programu przedstawia tabela 31. 
 

Tabela 31.  Rodzaj i kwota wydatków  

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 
wydatku 

1. Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą  w rodzinie. 21.843,34 

2. Opłata kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnienia 
oraz skierowaniem sprawy do sądu. 

1.644,00 

3. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia oraz 
możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

0,00 

4. 
Prowadzenie i finansowanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieży i rodziców.                                                                                                                             0,00 

5. 

Wspieranie i finansowanie kampanii, programów i przedsięwzięć profilaktycznych,  
w tym realizowanych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz 
udział w finansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych/promujących zdrowy styl życia 
adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

5.680,90 

6. 
Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, sprzedawców, wychowawców, pedagogów i nauczycieli, pracowników 
socjalnych, asystentów rodziny, itp. 

5.000,00 

7. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 2.000,00 

8. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 0,00 
9. Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej. 0,00 

10. 
Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której 
mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 70.957,07 

Razem 107.125,31 
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4.11. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą  

Nr V/27/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 16 lutego 2015 r.  
Na realizację zadań Programu w 2015 roku zaplanowano w budżecie środki w wysokości 8.000,- zł. 

Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia tabela 32.  
 

Tabela 32.  Rodzaj i kwota wydatków  
Lp. 

Rodzaj wydatku 
Kwota 

wydatku 

1. 
Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie oraz Klubu Integracji 
Społecznej.  

2.400,00 

2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.                                                                                                                  5.500,00 

3. 

Wspieranie i finansowanie kampanii, programów i przedsięwzięć profilaktycznych w tym 
realizowanych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział  
w finansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych/promujących zdrowy styl życia 
adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

0,00 

4. 
Dofinansowanie działań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której 
mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 0,00 

5. Finansowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy osobom  
z zachowaniami ryzykownymi. 0,00 

6. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia oraz 
możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 0,00 

7. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii. 0,00 

Razem 7.900,00 
 

 
5. INNE DZIAŁANIA OŚRODKA 

 
5.1. PROGRAMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 

 
W 2015 roku gmina Lubawa we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie (dysponent żywności) 

oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych z/s w Prątnicy realizowała Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym realizowany w Podprogramie 2015 w ramach którego pomocą  objęto 210 
rodzin, w których przebywało 750 osób. Rodziny otrzymały nieodpłatnie artykuły spożywcze – wsparcie  
w formie paczek żywnościowych, w których skład wchodziły następujące artykuły spożywcze:  

 
Tabela 33.  Artykuły spożywcze przekazane rodzinom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Produkt Ilość Wartość  
1. Makaron świderki 2 250,00 kg 3 945,38 PLN 
2. Kasza gryczana 3 375,00 kg 5 843,66 PLN 
3. Ryż biały 3 750,00 kg 11 615,66 PLN 
4. Płatki kukurydziane 1 125,00 kg 3 094,88 PLN 
5. Kawa zbożowa 150,00 kg 2 689,20 PLN 
6. Groszek z marchewką 1 800,00 kg 4 665,60 PLN 
7. Dżem 879,84 kg 3 418,35 PLN 
8. Mleko UHT 5 250,00 l 7 938,00 PLN 
9. Olej rzepakowy 2 250,00 l 7 630,88 PLN 
10. Mielonka wieprzowa 1 800,00 kg 9 964,65 PLN 
11. Klopsy w sosie pomidorowym 2 250,00 kg 8 380,59 PLN 
12. Koncentrat pomidorowy 840,00 kg 4 479,30 PLN 
13. Cukier biały 3 750,00 kg 7 763,85 PLN 
14. Sok jabłkowy 1 500,00 l 2 518,38 PLN 
15. Ser topiony 450,00 kg 4 251,56 PLN 
16. Ser podpuszczkowy dojrzewający 900,00 kg 9 922,50 PLN 

Ogółem 32 619,84 kg 98 122,44 PLN 
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5.2. ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 
Ośrodek we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie organizował następujące zbiórki żywności: 

� Wielkanocną Zbiórkę Żywności w dniach 20.03.2015 r. – 22.03.2015 r. w ramach której zebrano 
łącznie 378,00 kg żywności, 203,00 kg przekazano 31 rodzinom z terenu naszej gminy (liczba 
osób w rodzinach - 159, liczba dzieci w rodzinach - 103). 

� Świąteczną Zbiórkę Żywności w dniach 04.12.2015 r. – 06.12.2015 r. w ramach której zebrano 
łącznie 710,00 kg żywności, 390,00 kg przekazano 24 rodzinom z terenu naszej gminy (liczba 
osób w rodzinach - 102, liczba dzieci w rodzinach - 63). 

Zbiórki żywności odbywają się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawie,  
w pracach uczestniczą także wolontariusze - uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Lubawa. 
 

5.3. ORGANIZACJA KOLONII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” w okresie od 

11.07.2015 r. do 24.07.2015 r. młodzież i dzieci z terenu gminy Lubawa uczestniczyły w koloni letniej 
w miejscowości Sarbinowo (43 uczestników). 

 
Ponadto w okresie wakacyjnym uczniowie gminnych szkół brali udział w koloniach finansowanych 

ze środków Kuratorium Oświaty w Olsztynie:  
� w okresie 06.07 - 15.07.2015 r. pobyt w miejscowości Kąty Rybackie (9 uczestników), 
� w okresie 20.08. - 29.08.2015 r. pobyt w miejscowości Wisła (7 uczestników). 
Łącznie w koloniach udział wzięło 59 osób (w tym 16 osób z rodzin korzystających z pomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa). 
 
 
6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 
6.1. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 
Świetlice dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Ośrodek funkcjonują od 1 stycznia 2015 roku 

w nowej formie organizacyjnej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
działają obecnie jako Placówki Wsparcia Dziennego. Placówki prowadzone są w połączonych formach: 
opiekuńczej oraz pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę. 

W 2015 roku w ramach działalności Ośrodka funkcjonowało 9 placówek: 
 

� Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach,  
� Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Sampławie, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym, 
� Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie. 

 
Placówki funkcjonowały w trakcie roku szkolnego w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo 

(5 dni x 4 godz.) oraz w okresie wakacyjnym nawet do 40 godzin tygodniowo (5 dni x 8 godz.). 
W placówkach prowadzone były m.in. zajęcia: plastyczno – techniczne, komputerowe, sportowe 

(w tym: zajęcia na skate parku, aerobik, zumba, turnieje sportowe), kulinarne, muzyczne,  pogadanki 
z elementami socjoterapii, pomoc w nauce, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego 
(warsztaty graffiti, noclegi w świetlicy, karaoke, biwaki, wycieczki, przejażdżki rowerowe, sesje foto, 
seanse filmowe, warsztaty teatralne, zajęcia tematyczne itp.). 

Ponadto w placówkach organizowane były imprezy integracyjne dla dzieci, młodzieży oraz 
społeczności lokalnej m.in.:  

� imprezy okazjonalne i tematyczne (np. Bal Karnawałowy, obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, , Halloween, Mikołajki, Wigilia, Jasełka), 
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� cykl imprez w ramach obchodów XVII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem 
„Rodzina drogowskazem życia” (m.in.  obchody Dnia Matki i Dnia Ojca, wyjazdy integracyjne, 
pogadanki tematyczne, zawody sportowe, pikniki rodzinne, turnieje wiedzy, potyczki rodzinne, 
warsztaty artystyczne, warsztaty dla rodziców, warsztaty międzypokoleniowe i inne). 

 
 
 

Tabela 35.  Liczba uczestników, kadra i koszt utrzymania poszczególnych placówek w 2015 roku 

L.
p. Placówka Liczba 

uczestników 

Koszt utrzymania 

Kadra Ogółem 
(w zł) 

w tym:  
środki 
własne 
(w zł) 

w tym: środki  
Gminnego Programu 

Profilaktyki i 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

w tym: 
dotacja 

1. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Łążynie 

24 27.772,31 27.772,31 - - 1 wychowawca 
na ½ etatu 

2. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Mortęgach 

27 53.859,07 53.859,07 - - 2 wychowawców 
na ½ etatu 

3. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Prątnicy 

34 42.107,03 42.107,03 - - 
1 wychowawca 

na ½ etatu 
1 stażysta 

4. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego 
 w Rakowicach 

15 34.980,80 34.980,80 - - 2 wychowawców 
na ½ etatu 

5. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Rożentalu 

37 54.647,89 31.602,87 23.045,02 - 2 wychowawców 
na ½ etatu 

6. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Sampławie 

30 27.039,24 2.153,63 24.885,61 - 1 wychowawca 
na ½ etatu 

7. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Szczepankowie 

26 24.844,93 24.844,93 - - 
1 wychowawca 

na ½ etatu, 
1 stażysta 

8. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Targowisku Dolnym 

20 35.522,72 35.522,72 - - 
1 wychowawca 

na ½ etatu, 
1 stażysta 

9. 
Placówka Wsparcia 

Dziennego  
w Złotowie 

35 39.446,73 16.420,29 23.026,44 - 1 wychowawca 
na ½ etatu 

Ogółem uczestników 248      
 
 

 
6.2. WAKACYJNE ŚWIETLICE 

 
W okresie wakacyjnym od 06.07.2015 r. do 31.08.2015 r. działało 6 Placówek Wsparcia Dziennego 

w miejscowościach Gutowo, Lubstynek, Łążek, Omule, Rumienica i Zielkowo, funkcjonujących pod nazwą 
Wakacyjne Świetlice. Placówki prowadzone były w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawców.  

Świetlice funkcjonowały w wymiarze 20 godzin tygodniowo (5 dni x 4). W świetlicach prowadzone 
były zajęcia animacyjne, plastyczno – techniczne, kulinarne, sportowe (w tym: turnieje sportowe - 
unihokeja, tenisa stołowego), pogadanki, gry i zabawy oraz inne formy organizowania czasu wolnego 
(warsztaty graffiti, warsztaty rzeźbiarskie, noclegi w świetlicy, ogniska, wycieczki rowerowe, seanse 
filmowe, pikniki rodzinne). 
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Tabela 36.  Liczba uczestników, kadra i koszt utrzymania wakacyjnych świetlic w 2015 roku 

L.p. Świetlica 
Liczba 

uczestników 

Koszt utrzymania  
- środki własne 

(w zł) 
Kadra 

1. Wakacyjna Świetlica 
w Gutowie 

16 520,00 
1 wychowawca  

oddelegowany do pracy w placówce na 
okres jej funkcjonowania 

2. Wakacyjna Świetlica 
w Lubstynku 9 587,19 

1 wychowawca  
oddelegowany do pracy w placówce na 

okres jej funkcjonowania 

3. 
Wakacyjna Świetlica 

w Łążku 12 166,00 
1 wychowawca  

oddelegowany do pracy w placówce na 
okres jej funkcjonowania 

4. Wakacyjna Świetlica 
w Omulu 

31 650,00 
2 wychowawców  

oddelegowanych do pracy w placówce na 
okres jej funkcjonowania 

5. Wakacyjna Świetlica 
w Rumienicy 15 520,00 

1 wychowawca  
oddelegowany do pracy w placówce na 

okres jej funkcjonowania 

6. 
Wakacyjna Świetlica 

w Zielkowie 20 -- 
1 wychowawca  

oddelegowany do pracy w placówce na 
okres jej funkcjonowania 

Ogółem uczestników 103   

 
 

6.3. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 

Klub Integracji Społecznej działający na terenie Gminy Lubawa wykonuje zadania związane  
z reintegracją społeczno-zawodową.  

W 2015 r. do KIS skierowano 20 osób z terenu gminy Lubawa dla których prowadzony był program 
reintegracji społecznej i zawodowej, w tym: 

� 10 to osoby bezrobotne korzystających ze świadczeń pomocy społecznej biorące udział  
w zadaniu publicznym „Śmiało w przyszłość”, zgodnie z umową nr 19/CIS-KIS/2014 z dnia  
2 czerwca 2014 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Lubawa. 

� 10 to osoby bezrobotne korzystających ze świadczeń pomocy społecznej biorące udział  
w zadaniu publicznym „Wsparcie na starcie”, zgodnie z umową nr 54/CIS-KIS/2015 z dnia  
15 czerwca 2015 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Lubawa. 

 
6.4. ALTERNATYWNE FORMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

 
W ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

do sierpnia 2015 r. prowadził 14 Grup Zabawowych. W związku z wejściem w życie przepisów 
regulujących kwestię wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 i 4 lat (Ustawa o zmianie Ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013r.), od września 2015 r. 
w gminie Lubawa funkcjonowało 6 Grup Zabawowych  dla dzieci 3 letnich w miejscowościach: Grabowo, 
Mortęgi, Prątnica, Rakowice, Rożental i Tuszewo.  Grupy Zabawowe w pozostałych miejscowościach (tj. 
Byszwałd, Kazanice, Łążyn, Rumienica, Sampława, Szczepankowo, Targowisko i Złotowo) zostały 
zamknięte, a dzieci zyskały możliwość uczęszczania na zajęcia do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 4 
letnich funkcjonujących  w poszczególnych szkołach gminnych. 

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej w 2015 r. poniesiono wydatki 
w wysokości 271.520,73 zł na wynagrodzenia wychowawców, logopedów, zakup materiałów 
plastycznych, doposażenie placówek w zabawki i pomoce edukacyjne oraz organizację imprez 
integracyjnych.  

W roku 2015 r. z alternatywnych form edukacji przedszkolnej skorzystało łącznie 211 dzieci  
z roczników 2010 – 2013: 

� Rocznik 2010 – 86 osób (uczestnicy GZ w okresie I – VIII 2015 r., od IX 2015 r. obowiązkowa 
edukacja w oddziałach przedszkolnych), 

� Rocznik 2011 –  53 osoby, 
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� Rocznik 2012 –  63 osoby, 
� Rocznik 2013 – 9 osób.  
 
Zajęcia w Grupach Zabawowych skierowane są głównie do dzieci, w wieku 3 – 4 lata. Na ogólną 

liczbę 268 dzieci z terenu gminy Lubawa w tej grupie wiekowej alternatywną edukacją przedszkolną 
objętych było 116 dzieci, w związku z tym wskaźnik upowszechnienia edukacji małych dzieci wyniósł   
43 %. Szczegółowe dane przedstawia tabela 37. 

 
Tabela 37. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3 – 4 letnich 

Rocznik Liczba dzieci 
w Gminie Lubawa 

Liczba dzieci 
w Grupach Zabawowych 

Wskaźnik 
upowszechnienia edukacji 

2011 129 53 41% 

2012 139 63 45% 

Ogółem 268 116 43% 

 
 
6.5. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 
W 2015 roku Ośrodek  aktywizował społeczność osób starszych poprzez wspieranie działalności 

klubów seniora. Głównym zadaniem Klubów Seniora jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników, 
a także integracja ze społecznością lokalną.  

 
Kluby Seniora oferują swoim członkom: 

� zajęcia artystyczne, gdzie wykonywane są m.in. stroiki świąteczne, choinki, decoupage, wyroby 
z wikliny papierowej, 

� zajęcia kulinarne (np. pieczenie pączków, chruścików), 
� spotkania i imprezy integracyjne (obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Światowego Dnia 

Seniora – Bal Seniora, spotkania wigilijno-opłatkowe, ogniska, grille) 
� wyjazdy integracyjne (w czerwcu seniorzy zwiedzili Katedrę i Muzeum w Pelplinie oraz Muzeum 

Zamkowe w Malborku, a we wrześniu Ogrody Pokazowe i Motylarnię w Marcinkowie k. Mrągowa 
oraz Wioskę Westernową w Mrągowie). 

Poprzez swoje działania Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał pięć Klubów Seniora: w Byszwałdzie, 
Rakowicach, Złotowie, Łążynie i Gutowie.  

Obecnie Kluby Seniora zrzeszają 97 członków w wieku 50+, w tym: w Byszwałdzie 27 osób, 
w Rakowicach 30 osób, w Złotowie 20 osób, w Łążynie 9 osób, a w Gutowie 11 osób. 
 

Inna formą aktywizowania społeczności lokalnej są koła gospodyń wiejskich. Głównym zadaniem 
Kół Gospodyń Wiejskich, podobnie jak Klubów Seniora, jest aktywizacja społeczna ich członków oraz 
integracja ze społecznością lokalną. 

 
Oferują one swoim członkom ciekawe sposoby spędzenia czasu wolnego, jak: 
� zajęcia kulinarne, w ramach których włączają się w lokalne imprezy, m.in. dożynki gminne, 
� spotkania i imprezy integracyjne -  spotkanie andrzejkowe, noc Kupały w Napromku, 
� zajęcia artystyczne, podczas których wykonywano palmy wielkanocne, bukiety z kłosów zbóż 

czy kolorowe kwiaty z krepy, stroiki bożonarodzeniowe, decoupage, 
� wyjazdy integracyjne (w czerwcu zwiedzili Katedrę i Muzeum w Pelplinie oraz Muzeum Zamkowe 

w Malborku, natomiast w lipcu panie wzięły udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Piosenki  
i Kultury Romów w Ciechocinku). 

 
Ośrodek aktywizował i wspierał działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie, Łążku i 

Rumienicy, które zrzeszają łącznie  osoby: Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie (12 osób), Koło 
Gospodyń w Łążku (12 osób), Koło Gospodyń Wiejskich w Rumienicy (26 osób). 

Na terenie gminy Lubawa funkcjonował także Klub Aktywnych w Gutowie (10 osób), który oferował 
uczestnikom zajęcia o podobnej tematyce, jak KGW. 

Ponadto na terenie gminy działał Klub Aktywnych Mam w Łążynie (12 osób), który powstał przy 
Centrum Aktywności Lokalnej. Zajęcia prowadzone w Klubie, mają na celu aktywizację i integrację kobiet, 
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w ramach działalności Klubu Aktywnych Mam odbywają się zajęcia artystyczne, imprezy integracyjne, 
zajęcia teatralne oraz zajęcia zumby.  
 

W 2015 roku Ośrodek podejmował wiele kompleksowych działań, wykorzystując instrumenty  
i narzędzia o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym oraz 
integracyjnym. Służyły one rozwiązywaniu problemów społecznych, wzmocnieniu integracji społecznej 
oraz animowaniu lokalnej społeczności. Z różnych form aktywizacji społeczności lokalnej skorzystało 656 
mieszkańców gminy - co stanowi 6,02 % ogółu mieszkańców. Szczegółowe zestawienie uczestników 
przedstawia tabela 38.  
 

Tabela 38. Zestawienie uczestników placówek – infrastruktura społeczna 

L.p. Nazwa placówki Liczba 
uczestników 

I. Placówki Wsparcia  Dziennego 248 
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach 27 
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie 24 
3 Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy 34 
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach 15 
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu 37 
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Sampławie 30 
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie 26 
8. Placówka Wsparcia Dziennego Targowisku Dolnym 20 
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie 35 
II. Wakacyjne Świetlice 103 
1. Wakacyjna Świetlica w Gutowie 16 
2. Wakacyjna Świetlica w Lubstynku 9 
3 Wakacyjna Świetlica w Łążku 12 
4. Wakacyjna Świetlica w Omulu 31 
5. Wakacyjna Świetlica w Rumienicy 15 
6. Wakacyjna Świetlica w Zielkowie 20 

III. Klub Integracji Społecznej 20 
IV. Grupy Zabawowe 116 
V. Kluby seniora 97 
VI. Koła gospodyń wiejskich 50 
VII. Klub Aktywnych w Gutowie 10 
VIII. Klub Aktywnych Mam w Łążynie 12 

Ogółem 656 
 
 
 

7. PROJEKTY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
7.1. „ŚMIAŁO W PRZYSZŁOŚĆ” 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Umową Nr 19/CIS-KIS/2014 

z dnia 2 czerwca 2014 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Lubawa  
w okresie 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r. realizował II etap  zadania „Śmiało w przyszłość”, w ramach 
którego skupiono się na wprowadzeniu beneficjentek  zadania na otwarty rynek pracy. Koszt drugiego 
etapu zadania wyniósł 13.280,00 zł, w tym:  

1) na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano 11.340,00 zł ( w tym : środki własne 
4536,00 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 6.804,00 zł); 

2) na doposażenie pracowni kulinarnej (zastawa kuchenna - talerze, nalewki, półmiski) a 
Rakowicach wydatkowano 1.940,00 zł. 
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W ramach drugiego etapu zadania, który trwał od marca do listopada 2015 roku, zorganizowano 
pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy, prace społecznie użyteczne.  

W trakcie realizacji zadania 5 osób zostało objętych pracami społecznie-użytecznymi. W zakresie 
organizacji prac społecznie użytecznych prowadzono prace remontowe i porządkowe wokół obiektów 
użyteczności publicznej, świetlic wiejskich a także w miejscach realizacji inicjatywy lokalnej oraz pomoc w 
organizacji imprez integracyjnych na terenie gminy. 

Pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy otrzymało 6 uczestników zadania. Organizacja 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy odbywała się we współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz 
Powiatowym Urzędem Pracy. Cztery uczestniczki zadania w dalszym ciągu pozostają na otwartym rynku 
pracy – nadal pracują zawodowo. 

 
W ramach zadania osiągnięto zakładane rezultaty: 
� 10 osób objęto kontraktem socjalnym, 
� 10 osób zostało zaktywizowanych społecznie, 
� 10 osób ukończyło program reintegracji społeczno-zawodowej, 
� 3 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B i przystąpiły do egzaminu państwowego, 
� 6 osób ukończyło kurs zawodowy – nowoczesny sprzedawca, 
� 3 osoby ukończyły kurs zawodowy – kucharz małej gastronomii. 
� 4 osoby skorzystały z usługi trenera pracy, 
� 9 inicjatyw lokalnych zrealizowano w wybranych miejscowościach, 
� 1 pracownia kulinarna w miejscowości Rakowice. 
� 6 osób otrzymało pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy, 
� 5 osób objęto pracami społecznie użytecznymi. 

 
Osiągnięto również rezultaty miękkie, w obrębie których zakładano, że u 10 osób nastąpi wzrost 

umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Ponadto u uczestników zadania wzrosły zdolności 
motywacyjne, nastąpiła poprawa poczucia własnej wartości i samooceny. U wszystkich osób nastąpił 
wzrost umiejętności praktycznych tj. umiejętności wypełniania formularzy, sporządzania dokumentów, 
zarządzania środkami finansowymi i poruszania się po rynku pracy. Nastąpił także wzrost predyspozycji 
osobistych poprzez nabycie umiejętności asertywnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawy 
samopoczucia, zwiększenia obowiązkowości i zdyscyplinowania, zwiększenia zaangażowania w 
wykonywane zadania oraz wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane działania. 
 

Realizacja zadania pozwoliła na wypracowanie modelu kompleksowej współpracy pomiędzy 
podmiotami działającymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, na rzecz działań 
pomocowych skierowanych do grupy społecznej narażonej na marginalizację, którą są osoby bezrobotne 

 
7.2. „WSPARCIE NA STARCIE” 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zgodnie z Umową Nr 54/CIS-KIS/2015 

z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 21 października 2015 r. zawartą pomiędzy Ministrem 
Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Lubawa w okresie 01.07.2015 r. – 31.12.2015 r. realizował I etap  
zadania „Wsparcie na starcie”, w ramach którego realizowano program reintegracji społeczno-zawodowej, 
którym objęto 10 uczestników poprzez skierowanie do KIS w ramach kontraktu socjalnego.  
 
Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmował: 

1) Pracę socjalną – świadczoną przez pracowników socjalnych, 
2) Trening interpersonalny – 24h, 
3) Usługa trenera pracy – którą objęto 4 osoby w wymiarze 10h/osobę/miesiąc, 
4) Warsztaty aktywizacji zawodowej -30h, 
5) Warsztaty autoprezentacji i wizerunku-20h, 
6) Piknik integracyjny którego celem była integracja uczestników zadania ze społecznością lokalną, 
7) Inicjatywa lokalna, która realizowana była w 2 miejscowościach (Omule, Rumienica) i polegała 

na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wokół świetlic wiejskich poprzez wyposażenie ich w 
małą infrastrukturę rekreacyjną (stoły, ławy) oraz wzbogacenie w/w o  roślinność ozdobną. 

8) Utworzono 2 pracownie kulinarne w miejscowościach: Omule, Rumienica; 
9) Zorganizowano wizytę studyjną do Przedsiębiorstwa Społecznego „Wioska garncarska” 

k. Nidzicy dla uczestników zadania; 
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10) Zorganizowano kursy zawodowe: 
a) Kurs prawa jazdy kat. B - dla 5 uczestników zadania, 
b) Nowoczesny sprzedawca - 2 uczestników zadania, 
c) Kucharz małej gastronomii - 1 uczestników zadania; 
d) Opiekunka oso starszych - 2 uczestników zadania, 
e) Operator wózka widłowego- 2 uczestników zadania. 

11) Zorganizowano spotkanie edukacyjno-informacyjne  z zakresu promocji sektora ekonomii 
społecznej, na temat tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby bezrobotne. 

     
Całkowity koszt pierwszego etapu zadania wyniósł 107.357,56 zł, w tym:  

1) dotacja – 85.170,51 zł, 
2) środki własne – 22.187,05 zł 

 
 W zakresie realizacji I etapu zadania osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty: 

� 10 osób objęto kontaktem socjalnym, 
� 10 osób zostało zaktywizowanych społecznie, 
� 10 osób ukończyło program reintegracji społeczno-zawodowej, 
� 5 osób skorzystało z usługi trenera pracy, 
� 5 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B i przystąpiło do egzaminu państwowego, 
� 2 osoby ukończyła kurs zawodowy – nowoczesny sprzedawca, 
� 2 osoby ukończyły kurs zawodowy – opiekunka osób starszych, 
� 2 osoby ukończyły kurs zawodowy – operator wózka widłowego, 
� 1 osoba ukończyła kurs zawodowy – kucharz małej gastronomii. 
� 2 inicjaty lokalne zrealizowano w wybranych miejscowościach, 
� 2 pracownie kulinarne.   

 
 

8. IMPREZY, PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYDARZENIA SPOŁECZNE 

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa był organizatorem i współorganizatorem 
wielu różnych imprez i przedsięwzięć mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej. 
Wykaz imprez realizowanych w 2015 r. szczegółowo przedstawia tabela 39. 

Tabela 39. Imprezy, wydarzenia społeczne realizowane w 2015 roku 

L.p. Nazwa imprezy/wydarzenia społecznego Termin 
1.  Cykl imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka styczeń-luty 
2.  Spotkanie podsumowujące realizację I etapu zadania „Wsparcie na starcie” 29.01.2015 r. 
3.  Karnawałowy Bal Przebierańców w Mortęgach 30.01.2015 r. 
4.  Dzień Kobiet w Prątnicy 10.03.2015 r. 
5.  Cykl imprez w ramach Dni Rodziny „Rodzina drogowskazem życia” 15.05-12.06.2015 r. 
6.  X Majowy Piknik Dziecięcy w Złotowie 21.05.2015 r. 
7.  Piknik Rodzinny w Sampławie 24.05.2015 r. 
8.  Piknik Rodzinny w Gutowie 12.06.2015 r. 
9.  Piknik Rodzinny w Rumienicy 13.06.2015 r. 
10.  Piknik Rodzinny w Prątnicy 14.06.2015 r. 
11.  Piknik integracyjny „Noc Kupały” – Kluby Seniora, KGW 19.06.2015 r. 
12.  Piknik Rodzinny w Rakowicach 20.06.2015 r. 
13.  Wyjazd integracyjny do Pelplina i Malborka – Kluby Seniora, KGW 23,30.06.2015 r. 
14.  Piknik Rodzinny w Łążynie 28.06.2015 r. 
15.  Piknik Rodzinny w Mortęgach 11.07.2015 r. 
16.  Piknik Rodzinny w Szczepankowie 18.07.2015 r. 
17.  Spotkanie organizacyjno-informacyjne w ramach zadania „Śmiało w przyszłość” 23.07.2015 r. 
18.  Wyjazd integracyjny do Ciechocinka – Kluby Seniora 24.07.2015 r. 
19.  Piknik Rodzinny w Rożentalu 25.07.2015 r. 
20.  Piknik Rodzinny w Lubstynku 22.08.2015 r. 
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21.  Piknik Dożynkowy w Złotowie 30.08.2015 r. 
22.  Dożynki Gminne w Prątnicy 06.09.2015 r. 
23.  Wyjazd integracyjny do Marcinkowa i Mrągowa – Kluby Seniora 11.09.2015 r. 
24.  Piknik Rodzinny w Targowisku Dolnym 12.09.2015 r. 
25.  Piknik Integracyjny w Omulu w ramach zadania „Wsparcie na starcie” 11.10.2015 r. 
26.  „Biesiada Seniora” w Byszwałdzie 07.11.2015 r. 
27.  Spotkanie Andrzejkowe – Koła Gospodyń Wiejskich 07.11.2015 r. 
28.  X Mikołajki Grup Zabawowych w Grabowie-Wałdykach 11.12.2015 r. 
29.  Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Rożentalu 18.12.2015 r. 

 
 
9. WSPÓŁPRACA 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest regularna 
współpraca należą w szczególności:   

� szkoły,  
� policja,  
� sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich),  
� gminna komisja rozwiązywania problemów społecznych,  
� rady sołeckie,  
� ochotnicze straże pożarne, 
� placówki opieki zdrowotnej, 
� lekarze rodzinni, 
� pielęgniarki środowiskowe, 
� kościoły katolickie, 
� Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, 
� Powiatowy Urząd Pracy w Iławie,  
� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,  
� Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
� Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
� Bank Żywności w Olsztynie, 
� Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, 
� Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych z/s w Prątnicy,  
� Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie, 
� Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także  

z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, na stronie internetowej 
Ośrodka oraz portalach internetowych ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania  
z różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw  
i przedsięwzięć. Ośrodek współpracował z:  

a) lokalną prasą: 
• Kurier Iławski,   
• Głos Lubawski,  

b) portalami internetowymi: 
• www.e-lubawa.pl, 
• www.lubawa.wm.pl,  

       c) portalami społecznościowymi: 
• www.facebook.com, 

Ośrodek prowadził także własny portal internetowy www.gopslubawa.pl, na którym zamieszczano 
wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności placówki. W 2015 roku zanotował on prawie 
71 tysięcy odsłon, czyli średnio około 200 odsłon dziennie.  
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10. WNIOSKI 
 

Rok 2016 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań 
wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna  
i nowoczesna.  

 
W szczególności poprzez:   

1) prowadzenie aktywnej integracji adresowanej do klientów pomocy społecznej  
z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej  
i edukacyjnej, 

2) wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata  
2016-2020, 

3) wdrażanie projektów w ramach RPO Warmia Mazury 2014-2020, 
4) kontynuację realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

2011 – 2016, 
5) kontynuację realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubawa na lata  

2015 – 2017, 
6) podejmowanie kompleksowych działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania ich 

aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
7) tworzenie i wdrażanie programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy społecznej 

adresowanych do konkretnych grup podopiecznych, 
8) realizację gminnych programów skierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych 

(profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi; przeciwdziałanie narkomanii), 
9) prowadzenie elastycznej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta 

oraz prawidłowej realizacji zadań, obejmującej m.in. dostosowanie zatrudnienia do 
występujących potrzeb, wdrażanie systemu szkolenia i dokształcania pracowników, 

10) realizację zadań przypisanych jednostce w celu wdrożenia modelu Ośrodka Pomocy Społecznej 
służącego: 

a) dalszej profesjonalizacji pracy socjalnej, 
b) rozwijaniu środowiskowej pracy socjalnej (metody organizowania społeczności lokalnej) 

związanej z aktywizacją i integracją mieszkańców, 
c) podnoszeniu jakości oferowanych usług społecznych,  
d) dostosowywaniu oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych  

i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, techniki i narzędzi, 
e) zwiększeniu współpracy z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, 
f) intensyfikacji współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
g) monitorowaniu funkcjonowania jednostki, 
h) dokonywaniu ewaluacji pracy jednostki, 

11) wdrażanie i realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tzw. Program  
„Rodzina 500 plus”. 

 
 
 
 

 
Podpisał: 
 
Adam Roznerski, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

 
 
 


