
Zarządzenie NroM/2004
Wójta Gminy Lichnowy 
z dnia 40 sierpnia 2004.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I 
półrocze 2004r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 , poz. 148, zm.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 
65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) oraz § 1 Uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Lichnowy z 
dnia 01 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Lichnowy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 
2004r., która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



WÓJT GMINY LICHNOWY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr-IV/2004 

Rady Gminy Lichnowy 
z dnia/Osierpnia 2004r.

INFORMACJA O PRZEBIGU WYKONANIA 
BUDŻETU GMINY LICHNOWY 

ZA I PÓŁROCZE 2004 r.
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Sprawozdanie z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach 

za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.

Pierwsze półrocze 2004 r. to okres wielkich zmian i wzmożonej pracy związanej 

z zakończeniem rozpoczętych wg starego systemu pomocy spraw oraz wdrożeniem w życie 

nowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach od 1 maja 2004 r. realizuje 

w całości zadania nałożone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wpłynęło 469 podań o udzielenie pomocy co 

stanowi około 78 wniosków miesięcznie.

Poniższa tabela obrazuje ilość wniosków złożonych przez rodziny z poszczególnych 

miejscowości. Niektóre rodziny składają wnioski np. dwukrotnie.

TABELA ILOŚCI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WG STANU NA 30.06.2004 

WG POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI
Bezrobotni stan na 31.03.2004 r. -  751 osób

I. Ilość wniosków złożonych wg stanu na 30.06.2004 r.

Lp. Miejscowość Ilość
mieszkańców

Ilość podań Osoby bezrobotne 
Ogółem na 31.05.2004

1. Lichnowy 827 58 107

2. Lisewo Malborskie 1348 106 195

3. Szymankowo 775 70 118

4. Pordenowo 109 6 10

5. Boręty 557 95 105
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6. Dąbrowa 229 14 25

7. Tropi szewo 212 19 45

8. Parszewo 302 37 56

9. Lichnówki 427 58 81

10. Starynia 61 6 9

RAZEM: 4847 469 751

Wnioski złożone były przez samych zainteresowanych. W okresie sprawozdawczym 

wydano 499 decyzji administracyjnych w tym 3 odmawiające przyznania pomocy. Odmowa 

udzielenia pomocy dotyczyła w dwóch przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w jednym przypadku odmowa 

przyznania zasiłku okresowego z powodu braku środków na realizację zadań zleconych 

w formie zasiłku okresowego.

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w większości należy;

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków okresowych ,

b) praca socjalna,

c) dożywianie dzieci,

d) sporządzanie pogrzebów w tym osobom bezdomnym.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej 

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy 

w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, 

zdarzenia losowego.
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Długie okresy przebywania bez pracy powodują pogorszającą się sytuacje materialną 

wnioskodawców (407 osób zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej 

12 miesięcy) oraz wykluczenie ze społeczeństwa, tym samym potrzeby klientów są coraz 

większe. We wniosku o przyznanie pomocy niejednokrotnie wymieniają prośbę o zakup 

żywności, opału, remont np. na malowanie, odświeżenie pomieszczeń, zakup papy na cieknący 

dach.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w wyżej wymienionej formie skorzystało 

441 rodzin tj. 1911 osób w rodzinie, stanowi to wzrost o 25% w stosunku do półrocza ubiegłego 

roku.

Zauważyć należy, iż uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej 

mają charakter subsydiarny, czyli uzupełniający własne środki, możliwości i uprawnienia osób 

objętych systemem świadczeń z pomocy społecznej. Przede wszystkim wnioskodawca oraz jego 

rodzina winni czynić starania w celu polepszenia warunków bytowych.

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ UDZIELONYCH W RAMACH ZADAŃ 

WŁASNYCH W OKRESIE OD 0L0L2004 DO 30.06.2004

! Formy pomocy Liczba osób, którym 
przyznano decyzje 
świadczeń

Kwota świadczeń Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinnie

RAZEM: 591 109248 441 1911

Zasiłki okresowe

schronienie 2 3028 2 2

posiłek 358 40402 194 925

W tym dla

dzieci

356 40327 192 907

Sprawienie

pogrzebu

1 1300 1 1
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W tym osobom 

bezdomnym

I 1300 1 1

Inne zasiłki 

celowe i w 

naturze

249 64518 249 984

> DOŻYWIANIE

Od stycznia do czerwca pomocą w formie finansowania dożywienia objętych było 358 

osób w tym 356 dzieci w wieku szkolnym w tym 16 dzieci dożywianych w Specjalnych 

Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Na dożywienie w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano kwotę 40.402,00 zł w tym 3.120, 00 ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej 

z przeznaczeniem dla dzieci z pochodzeniem po byłym ppgr.

Pragnę zauważyć iż za cały 2003 r. na dożywianie wydatkowano kwotę 42.466,00 zł 

natomiast jak wynika z powyższego półrocze 2004 r. zamykamy już kwotą 40.402,00 zł. 

Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku po 

uwzględnieniu przesłanych przez tutejszy Ośrodek danych dotyczących liczby dzieci, dokonał 

podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie 

dożywiania uczniów. Na zadanie to przyznał nam 10.470 zł. Powyższą informacje otrzymaliśmy 

pismem z dnia 02 lipca 2004 r. natomiast środki w wysokości 2.090 zł zostały przekazane na 

rachunek GOPS w dniu 29.06.2004 r. Pragnę zaznaczyć, iż średnio miesięcznie za dożywianie 

uiszczamy kwotę 6.733 zł. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyznane środki są 

niewielkie. Z pisma Wydziału Polityki Społecznej wynika, że dokonano podziału całej 

otrzymanej dotacji i nie posiadają żadnych środków rezerwowych na ten cel.

Dożywianie stanowi priorytetowe zadanie tutejszego ośrodka jednak należy stwierdzić, 

iż koszty związane z dożywianiem stanowią 1/3 budżetu na 2004 r. Pozostała kwota nie 

zabezpiecza zasiłków celowych przeznaczonych np. na opał, zakup biletów dla dzieci 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na półrocze br. został wykonany w 50% z tego 37% 

stanowią wydatki na dożywienie, pozostała kwota została wydatkowana na zakup biletów dla 

dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół, sprawienie pogrzebu, zakup lekarstw i opału 

w I kwartale oraz na pozostałe zasiłki celowe, które wypłacane są w niewielkich kwotach. 

Brakuje środków na wypłatę zasiłków okresowych, które zostały nałożone na gminę jako 

zadania obowiązkowe ustawą z dnia 12 marca 2004 r. Winny one być zabezpieczone
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w minimalnych kwotach określonych procentowo w ustawie przez budżet państwa. Takich 

środków do dnia sporządzenia informacji nie otrzymaliśmy.

STRUKTURA DOŻYWIANIA DZIECI 

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2004 R.

Lp. Nazwa miejscowości Liczba dożywianych 
dzieci

Liczba rodzin

1. Lichnówki I 23 11

2. Lichnówki 11 17 7

3. Lichnówki wieś 16 8

4. Parszewo 20 13

5. Lichnowy 38 24

6. Tropi szewo 16 11

7. Starynia 4 2

8. Szymankowo 61 35

9. Lisewo Malb. 84 43

10. Boręty wieś 12 5

11. Boręty 1 27 14

12 Boręty II 21 11

13. Boręty III 4 2

14. Dąbrowa 12 8

15. Pordenowo 1 1

RAZEM: 356 195



>  BILETY  M IESIĘCZN E

Tutejszy ośrodek zakupił bilety miesięczne na dojazdy do szkoły podstawowej 

i gimnazjum dla 52 uczniów na kwotę 13.038,84 zł stanowi to wzrost do analogicznego okresu 

ubiegłego roku o 90%.

Lichnówki I -  Szymankowo-3 os.

Dąbrowa n.ż. -  Lisewo- 16 os.

Dąbrowa -  Lisewo -  5 os.

Tropiszewo -  Lichnowy -  1 os.

Borety II -  Lisewo -  4 os.

Parszewo -  Lichnowy -  18 os.

Pordenowo -  Lichnowy -  2 os.

Dąbrowa -  Lichnowy -  3 os.

Mając na uwadze dobro młodzieży, która pragnie kontynuować naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych tutejszy Ośrodek dofinansował zakup biletów miesięcznych dla 27 osób na 

kwotę 3.866,00 zł.

Od 1 maja ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza dodatek do zasiłku 

rodzinnego na pokrycie wydatków na dojazdy w wysokości 40 zł na dziecko.

> OPAL

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie dofinansowania opału skorzystało 

7 rodzin najbardziej potrzebujących: osoby samotne w wieku ponad 60 lat, osoba samotnie 

wychowująca w tym 6 dzieci.

Łącznie wydano kwotę 1.010 zł.

Zbliżający się okres jesienno-zimowy powoduje, iż do tutejszego Ośrodka już wpływają 

podania z prośbą o udzielenie pomocy w tej właśnie formie. Na dzień sporządzenia informacji 

mamy 11 podań.
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> W Y PO CZY N EK  D ZIEC I I M ŁO D ZIEŻY

Tutejszy Ośrodek pozyskał nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych o/Gdańsk 

22 miejsca kolonijne dla dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr w tym;

Sobieszewo -  w okresie 01.07. do 14.07.2004 r. -  12 miejsc 

Rumia -  w okresie 08.08.do 22.08.2004 r. -  10 miejsc

Z Kuratorium Oświaty otrzymaliśmy 5 miejsc kolonijnych do miejscowości Bieszkowice 

Nowy Dwór Wejherowski w okresie od 28.07 do 10.08.2004 r. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w całości pokryła koszty wypoczynku letniego 

z programu profilaktycznego dla 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym. 

Dzieci wypoczywać będą w Jastrzębiej Górze w terminie 24.07.do 02.08.2004 r.

> BEZDOMNOŚĆ

W myśl art 17 ust 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 

o charakterze obligatoryjnym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Z pomocy w tej formie skorzystały 2 osoby na 

kwotę 3.028,00 zł. Jednej osobie Ośrodek sprawił pogrzeb - osoba ta miała stałe zameldowanie 

w miejscowości Szymankowo.

> POMOC DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAKŁADÓW KARNYCH

Zgodnie z § 1 porozumienia zawartego 13.06.2000 r. pomiędzy ministrem Pracy 

i Polityki Socjalnej, a centralnym zarządem Służby Więziennej ośrodki pomocy społecznej 

i administracją zakładów karnych podejmują wspólne działania mające na celu przygotowanie 

osób opuszczających zakłady karne do społecznej readaptacji. W tym celu dyrektor zakładu 

karnego w porozumieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej ustala zakres i zasady 

współpracy pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej z przedstawicielami 

administracji zakładu karnego.

Po opuszczeniu Zakładu Karnego pomocy udzielono 7 osobom w formie finansowej 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu biletów, zakupu opału i zakupu żywności.

Jedna rodzina na wniosek osoby odbywającej karę pozbawienia wolności skorzystała z pomocy 

finansowej w formie dofinansowania zakupu żywności oraz opłat za mieszkanie. W trzech
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przypadkach dzieci z rodzin, w których jest ojciec przebywający w Zakładzie Karnym 

korzystały z dożywiania w stołówce szkolnej.

Łączna kwota przyznanej pomocy finansowej wynosi 450 zł.

> KURSY

Ośrodek dofinansował koszty związane z kursami dokształcającymi dla 3 osób. Kursy 

dokształcające w zawodzie drukarz, piekarz, sprzedawca na łączną kwotę 755 zł oraz zakupił na 

bilet w cenie 70 zł celem dojazdu na kurs w Mosinie.

Osoby te ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym na potwierdzenie powyższego 

otrzymaliśmy zaświadczenia ze szkoły.

> FORMY PRACY SOCJ ALNEJ

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

środowisku społecznym Praca prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia 

lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej jak również ze społecznością 

lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych 

dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach polega przede 

wszystkim na:

a) współdziałaniu z przedsiębiorstwami., zakładami pracy.

W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pracownicy GOPS starali się uzyskać 

informacje dotyczące jakiejkolwiek pracy celem zatrudnienia chociażby dorywczego. Dzięki 

takim staraniom zatrudnienie znalazło kilkanaście osób np. przy zbiorze truskawek, 

w okolicznych szklarniach przy sadzeniu kwiatów.

b) współpraca z organami rentowymi (ZUS, KRUS,PCPR)

Celem uzyskania świadczeń rentowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej współpracując z organami rentowymi 

3 osoby otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uprawniającym do otrzymania 

zasiłku stałego. Są to świadczenia obligatoryjne finansowane przez państwo.4 osobom 

pracownicy pomogli złożyć odwołanie od przyznanych im orzeczeń w stopniu lekkim, który nie
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uprawnia do świadczeń pieniężnych. W dwóch przypadkach pomogliśmy złożyć komplet 

dokumentów w PCPR celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

c) występowanie do sadów

Z chwilą obowiązywania ustawy o świadczeniach rodzinnych, która to pozwala na 

otrzymanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrosła 

liczba osób, które proszą o pomoc w złożeniu pozwu o separację do Sądu Okręgowego.

0  pomoc taką zgłosiło się 5 kobiet.

Tutejszy Ośrodek w przypadku jednej z rodzin wielodzietnych bezradnej w sprawach 

opiekuńczo -  wychowawczych wystąpił do Sądu celem pozbawienia praw rodzicielskich

1 nauczania dzieci w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. Sąd wydał postanowienie 

o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i ustanowieniu kuratora.

d) działalność interwencyjna

Działalność interwencyjna podejmowana jest z udziałem pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej W trzech przypadkach dotyczyła osób w wieku poprodukcyjnym, 

które pozostawione bez opieki ze strony rodziny nie były w stanie same funkcjonować. 

Do jednej z osób ośrodek wezwał pielęgniarkę środowiskową. Pielęgniarka pobrała krew zrobiła 

podstawowe badania. Po odebraniu skierowania do szpitala osoba ta nie wyraziła zgody 

na wyjazd i pobyt w szpitalu. Opiekę sprawuje zięć wraz z wnukiem

Jedna z osób czując się opuszczona i zaniedbana przez rodzinę poprosiła Ośrodek 

o umieszczenie jej w Domu Pomocy Społecznej lub ze względu na okres oczekiwania w innej 

placówce sprawującej całodobową opiekę, Ośrodek czyniąc starania o umieszczenie klienta 

w placówce skontaktował się z rodziną w/w w sprawie pokrycia kosztów utrzymania w Domu 

Pomocy Społecznej. Po dwóch dniach klient oświadczył, iż rezygnuje z umieszczenia go 

w Domu Pomocy Społecznej gdyż zajmą się nim córki. Córki wraz z mężami są aktywne 

zawodowo i posiadają dochody.

II. ZADANIA ZLECONE GMINIE

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Środki 

na realizacje i obsługę zdań pochodzą z budżetu państwa. Ustaloną decyzją Nr 1/2004
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Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2004 r. wielkości dotacji celowych na realizację zadań 

zleconych pozwoliła na wypłatę w całości przyznanych świadczeń.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA

Lp. Formy pomocy Liczba os.
którym

przyznano
dcc.

świadczeń

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
świadczeń

Liczba osób 
w rodzinach

1. Zasiłki
stałe(obo\viązywał do 
30.04.2004)

21 84 35112 21 100

2. Macierzyński zasiłek 
jednorazowy 
(obowiązywał do 
30.04.2004)

7 7 1407 7 33

3. Zasiłki stałe(zasiłek 
stały wyrównawczy do 
30.04.2004)w tym dla 
os. samotnie

41 217 57401 41 123

gospodarującej- 
pozostającej w

9 37 15115 9 114

rodzinie 21 180 42286 32 9

4. Macierzyński zasiłek 
okresowy' do 
30.04.20040

16 50 12250 16 52

5. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi

4 776 7850 3 14

Świadczeniobiorcom otrzymującym zasiłek stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym 

dzieckiem) opłacamy składki na ubezpieczenia emerytalno -  rentowego i ubezpieczenia 

zdrowotnego natomiast od zasiłku stałego wyrównawczego (od 01.05.2004 zasiłku stałego) 

opłacamy składki ubezpieczenia zdrowotnego.

> SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Nadal realizowane jest zadanie zlecone mające na celu zabezpieczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych. Odpłatność za ten rodzaj usług reguluje rozporządzenie Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1996 r.; zgodnie z nim świadczone są one nieodpłatnie. Koszt 

obsługi świadczeń pokrywany jest w całości z budżetu państwa i wyniósł 7850 zł.

> ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wprowadziła zmiany 

dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Do dnia 15 lipca 2004 r. wpłynęło 344 wnioski. Do 30.06.2004 r. wydano 395 decyzji 

w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych.

PONIŻSZA TABELA CHARAKTERYZUJE WYDATKI 

NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

l.p. Wyszczególnienie Wydatki 
Do 30.06.2004

Liczba świadczeń 
narastająco do 

30.06.2004

1. Zasiłki rodzinne 59.103,00 1.230

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z 
tytułu:

105.769,60 675

2.1 Urodzenia dziecka 1000 2

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego

8.469,60 18

2.3. Samotnego wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
na skutek upływu ustawowego okresu 
jego pobierania

2.4 Samotnego wychowywania dziecka 84.740,00 474

2.5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego

5.400,00 80

2.5.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia

500,00 10



2 .5 .2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
powyżej 5 roku życia

4.900,00 70

2.6. Rozpoczęcia roku szkolnego - -

2.7 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania

6.160,00 152

2.7.1 Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości w której 
znajduje się szkoła

160 2

2.7 .2 Na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości w której 
znajduje się szkoła

6.000 150

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami 164.872,60 1956

4. Zasiłki pielęgnacyjne 15.264,00 106

5. Świadczenia pielęgnacyjne 19.320,00 46

Razem świadczenia opiekuńcze 34.584,00 152

Razem świadczenia 199.456,60 2108

W m-cu wrześniu jednorazowo zostanie wypłacony dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Przewidujemy iż 463 dzieci zakwalifikuje się do tej formy pomocy na łączną kwotę 41.670 zł.

Zaliczkowy plan dotacji na 2004 r. otrzymamy na realizację świadczeń w miesiącach 

lipiec, sierpień i wrzesień jest nie wystarczający.Mając powyższe na uwadze Ośrodek pismem 

z dnia 30.06.2004 r. wnioskował o zwiększenie dotacji z uwzględnieniem wydatków w m-cu 

wrześniu 2004r. Środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych w całości pochodzą 

z budżetu państwa.

Świadczenia w tutejszym Ośrodku realizowane są przez dwóch pracowników. Jeden 

pracownik jest zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Koszty obsługi zgodnie z art. 48a stanowią 2% wydatków na świadczenia rodzinne w całości 

zabezpieczone z budżetu państwa do końca 2004 roku.

Pomimo trudności w spływaniu środków na wypłatę zasiłków, dużymi napływami 

wniosków do rozpatrzenia w krótkim okresie, Ośrodek wypłacił w całości świadczenia zgodnie 

z wydanymi decyzjami za miesiące maj i czerwiec. Wnioski nadal wpływają.
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> NADZÓR I KONTROLA
Złożono 18 wizyt patronażowych . Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lichnowach składają wizyty rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. 

Czynią to z własnej inicjatywy, sprawdzają sytuacje opisane w przysłanych do Ośrodkach 

anonimach lub na wniosek osób trzecich.

Działania takie mają na celu eliminację wszystkich patologii, a jednocześnie są dowodem 

na to, że pracownicy ośrodka interesują się losem swoich podopiecznych. Tam gdzie środki 

pomocy społecznej są marnotrawione lub wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem 

wypłaca się je do rąk osób trzecich za zgodą i upoważnieniem klienta. W pierwszym półroczu 

br. w stosunku do czterech rodzin przeprowadzono powyższe postępowanie gdyż zachodziło 

podejrzenie, że przyznane środki mogą być marnotrawione, środki przekazano np. do sklepu 

zabezpieczając klientowi nabycie podstawowych produktów żywnościowych.

III. WSPÓŁPRACA
> Z AGENCJĄ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O/GDAŃSK Z/SW PRUSZCZU 

GDAŃSKIM

W kręgu zainteresowań Agencji Nieruchomości Rolnych leżą osoby i rodziny 

pochodzące ze środowisk byłych ppgr.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z Agencji 22 nieodpłatne miejsca kolonijne 

do Sobieszewa i Rumi i.

Otrzymaliśmy kwotę 3120 zł na dofinansowanie dożywienia dzieci w stołówkach 

szkolnych. Środki te wykorzystaliśmy w pełnej wysokości.

Agencja przyznała szkołom 16 miejsc stypendialnych dla uczniów gimnazjów 

deklarujących chęć kontynuowania nauki w szkołach średnich, kończących się maturą.

Jednej osobie Agencja przesłała dokumenty gdyż istnieje możliwość skorzystania 

z pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w miejscowości Starzyno Hajnówki.

> Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach w ramach współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku zatrudnia 1 osobę w ramach prac interwencyjnych
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od maja do sierpnia z możliwością przedłużenia do listopada. Osoba ta zajmuje się obsługą 

świadczeń rodzinnych.

W ramach prac przygotowawczych dotyczących złożenia wniosku celem pozyskania 

środków na wykorzystanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne tutejszy Ośrodek 

przekazał szacunkową liczbę uczniów publicznych i niepublicznych szkól ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą z terenu powiatu malborskiego oraz liczbę studentów w toku dziennym 

i zaocznym. Szacunkowa liczba uczniów kwalifikujących się do ewentualnej -  pomocy 

stypendialnej -19 osób. Szacunkowa liczba studentów kwalifikujących się do pomocy 

stypendialnej - 20 osób

IV. ZAKOŃCZENIE

RZECZYWISTA LISTA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W OKRESIE

OD I-VI 2004 r.

W YSZCZEGÓ LNI EN IE LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH
OGÓŁEM W TYM 

NA WSI*

0 1 2 3 4
Świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych i 
zadań własnych /bez względu 
na ich rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło finansowania/

I 565 377 377 1559

Świadczenia przyznane 
bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę

2 82 81 81 289

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

3 591 441 441 1911
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STRUKTURA UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ OD I DO VI 2004 R. 
W RAMACH ZADAŃ USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba
mieszkańców

Środki
rządowe

Środki 
rządowe na 

1 mieszkańca

Środki
samorządowe

Środki na pomoc 
społeczną na 1 

mieszkańca
4847 163571 33,74 109248 22,53

Kwota ze środków rządowych zmalała gdyż od miesiąca maja zasiłki stałe przeszły 

do świadczeń rodzinnych w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast macierzyński 

zasiłek okresowy jest wypłacany do chwili wygaśnięcia wydanych decyzji i przechodzi 

w świadczenie rodzinne jako dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Zmiany obowiązują od 01 maja 2004 r. nakładają na tutejszy Ośrodek wiele nowych 

zadań, wiąże się to z tym iż zajmujemy się nie tylko klientami pomocy społecznej ale również 

osobami, które nie były wcześniej związane z pomocą społeczną.

Pomimo trudnej sytuacji Ośrodek wywiązał się z nałożonych obowiązków co do 

przyznania i wypłaty świadczeń. Nie zalegamy z płatnościami świadczeń zarowno dotyczących 

pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych.

Zła sytuacja na rynku pracy powoduje iż klienci niejednokrotnie traktują Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako źródło dochodu, pomimo szeroko prowadzonej pracy socjalnej 

trudno zrozumieć naszym klientom, iż winniśmy rodziny wspierać w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb a nie w całości zabezpieczyć byt materialny. Roszczeniowi 

klienci powtarzają, że kiedy damy klientom pracę to oni ją podejmują. Każdy przejaw 

aktywności mający na celu poprawę statusu ekonomicznego rodziny jest doceniany i czynimy 

wszystko, aby takiej osobie czy rodzinie pomóc.

Sporządziła:

Urszula Syinonowicz
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