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I. ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W OLECKU  

1.1. Podstawowe akty prawne 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku jest jednostką organizacyjną Gminy 

Olecko, nieposiadającą osobowości prawnej. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy 

społecznej, jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18 ustawy  

o pomocy społecznej. Ośrodek funkcjonuje w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską  

w Olecku uchwałą NR ORN. 0007.39.2013 dnia 30 sierpnia 2013 roku  

z późniejszymi zmianami. Działania podejmowane przez MOPS zostały uszczegółowione  

w dalszych rozdziałach.   

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach administracji 

rządowej  i samorządowej. Ośrodek w obszarze pomocy społecznej realizuje zadania własne  

i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające  

w szczególności z następujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 

zm.),  

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z  2019 r. poz. 869 

z późn. zm.),  

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507  

z późn.zm.),  

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),  

5. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),  

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 218), 

 7. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),  

8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111), 

9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 670 z późn.zm.), 
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10. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U.  

z 2019, poz. 2407), 

11. Statutu MOPS, 

12. Innych ustaw , uchwał, zarządzeń i aktów wykonawczych regulujących tematykę systemu 

pomocy społecznej. 

Ponadto kierunki działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Olecku określa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta  

i Gminy Olecko na lata 2016-2025 oraz programy- Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025, Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

 

2.2. Najważniejsze z realizowanych zadań 

 

Celem działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku zgodnie  

z obowiązującym statutem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości, a także podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób  

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Cel ten jest spójny z zakresem przedmiotowym 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2019r, poz. 1507 z późn.zm./. 

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe, złożone 

problemy społeczne w tym finansowe. Ustawa o pomocy społecznej wyodrębnia najczęstsze 

powody udzielania pomocy społecznej.  

Obowiązkiem osoby/ rodziny, która zwróciła się o udzielenie pomocy jest współudział 

w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości 

doprowadzić do usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak 

również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.  

Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 2019 roku:  

- praca socjalna,  

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz 

ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 

tj. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, 
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składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy usługowej, pomocy w formie posiłków, 

świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, 

- sprawienie pogrzebu,  

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym,  

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,  

- zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

- dożywianie dzieci,  

- prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skierowania do domów pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,  

- podejmowanie działań w przypadku rodziny doświadczającej przemocy,  

- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku,  

- udzielanie mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy 

społecznej,  

- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrodków 

wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających wsparcia,  

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  

- sporządzanie sprawozdawczości. 

W 2019 roku działalność Ośrodka skoncentrowana była na wspieraniu osób i rodzin  

w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska marginalizacji  

i wykluczenia. System działań obejmował pomoc finansową jak i niepieniężną z zakresu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie a także wsparcia poprzez przyznawanie dodatków mieszkaniowych, dodatków 

energetycznych  i stypendiów szkolnych. 
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II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W OLECKU I KOSZTY UTRZYMANIA 

 

2.1.  Komórki organizacyjne 

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin  

Organizacyjny MOPS. 

 W okresie sprawozdawczym zatrudnionych ogółem było 33 osoby na 33 etatach  

w następujących sekcjach i samodzielnych stanowiskach: 

1. Sekcja Finansowo – Księgowa -2,5 etatu, 

2. Sekcja Pomocy Środowiskowej- 11 etatów, 

3. Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej– 5 etatów, 

4. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego- 3 etaty, 

5. Sekcja Świadczeń Wychowawczych - 3 etaty, 

6. Sekcja Administracyjno – Pomocnicza -5, 5  etatu, 

7. Asystent Rodziny – 1 etat, 

8.Środowiskowy Dom Samopomocy – ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej  (20 pracowników).  

Od dnia 1 stycznia 2020 roku ŚDS został wyodrębniony ze struktury MOPS i funkcjonuje jako 

samodzielna jednostka. 

9. Klub Integracji Społecznej – 1 etat, 

10. Kierownik- 1 etat. 

2.2 Struktura wykształcenia 

 

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną 

przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe (ok. 54 %), w tym 2 osoby 

posiadały ukończone studia podyplomowe. Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik 

socjalny posiadały 4 osoby, natomiast specjalizację I stopnia 7.osób. 
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Tabela 1. Wykształcenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Olecku 

Wykształcenie Liczba osób 

Wyższe 18 

Policealne 8 

Średnie 5 

Zawodowe 1 

Podstawowe 1 

 

Specjalizacja I stopnia w 

zawodzie pracownik socjalny 

7 

Specjalizacja II stopnia w 

zawodzie pracownik socjalny 

4 

Specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy społecznej 

2 

Studia podyplomowe 2 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

2.4 Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników 

 

Zarówno Ustawa z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507  z późn. zm.), 

jak i Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 1282) nakłada na pracownika samorządowego oraz pracownika socjalnego obowiązek 

m.in. stałego podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział  

w szkoleniach i samokształcenie.  

Pracownicy Ośrodka w 2019 r. brali udział w 40. szkoleniach, konferencjach  

dostosowanych do aktualnych potrzeb zawodowych pracowników poszczególnych sekcji  

i samodzielnych stanowisk pracy. Zróżnicowana tematyka szkoleń, oprócz pogłębiania 

umiejętności zawodowych była również źródłem rozwoju osobistego pracowników. 
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Tabela 2. Tematyka i terminy szkoleń w których uczestniczyli pracownicy MOPS  

w 2019r. 

Lp. Nazwa szkolenia Ilość 

osób 

Termin Miejsce 

1 E  Obywatel  Grafika komputerowa 10 09-11.01.2019 

14-16.01.2019 

21-23.01.2018 

Olecko 

2 Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz 

sprawozdań budżetowych, finansowych i 

operacji finansowych za 2018 r. w jednostkach 

sektora finansów publicznych 

1 18.01.2019 Ełk 

3 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy 

zastępczej  

2 5.02.2019 Olsztyn 

4 E Obywatel Office 2 18-20.02.2019 

25-27.02.2019 

Olecko 

5 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

2019 

1 19.02.2019 Ełk 

6 Obsługa Klienta roszczeniowego i 

agresywnego 

2 12.03.2019 Olecko 

7 Archiwizacja dokumentacji 2019 Instrukcja 

kancelaryjna 

1 15.03.2019 Ełk 

8 Postępowanie w sprawie przyznawania 

świadczeń alimentacyjnych 

1 19.03.2019 Ełk 

9 Postępowanie w sprawie udzielania świadczeń 

pomocy społecznej 

1 19.03.2019 Ełk 

10 Kadry 2019 po zmianach od 01.01.2019 , czas 

pracy w 2019 dokumentacja, planowanie, 

rozliczanie 

1 20.03.2019 Ełk 

11 Akademia zarządzania 1 25-27.03.2019 Olecko 

12 Współpraca Pracownika Socjalnego  

z Asystentem Rodziny 

11 8.04.2019 Olecko 

13 Praca z trudnym agresywnym klientem 11 9.04.2019 Olecko 

14 Przemoc wobec dziecka chorego psychicznie 11 10.04.2019 Olecko 

15 Pracownik socjalny- superwizja pracy socjalnej 10 25.04.2019 Olecko 

16 Ustrukturyzowana faktura i inne dokumenty  

w VAT 

1 25.04.2019 Olecko 

17 

 

Realizacja procedury Niebieska Karta 1 10.05.2019 Olsztyn 

18 Szkolenie z obsługi defibrylatora 10 29.05.2019 Olecko 
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19 Zmiany w 500+ świadczeniach rodzinnych, 

oraz KPA 2019 

2 3.06.2019 Ełk 

20 Komunikacja interpersonalna, w tym praca z 

osobami starszymi i osobami z zaburzeniami 

psychicznymi 

1 11.06.2019 Łańsk 

21 Świadczenia rodzinne Dobry Start 

 

3 14.06.2019 Olsztyn 

22 Kadry po zmianach w maju 2019 1 17.06.2019 Ełk 

23 Pracownik ds kadrowych i płacowych 1 02-18.06.2019 Olecko 

23 Podstawy terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach 

1 2.07.2019 Olsztyn 

24 Współpraca interdyscyplinarna-asystenta 

rodziny i służbami wspierającymi rodzinę 

1 16.07.2019 Ełk 

25 Zmiany w stypendiach szkolnych i zasiłkach 

szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 

2019/2020 

1 19.07.2019 Olsztyn 

26 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży 1 23.07.2019 Ełk 

27 Autyzm, zespół Aspergera, dzieci z 

nadpobudliwością, depresją  

1 20.08.2019 Ełk 

28 Praca z rodziną z problemem uzależnienia, 

problemem przemocy 

1 27.08.2019 Ełk 

29 Asystent jako ważne ogniwo na rzecz ochrony 

dziecka przed przemocą 

2 3.09.2019 Olsztyn 

30 Współpraca służb-działania podjęte na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy 

w środowisku lokalnym w oparciu o najnowsze 

zmiany prawne 

1 23-26.08.2019 Jurata 

31 Podstawy terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach 

1 24-26.09.2019 Łańsk 

32 Komunikacja z dzieckiem  w kolejnych fazach 

rozwoju 

1 8.10.2019 Ełk 

33 Konferencja województw -Profilaktyka 

przemocy w rodzinie 

3 8.10.2019 Olsztyn 

34 Obliczanie wynagrodzeń 2019 1 10.10.2019 Ełk 

35 Podstawy terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach  

1 14-16.10.2019 Łańsk 

36 Superwizja grupowa dla osób pracujących w 

przeciwdziałaniu przemocy 

2 15.11.2019 Warszawa 

37 Spotkanie dot. XXII Warmińsko Mazurskich 

Dni Rodziny 

1 15.11.2019 Olsztyn 
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38 Ogólnopolska konferencja III Forum 

Pracowników Socjalnych 

5 23-25.11.2019 Gdańsk 

39 Szkolenie dla kadry kierowniczej 1 5-6.12.2019 Olsztyn 

40 Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu 5 17.12.2019 Olecko 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 Na szkolenia pracowników w 2019r. wydatkowano  kwotę- 10 818, 49 zł z czego na: 

- pomoc społeczną- 6318,99 zł, 

- dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego- 1900 zł, 

- świadczenia rodzinne- 562 zł, 

- wspieranie rodziny – 1270 zł, 

- Zespół Interdyscyplinarny- 767,50 zł. 

 

III. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 

3.1 Wydatki z podziałem na poszczególne działy. 

 

MOPS jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansowaną w oparciu  

o przepisy ustawy o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan 

dochodów i wydatków. MOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a 

pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.  

W 2019 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została kwota 

38 306 660,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 032 353,65 zł,  co stanowi 99,28 % wykonania 

planu. 

 

Dział -Oświata i wychowanie- wydatkowano- 27 520,66 zł 

1. Dowożenie uczniów do szkół- wydatki związane z dowożeniem uczniów 

niepełnosprawnych do Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku. Wydatki 

wynoszą: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- 15 137,25 zł, pozostałe 

wydatki( zakup paliwa, remonty samochodów ,czynsz za garaż podatek transportowy, 

ubezpieczenia samochodów) – 12 383,41 zł. 

 

Dział- Ochrona zdrowia- wydatkowano 780,00 zł 
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2. Pozostała działalność –wydano 26 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne 

finansowane ze środków publicznych . Kwota  wydatków na obsługę zadania wyniosła 

780,00 zł. 

 

Dział - Pomoc społeczna - wydatkowano 8 072 671,85 zł  z przeznaczeniem na : 

3. Domy Pomocy Społecznej – 1 428 838,56 zł za pobyt mieszkańców gminy (57 osób). 

4. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 428 474,61 zł, 

       W ŚDS zatrudnionych jest 20 pracowników, na 16,50 etatów. 

       Średnioroczna liczba uczestników 65 osób. 

       Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1 166.861,77 zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy  –176 632,42 zł, 

 zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, 

wywóz śmieci, monitoring – 34 466,23 zł, 

 zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 16 036,98 zł, 

 zakup usług remontowych- 1 843,60 zł, 

 odpis FŚS- 22 221,19 zł, 

 pozostałe wydatki – 10 412,42 zł, 

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-obsługa zespołu  

interdyscyplinarnego- 2272,21 zł. 

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy  

        społecznej  – 48 473,89 zł. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie 

podlegające  obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (90 osób). 

7. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 707 996,02 zł, w tym dofinansowane z budżetu 

       państwa- 656 996,02 zł.  

Udzielono pomocy w postaci: 

 zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) –656 996,02 zł (321 osób), 

przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego, 
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 świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 51 000,00 zł, w tym: 

zasiłki celowe – 17 375,00 zł ( 113 osób), gorący posiłek – 5 694,00 zł (9 osób), 

schronienie – 16 771,88 zł (9 osób bezdomnych i 1 matka z dzieckiem w Domu 

Samotnej Matki) ), pochówek- 7159,12 zł (3 osoby), zdarzenie losowe – 4 000,00 

zł (2 osoby). 

8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – wydatkowano 420 410,12 zł, w tym: dodatki 

mieszkaniowe finansowane ze środków gminy – 411 955,81 zł, dodatki energetyczne 

finansowane z zadań zleconych – 8 454,31 zł -, w tym koszt obsługi(2%)-materiały- 

137,62 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku od dnia 1 lipca 2019 roku 

realizuje zadania nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Zasady i tryb 

przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2133).   

9. Zasiłki stałe w kwocie 575 321,40 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na 

zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 

530 323,85 zł (89 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 44 997,55 zł (13 

osób).  

10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 606 556,02 zł, w tym  

z budżetu państwa zadania zlecone-34 393,60 zł, dotacja na dofinansowanie zadań 

własnych gminy- 363 642,37 zł.  

       Środki wydatkowano na: 

 wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń  -1 382 760,81 

zł, 

 zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części 

zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe –

46 449,22 zł, 

 zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 19 051,48 zł, 

 badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 

43 471,58 zł, 

 zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, 

ubezpieczenie, czynsz za lokal  – 52 516,50 zł, 

 usługi remontowe – 20 108,83 zł 

 podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 3 604,00 zł, 
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 wynagrodzenie kuratora – 4 200,00 zł, 

 wynagrodzenie opiekuna prawnego – 34 393,60 zł (finansowane z budżetu 

państwa). 

11. Mieszkania chronione- wydatkowano – 35 372,34 zł. Wydano 6 decyzji dla osób 

dorosłych,  w tym  5 dzieci . Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wynosi 800 zł, 

za dziecko 400 zł. 

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatkowano- 935 227,53 zł, 

w tym: 

 usługi opiekuńcze( środki gminy) 479 288,22 zł.(100  osób),  

 specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie(finansowane 

przez Wojewodę)-  

 448 259,31 zł., w tym zakup usług 435 345,03 zł ( 28 osób), wynagrodzenia z 

pochodnymi – 12 914,28 zł., 

 program Teleopieka- wydatkowano – środki własne gminy- 7 680,00 zł. 

            W ramach programu 20 osób otrzymało specjalne  telefony stacjonarne(7 osób)  

i komórkowe(13 osób) wyposażone w alarm, który połączony jest bezpośrednio z operatorem 

teleopieki. 

 Program w 2019 roku realizowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy 

zgodnie z  umową nr ROPS-I.9110.1.10.2018 z dn. 24 stycznia 2018 r. 

13. Pomoc w zakresie dożywiania 820 000,00 zł, w tym: 

 Obiady szkolne, jeden gorący posiłek, zasiłki celowe – 782 560,00 zł (dotacja BP 

– 650 000,00 zł.,  środki własne gminy- 132 560,00 zł) 

 dowóz posiłków do szkół – 37 440,00 zł. (środki własne). 

14. Pozostała działalność – 63 729,15 zł, w tym: 

 prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 54 267,87 zł; 

 prace społecznie użyteczne – 9 461,28 zł,  

 

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -   wydatkowano -  61 208,91 zł 

15. Projekt w partnerstwie z Fundacją Ziemi Oleckiej pt.” Akcja Aktywizacja” na lata 

2018-2020 finansowany ze środków EFS i środków Gminy. Ogółem wartość projektu 
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- 60 430,72 zł., w tym plan wydatków na 2019 r. 20 223,25 zł, w tym wkład własny 

9 900,00 zł. 

       Wykonanie wydatków 19 948,52 zł, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne – 7 216,82 zł, 

 zakup materiałów – 2 831,70 zł, 

 zasiłki celowe -wkład własny gminy- 9 900,00 zł 

16. Projekt w partnerstwie z Fundacja Ziemi Oleckiej pt.” Aktywuj siebie” na lata 2019-

2020 finansowany ze środków EFS i środków Gminy.  Poddziałanie: Aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Ogółem wartość projektu – 50 269,45zł, w tym plan wydatków na 2019 

rok kwota 28 016,72 zł. 

Wykonanie wydatków za 2019 roku- kwota 27 220,39 zł, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne -14 853,37 zł,  

 zwrot kosztów przejazdu beneficjentom – 120 zł., 

 zasiłki celowe- wkład własny Gminy – 9 900,00 zł, 

 zakup materiałów i opłaty czynszu( koszty pośrednie)- 2 347,02 zł. 

17. Projekt w partnerstwie z Fundacją Human Lex z Ełku pt.” Przestrzeń rodziny” na 

lata2019-2020 finansowany ze środków EFS. Poddziałanie: ułatwianie dostępu do 

usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Ogółem wartość 

projektu – 32 216,40 zł.,  w tym plan wydatków na 2019 rok kwota 14 040,00 zł. 

Wykonanie wydatków za  2019 roku – 14 040,00 zł.-wynagrodzenia za poradnictwo 

specjalistyczne prawnika, pedagoga i psychologa. 

Dział – Edukacja opieka wychowawcza- wydatkowano 172 205,00 zł 

18. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 172 205,00 zł, w tym: ze 

środków własnych gminy(20%-34 441,00 zł, dotacja z ME(80%)- 137 764,00 zł.(452 

uczniów). 

 

Dział – Rodzina – wydatkowano 29 697 967,23 zł 

19. Świadczenie wychowawcze- 19 792 675,14 zł, w tym: 

 świadczenie wychowawcze- 19 550 324,33 zł,(wypłacono na 4221dzieci), 

 wydatki związane z zatrudnieniem (3,67 etaty) – 209 398,33 zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia- 12 461,46 zł, 
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 pozostałe wydatki- 20 491,02 zł, 

       Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 

2016r. o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci (DZ.U. z 2016r.poz.195) w ramach 

Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 1,5% otrzymanej 

dotacji na świadczenie wychowawcze w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. , a od 

lipca do grudnia 2019 r. -1,2%. 

20. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  –  8 508 131,01 zł, 

finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 8 495 131,01 zł  

oraz  ze środków własnych Gminy w wysokości 

13 000,00 zł. Na obsługę  zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość  3%  

liczoną od wpływu dotacji za dany rok. 

a) Realizacja świadczeń rodzinnych –6 927 658,65 zł , w tym: 

 zasiłki rodzinne 2 169 459,76 zł, (778 rodzin), 

 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 095 509,90 zł, 

 świadczenia opiekuńcze 2 522 174,86 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 920 952,16 

zł ( 406 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 1 407 742,30 zł (74 osoby), specjalny 

zasiłek opiekuńczy –  

148 840,40 zł (20 osób), zasiłek dla opiekunów – 44 640,00 zł (6 osób),      

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –173 000,00 zł (173 osoby), 

 składki na ubezpieczenie  emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne- 282 498,82 zł., 

 świadczenie rodzicielskie- 668 535,31 zł, w tym: świadczenia 666 345,31 zł  

(73 osoby), koszt obsługi  

2 190 zł, 

 jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 16 480,00 zł, w tym: świadczenie - 

16 000,00 zł, koszty obsługi 480,00 zł, 

b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 333 058,72 zł., 

c) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 247 413,64 zł , 

w tym ze środków budżetu państwa- 234 413,64 zł, ze środków gminy- 13 000,00 zł. 

      Zatrudnienie 3,5 etatu  wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia- 197 371,86 zł, 

doposażenie i  utrzymanie   stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe –  

50 041,78 zł. 
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21. Składki zdrowotne za osoby  pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla 

opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 93 072,86 zł (finansowane z budżetu 

państwa jako zadanie zlecone-71 osób ), 

22. Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone-przyjęto 275 wniosków -

wydano 659 kart) -  

Wydatkowano – 2 204,00 zł. 

23. Realizacja Karta Oleckiej Rodziny 3+- wydatkowano 699,96 zł. 

24. Wspieranie rodziny- wydatkowano 1 301 184,26 zł  z przeznaczeniem na: 

a) Rządowy program Dobry Start - wydatkowano 868 444,91 zł, w tym: wypłacone 

świadczenia 840 600 zł (2802 dzieci) oraz koszty utrzymania – 27 844,91 zł. 

( wynagrodzenia i pochodne-22 384,37zł., pozostałe wydatki -5 460,54 zł), 

b) Wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny i ponoszenie kosztów utrzymania 

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach- wydatkowano 432 739,35 zł. w tym: ze 

środków gminy kwota – 413 245,35 zł, dotacja z programu asystent rodziny kwota -

19 494 zł 

        Wydatkowano na wspieranie rodziny-koszt utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczych-  współfinansowanie wydatków kosztów 

utrzymania w 10%, 30%, 50% dla 36 dzieci– 375 031,87 zł, wydatki związane z 

zatrudnieniem  – 55 590,72 zł., pozostałe wydatki – 2 116,76 zł. 

         Liczba dzieci w rodzinach zastępczych-31 , liczba dzieci w palcówkach – 16, 

ogółem -47 dzieci. 

Dochody gminy – 195 203,55 zł. 

 r. 85219 §0920 odsetki od środków na rachunku -                                          

2 922,25 zł, 

 r. 85228 §0920 odsetki od usług opiekuńczych    –                                                

0,77 zł, 

 r. 85228 §0830 odpłatność za usługi opiekuńcze  –                                    

160 177,95 zł, 

 r. 85202 § 0970 odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone dps –  

29 607,76 zł, 

 r.85220 §0830 wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych -                       

2 483,22 zł. 
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IV. ŚWIADCZENIA W POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku  realizował następujące 

świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:  

1. świadczenia pieniężne:  

a) zasiłek stały,  

b) zasiłek okresowy,  

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,  

d) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,  

2. świadczenia niepieniężne:  

a) praca socjalna,  

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

c) sprawienie pogrzebu,  

d) schronienie, 

e) posiłek,  

f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania, 

g) mieszkanie chronione 

h) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 

W 2019 roku do Ośrodka wpłynęło 2075 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy  

w różnej formie. Pracownicy socjalni przeprowadzili  2174 rodzinne wywiady środowiskowe. 

Ogółem wydano 3585 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z zakresu pomocy 

społecznej w ramach zadań zleconych  i zadań własnych. 

4.1. Charakterystyka świadczeniobiorców 

 

Poniżej przedstawiono liczbę rodzin i osób w tych rodzinach, które korzystały  

ze świadczeń z pomocy społecznej w latach 2017–2019 w ramach zadań własnych i zleconych, 

bez względu na ich rodzaj, formę i źródła finansowania. 
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Tabela 3. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej (porównanie 2017-2019r.) 

 

Wyszczególnienie 

Lata 

2017 2018 2019 

 Liczba mieszkańców Gminy 

Olecko(ogółem) 
21 341 21783 21 706 

 Liczba dzieci zamieszkujących 

Gminę   

 Olecko (17 lat i mniej) 

4 171 4265 3515 

 Liczba rodzin korzystających z 

pomocy   

 Społecznej 

796 753 726 

 w 

tym: 

 liczba osób w rodzinach 

 
1953 1766 1723 

 liczba dzieci 

 
840 827 812 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

 Dane Ośrodka wskazują, że średnio w ciągu 2019 r. 726 rodzin (gospodarstwa domowe) 

liczące 1723 osób korzystały ze świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej, co stanowi około 8 % mieszkańców Gminy Olecko. Pomocą społeczną 

objętych zostało 812 dzieci czyli średnio 23% dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

Spadek ogólnej liczby beneficjentów pomocy społecznej od roku 2017 jest nieznaczny pomimo 

dodatkowego wsparcia dla rodzin w ramach Programu Rodzina 500+; dochód ten nie jest 

wliczany do świadczeń z pomoc społecznej co powoduje, że rodziny nadal kwalifikują się do 

pomocy  pieniężnej, ponadto wzrastają koszty utrzymania rodziny. W 2019 roku 

zaobserwowano nieznaczny spadek zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej  

(o 27 rodzin) w porównaniu z 2018 rokiem. 

 

Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających  

z pomocy Ośrodka w 2019 r. w tym również w postaci pracy socjalnej. 
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Tabela 4. Typy rodzin objętych pomocą, w tym również tylko pracą socjalną,   

w 2019r. 

 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinach Ogółem w tym na wsi: 

Rodziny ogółem 
882 ( 156- sama 

praca socjalna) 
233 2202 

o liczbie osób 

1 
398 96 398 

2 120 36 240 

3 123 25 369 

4 122 46 488 

5 87 26 435 

6 i więcej 32 14 272 

w tym rodziny z 

dziećmi ogółem 
333 90 1262 

o liczbie dzieci 

1 

105 21 249 

2 118 36 425 

3 71 18 337 

4 27 6 152 

5 5 5 37 

6 

 

3 1 25 

7 i więcej 4 3 37 

rodziny niepełne 

ogółem 

153 22 468 

o liczbie dzieci 

1 

59 8 120 

2 54 10 166 

3 26 2 109 

4 i więcej 14 2 73 
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Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Około 45% osób (398 osób) korzystających z pomocy społecznej w 2019 r. to osoby 

prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, z czego około 24 % (96 osób) 

zamieszkujących  na wsi. Z kolei dwuosobowe gospodarstwa stanowią około 14 % 

korzystających, z czego mieszkających  na wsi 30%. 

Najliczniejsza grupą rodzin z dziećmi to rodziny z 2 dzieci – 118 rodzin  – ok. 35% oraz 

z trójką dzieci – 71 rodzin – ok.21%, najmniej jest rodzin wielodzietnych.  

Około 17 % (153 rodzin) korzystających rodzin to rodziny niepełne głównie  

z 1 dzieckiem – 59 rodzin oraz z 2 dzieci – 54 rodziny. 

Wśród korzystających z pomocy znaczną część stanowią rodziny emerytów i rencistów- 

143 rodziny co stanowi ok.16 % korzystających z pomocy społecznej. Wśród tej grupy 

dominują jednoosobowe gospodarstwa domowe – jest ich aż 114.    

 

Typy rodzin, ze względu na liczbę dzieci w rodzinie, objętych pomocą społeczną  

w latach 2017 – 2019, obrazuje poniższe zestawienie: 

 

Tabela 5. Typy rodzin ze względu na liczbę dzieci objętych pomocą społeczną  

w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 
Lata 

2017 2018 2019 

Rodziny z dziećmi 380 339 333 

w tym 

1 123 109 105 

2 133 119 118 

3 68 67 71 

rodziny emerytów                 

i rencistów ogółem 

143 21 182 

1 114 13 114 

2 23 6 46 

3 3 0 9 

4 i więcej 3 2 13 
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o 

liczbie 

dzieci 

4 42 31 27 

5 7 7 5 

6 5 2 3 

7 i więcej 2 3 4 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Wśród rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej największą grupę stanowią 

rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci. Podobnie sytuacja wyglądała również  

w poprzednich latach 2017-2018. 

 

5.2 Powody udzielania pomocy społecznej 

 

W tabeli 8. przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć 

należy, że wiele osób i rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej wymienionych dysfunkcji. 

 

Tabela 6. Powody przyznania pomocy w latach 2017-2019 

 

Powody trudnej sytuacji 

2017 2018 2019  

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

 

 Ubóstwo 140 372 126 289 137 291  

 Sieroctwo 1 2 0 0 0 0  

 Potrzeba ochrony               

 Macierzyństwa 
113 475 161 660 32 623 

 

 w tym:  wielodzietność 45 260 48 265 19 315  

 Bezrobocie 376 1323 315 883 320 905  

 Niepełnosprawność 109 144 109 146 96 113  

 Długotrwała lub ciężka   434 787 377 653 407 698  
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 Choroba 

 Bezradność w sprawach   

 opiekuńczo –

wychowawczych 

 i prowadzenia 

gospodarstwa   

 domowego 

84 277 120 392 152 517 

 

w tym: 

 

 

 rodziny niepełne 63 173 94 273 100 302  

 wielodzietne 20 116 12 77 15 86 
 

 Przemoc  w rodzinie 10 24 5 14 13 43  

 Alkoholizm 32 61 22 36 24 50  

 Narkomania 5 5 4 4 4 4  

 Trudności                            

 w przystosowaniu              

 do życia po zwolnieniu       

 z zakładu karnego 

17 23 4 7 6 9 

 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w  2019 roku najczęstszymi powodami ubiegania 

się o pomoc społeczną była długotrwała choroba (407 rodzin) oraz bezrobocie  

(320 rodzin).  W stosunku do lat ubiegłych wyraźnie widoczny jest spadek liczby osób, którym 

jest udzielana pomoc z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa oraz wielodzietności, 

natomiast niemalże dwukrotnie wzrosła liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy 

społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego oraz rodzinom niepełnym. 

 

5.3 Pomoc pieniężna 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018., kryteria 

uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: 

- dla osoby samotnie gospodarującej- 701 zł, 

- dla osoby w rodzinie 528 zł. 
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Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub 

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

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kiedy dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł  

a minimalna 30 zł. Z uwagi na sposo b obliczania tego zasiłku jest on s wiadczeniem 

wyro wnującym docho d osoby uprawnionej do wysokos ci odpowiedniego kryterium 

dochodowego. 

Ogółem wydano w zakresie zadań obligatoryjnych 102 osobom decyzje administracyjne 

przyznające świadczenie w formie zasiłku stałego. Wypłaconych zostało 1034  świadczeń.  

Na zasiłki wydatkowano kwotę – 575 321,40 zł.  

Na opłatę składek zdrowotnych w 2019 r. wydatkowano kwotę – 48473,89 zł (osoby  

pobierające zasiłek stały). 

Środki pieniężne w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody. 

 

Tabela 7.  Udzielona pomoc w formie zasiłków stałych w latach 2017 – 2019 

 

Zasiłek stały 2017 2018 2019 

Kwota świadczeń 567 179,73 577 878,20 575 321,40 

Liczba świadczeń 1143 1087 1034 

 Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Z tabeli  9. wynika, że w 2019 r. zmniejszyła się liczba świadczeń zasiłków stałych oraz 

kwota wydatkowana na ten cel  w porównaniu z rokiem poprzednim o 2 556,80 zł.  

Osoby- 102 pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, 

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem z 

pomocy społecznej o charakterze niepieniężnym. W 2019r. składka na ubezpieczenie 

zdrowotne, w wys. 9% wypłacanego zasiłku stałego, odprowadzana była za 90 osób  za  ok. 

89 % osób pobierających zasiłek stały. Pozostałe osoby były ubezpieczone przez członków 

najbliższej rodziny. 
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Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, niemożliwość otrzymania lub nabycia uprawnień  

do świadczeń  z innych systemów ubezpieczenia społecznego: 

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, 

b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym,  

a dochodem osoby lub rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł 

miesięcznie. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek ustala ośrodek pomocy społecznej  

w oparciu o okoliczności sprawy. Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez 

dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe oraz zasobach 

pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. 

W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 315 rodzin, w których żyje 820 osób.  

Główne powody przyznawania zasiłków okresowych to: 

– bezrobocie – 232 rodzin – 1372 świadczeń, 

– długotrwała choroba – 54 rodzin – 141 świadczeń, 

– niepełnosprawność – 34 rodzin – 135 świadczeń. 

 

Tabela 8. Wydatki na zasiłki okresowe w latach 2017 – 2019 

 

Źródła 

finansowania 
2017 2018 2019 

Dotacja Wojewody 732 704 570 589 656 996 

Środki własne 

Gminy 
0 0 0 

Ogółem 732 704 570 589 656 996 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

Porównując wydatki na pomoc w formie zasiłków okresowych w latach 2017 – 2019, na 

ten cel najwięcej środków finansowych wydatkowano w 2017 roku. W 2019 r. kwota 

udzielonego wsparcia w formie zasiłków okresowych była o 86 407 zł wyższa  niż w 2018 r.  

a niższa o 78 708 niż w 2017r. 
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Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.  

Zasiłek celowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb bytowych tj. między innymi na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach przekraczających ww. 

kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek 

celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego.  

Ponadto w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano pomoc  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 389 rodzinom liczącym 

1128 osób na kwotę 520 476 zł. 

Poza tym przyznano i wypłacono 2.  zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego w łącznej wysokości 4000 zł. 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości 

uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub 

całości wydatków na świadczenia zdrowotne- nie było przyznanej takiej formy pomocy. 

 

Tabela 9. Wydatki na zasiłki celowe w latach 2017 – 2019 

 

 Źródła finansowania 2017 2018 2019 

Środki własne Gminy 45 780,20 27 640 17 375 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

W 2019 roku Ośrodek przyznał pomoc 113 rodzinom w formie zasiłków celowych. 

Ogółem wydatkowano 17 375 zł. Zasiłki celowe przyznawano m.in. na zakup opału w  okresie 

zimowym, zakup leków  i odzieży, zakup żywności w tym dla 22 rodzin wypłacono specjalne 

zasiłki celowe na kwotę – 8400  zł. 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 

wypłata wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego 
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przez Sąd. W roku 2019 Ośrodek wypłacił łącznie kwotę 34 393, 60  zł dla 10 opiekunów 

prawnych dla  11 podopiecznych. 

5.4 Pomoc niepieniężna 

Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte pomocą  

w formie wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową osoby  

i rodziny wymagające wsparcia objęto także pomocą niepieniężną. Poniżej przedstawiono dane 

dotyczące świadczeń niepieniężnych udzielonych w 2019r. 

Praca socjalna 

Jednym z głównych zadań w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy 

socjalnej. Praca socjalna jest to działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom  

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Jest to jedna z bardzo ważnych  i pracochłonnych form pomocy, 

polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce 

i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian.  

Pracownicy socjalni podejmują działania skierowane do  indywidualnych osób a także rodzin, 

również przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych, jak i codziennych, osobistych 

problemach. Ośrodek realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku udzielił 

pomocy w formie pracy socjalnej 682  rodzinom, w których żyje łącznie 1835 osób. W tym 

rodziny objęte wyłącznie pracą socjalną stanowiły 156 rodzin liczące 436 osób.   

Praca socjalna była ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który stanowi jedno 

z podstawowych narzędzi pracy socjalnej. Ma na celu inicjowanie i wspieranie zmiany sytuacji 

osób i rodzin. Kontrakt socjalny jest umową zawartą pomiędzy pracownikiem socjalnym  

a osobą/rodziną w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby 

lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu wzmocnienia aktywności 

i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

W 2019 r. pracownicy Ośrodka zawarli 55 kontraktów socjalnych. 
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Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1373 z późn.zm.) zadaniem 

gminy jest ustalenie uprawnienia oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, 

spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek w 2019r. wydał 

26 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Koszt wydania jednej 

decyzji to kwota 30 zł. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu rodzinnego  

i wydania decyzji administracyjnej dla tych osób zwracane są z budżetu Państwa. 

 

Sprawienie pogrzebu 

W 2019r. poniesiono koszt 3 pogrzebów mieszkańców gminy Olecko na łączną kwotę 

7159 zł. 

Schronienie 

Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego 

pozbawionym. Ze środków Ośrodka pokrywane były koszty pobytu 15 osobom z gminy 

Olecko w schroniskach i noclegowniach. Na ten cel w 2019 r. została wydatkowana kwota – 

16 771,88  zł. Ponadto zapewniono gorący posiłek osobom tego pozbawionym w stołówce 

Schroniska dla Bezdomnych prowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Otwarte Drzwi” 8 osobom 

przebywającym w schronisku (łącznie 582 świadczeń), koszt pomocy z zadań własnych  

wyniósł 5694 zł.   

 

Posiłek 

Ośrodek w 2019 roku realizował Program „Posiłek w szkole i w domu”.  

Pomoc w formie dożywiania udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

osobom starszym. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, których dochód 

nie przekracza odpowiednio 150 % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub osoby w rodzinie. Program realizowany był zgodnie z porozumieniem 

zawartym z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. 

  W ramach Programu wydatkowano kwotę 820 000 zł, w tym 650 000 zł dotacji oraz 

170 000 zł (20% dotacji) udział środków własnych. 
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Ze środków Programu opłacono na podstawie przeprowadzonych wywiadów 

środowiskowych dożywianie dla 372 dzieci (łącznie 47 295 obiadów szkolnych ) na kwotę 

1782 39  zł.  Ponadto, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego z posiłku skorzystało 41 dzieci  na łączną kwotę 

– 16 758 zł. Dowóz posiłków do szkół wyniósł 37 440 zł. 

Udzielono pomocy w formie  jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych 

w stołówce Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” dla 42  osób na łączną kwotę  

67 087 zł. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika  

z art. 50 ustawy pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn.zm.). Przepis ten 

stanowi, że osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych 

osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza 

pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Obowiązek świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z Rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie rodzajów 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. 

W 2019 roku ze względu na potrzebę wsparcia w zaspakajaniu podstawowych potrzeb 

bytowych przyznano usługi 128 osobom, w tym 100 osób objęto pomocą w formie usług 

opiekuńczych, a 28 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Świadczonych było ogółem : 

- 26 537 godzin usług opiekuńczych,  koszt 1 godziny wynosił 20,47 zł, 

- 18 549 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi., 

koszt 1 godziny wynosił 23,47zł. 

Z bezpłatnych usług opiekuńczych w roku 2019 korzystało 5 osób w związku z niskim 

dochodem a z bezpłatnych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
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psychicznymi korzystały 3 osoby. Pozostali podopieczni ponosili stosowną odpłatność, 

ustaloną w trybie decyzji administracyjnej, część osób w uzasadnionych okolicznościach była 

częściowo zwolniona z odpłatności zza usługi. 

Wydatki na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wyniosły: 

–   usługi opiekuńcze  –  539 654,25  zł z tego 60 366,03 zł uzyskaliśmy w ramach Programu 

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” 

–  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 435 345,03 zł 

Zwrot kosztów usług opiekuńczych przez osoby, którym świadczono usługi wyniósł –

160 177,95 zł (dochód gminy). 

Realizacją usług zajmowała się Firma Medis24 Warszawa, ul. Wronia 45/U2.  

Zakres usług był zgodny z wydanymi decyzjami administracyjnymi  oraz  oczekiwaniami 

podopiecznych. Ośrodek prowadził systematyczne kontrole jakości świadczonych usług 

świadczonych 

 

Mieszkania chronione 

W 2019r. sfinansowano pobyt 6. osobom dorosłym i 5. Dzieciom w mieszkaniu 

chronionym; poniesiony koszt wyniósł 35 372, 34 zł. 

Domy pomocy społecznej  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Ośrodek wydawał decyzje o skierowaniu do 

domów pomocy społecznej i odpłatności za pobyt dla osób w wymagających całodobowej 

opieki i pielęgnacji z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Pracownicy socjalni 

kompletowali dokumenty niezbędne do uzyskania skierowania i umieszczenia w dps, a także 

przeprowadzali wywiady środowiskowe dla potrzeb innych ośrodków, dotyczące 

pensjonariuszy domów pomocy społecznej. 

W 2019 roku Gmina Olecko ponosiła wydatki związane z przebywaniem 57 osób  

w domach pomocy społecznej w tym 1. dziecko. Koszt utrzymania pensjonariuszy w tych 

placówkach, za który odpłatność ponosiła Gmina Olecko wynosił – 1428 838,56 zł. Wpłaty od 

5 rodzin zobowiązanych do dopłat wyniosły 29 607,76 zł. Na koniec 2019 r.  3 mieszkańców 

gminy Olecko oczekiwało na umieszczenie w dps-ie.  
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Tabela 10. Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Olecko w domach pomocy 

społecznej w latach 2017-2019 

 

Pobyt w domu pomocy społecznej 2017 2018 2019 

Ilość mieszkańców gminy 

przebywających w dps 
51 51 57 

Wydatki za pobyt mieszkańców w dps 1 212 176,24 1 325 804,26 1 428 838,56 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Jak wynika z tabeli 12., w latach 2017 – 2019 liczba mieszkańców Gminy Olecko 

przebywających w domach pomocy społecznej wzrosła o 6 osób. Odpłatność za ich pobyt, 

głównie z uwagi na stały wzrost odpłatności za mieszkańca w domach pomocy społecznej 

wzrosła w 2019 roku w stosunku do 2018 roku o 103 034,30 zł za łączną liczę osób 

przebywających w dps. 

 

VI. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 

W 2019 roku realizowaliśmy  program usług opiekuńczych w formie Teleopieki.  

Celem programu jest zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego  

i jego gotowości do wykonywania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału od osoby objętej 

usługami teleopiekuńczymi  za pośrednictwem ,,czerwonego przycisku alarmowego’’. Centrum 

Operacyjne – Alarmowe  o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie powiadamia osobę 

wskazaną w karcie informacyjnej przez seniora w razie konieczności wzywa karetkę 

pogotowia, policję albo straż pożarną. W roku 2019 r. wsparciem   

objęto 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Olecko,  

w szczególności osoby samotne i chore. Rekrutacja została przeprowadzona przez 

pracowników socjalnych wspólnie z pracownikami służby zdrowia – lekarzami rodzinnym, 

pielęgniarkami środowiskowymi. Usługi teleopiekuńcze skierowane są do osób, których życie 

lub zdrowie może być zagrożone, a nie są one w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny. 

Bieżący monitoring efektywności usług wskazuje, że w 3. przypadkach wezwana na czas 

pomoc uratowała życie osobom objętym teleopieką. 

Na ten cel Gmina Olecko w 2019 roku przeznaczyła 7 680, 00 zł. 
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Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach 

Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019 

realizowany był w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Program 

współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację 

zadania  – zatrudnienie asystenta rodziny –  gmina Olecko  wydała 55 612,72 zł (w tym dotacja  

19 494,00 zł).  W Ośrodku  zatrudniony był 1 asystent rodziny,  który wsparciem objął  ogółem 

15 rodzin; czyli maksymalną liczbę rodzin zgodnie z zapisami ustawy z dnia  

9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111  z późn.zm.). 

Asystent rodziny w 2019 r., realizując swoje zadania odpowiedzialny był za obszary 

m.in.:      

- bezpośrednia praca z rodzicami, 

- bezpośrednia praca z dziećmi, 

- działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację pracy własnej. 

Do głównych zadań należało wspieranie rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych, polegające w szczególności na: 

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

- wzmocnieniu roli funkcji rodziny, 

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

- pomocy w integracji rodziny, 

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

- dążeniu do reintegracji rodziny, 

- pracy nad poprawą relacji z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim oraz instytucjami, 

- opracowywanie we współpracy z rodziną oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

planu pracy z rodziną, 

- udział w przygotowywaniu i realizowaniu gminnego programu wspierania rodziny. 

 

W roku 2012 po raz pierwszy, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy Olecko 

na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka  

w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo–wychowawczej gmina, właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy  

w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
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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. 

Z uwagi na powyższe odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej wzrasta z każdym rokiem i w roku sprawozdawczym 2019 wyniosła  

-375 031,87  zł. 

W 2019 roku poniesiono odpłatność za pobyt 47 dzieci w pieczy zastępczej: 

- placówka – 16 dzieci, 

- rodziny zawodowe – 10 dzieci, 

- rodziny niezawodowe – 8 dzieci, 

- rodziny spokrewnione – 13 dzieci. 

Natomiast poniższa tabela pokazuje dynamikę wzrostu odpłatności Gminy Olecko za 

pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na przestrzeni ostatnich 3 lat. 

 

Tabela  11. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci pieczy zastępczej 

 

 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

przebywający w 

pieczy zastępczej 

38 36 47 

Wydatkowana kwota 

ze środków własnych 

Gminy 

186 241,80 
339 278,58 

(wzrost 153 036,78  zł) 

375 031,87 

( wzrost 

35 733,29) 

  Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  powołany przez 

Burmistrza Olecka w 2011 r., który kontynuował swoją działalność w 2019 r.   Ustawa  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Ośrodek obowiązek obsługi 

administracyjno – technicznej Zespołu. 
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 Zgodnie z zapisami  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olecko na lata 2019-2025  Koordynator Programu 

(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku) raz w roku składa Radzie Miejskiej odrębne 

sprawozdanie z jego realizacji i działań Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegółowe działania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały przedstawione w odrębnym 

sprawozdaniu za 2019 rok jako załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 

Oświata i wychowanie  

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku przy  

ŚDS. Poniesiono wydatki z tego tytułu w wys. 27 520,66 zł w tym: wynagrodzenie osobowe i 

pochodne od wynagrodzeń: 15 137,25 zł oraz pozostałe (zakup paliwa, remonty samochodów, 

czynsz za garaże, podatek transportowy, ubezpieczenie samochodów): 12383,41 zł 

 

Klub Integracji Społecznej 

Klub Integracji Społecznej w Olecku został powołany w oparciu o ustawę  

o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. ( Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225  

z późniejszymi zmianami) i rozpoczął działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Olecku 24 lutego 2005 r. uchwałą Rady Miejskiej w Olecku. Jednym z głównych narzędzi 

reintegracji zawodowej w KIS są prace społecznie użyteczne i realizacja Programu Aktywnej 

Integracji. 

 

Prace społecznie użyteczne 

W roku 2019 r. MOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku 

koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu  była 

aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i korzystających  z pomocy społecznej.  

W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 18 osób bezrobotnych, 

objętych wsparciem pomocy społecznej. Osoby bezrobotne podejmowały zatrudnienie  

w jednostkach podległych samorządowi gminnemu wykonując prace porządkowe zlecone 

przez jednostki zatrudniające. Pracownicy socjalni Ośrodka dokonywali analizy i akceptacji list 

osób zaproponowanych do udziału w programie prac społecznie użytecznych, w ramach 

reintegracji zawodowej  i włączenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych oraz 

sporządzali kontrakty socjalne określające współpracę z Ośrodkiem. 

Ogólny koszt programu prac społecznie użytecznych wyniósł 23 653,20 zł. 
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Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane były z dwóch źródeł, tj.: 

- 60% ogólnej kwotę pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Olecku – 14191,92 zł. 

- 40% stanowi udział gminy – 9 461,28 zł. 

Realizacja prac społecznie użytecznych z pewnością umożliwiła uzyskanie efektów 

społecznych takich jak: 

–  łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, 

–  wykonanie prac na rzecz społeczności lokalnej, 

–  wzrost szans dla osób skierowanych na powrót na rynek pracy (zatrudnienie), 

–  uzyskanie przez w/w osoby dochodów, 

–  aktywizacja bezrobotnych w tym aktywizacja społeczna. 

 

 

VII. ZREAEALIOWANE ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ FINANSOWANE W FORMIE DOTACJI CELOWEJ  

Z BUDŻETU PAŃSTWA 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych 

 System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie 

zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2019 

roku w gminie Olecko ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1157 rodzin (t.j. Dz.U. z 2020r., 

poz. 111). Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, obejmują: 

1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

1) urodzenia dziecka, 

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

3) samotnego wychowywania dziecka, 

3) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

5) rozpoczęcia roku szkolnego, 

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2. Świadczenia opiekuńcze: 

1) zasiłek pielęgnacyjny, 
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2) specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) świadczenie pielęgnacyjne. 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

4. Świadczenie rodzicielskie. 

 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 

rodzinnych przedstawia tabela 12. 

 

Tabela 12. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2019 roku 

Lp. Świadczenie 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 817 19 570 2 169 075 zł 

2. 

 

Dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka 

93 120 86 573 zł 

3. 

Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego 

35 415 153 906 zł 

4. 
Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 
96 1062 214 502 zł 

5. 

Dodatek z tytułu kształcenia  

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

89 1062 109 908 zł 

6. 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 
       1489 2223 107 450 zł 

7, 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

        7.1 

w związku z zamieszkiwaniem  

w miejscowości, w  której 

znajduje się siedziba szkoły 

22 220 22 384 zł 
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         7.2 

w związku z dojazdem z 

miejsca zamieszkania do 

miejscowości,  

w której znajduje się siedziba 

szkoły 

100 997 62 406 zł 

8. 

Dodatek z tytułu wychowania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

315 3774 338 766 zł 

Świadczenia opiekuńcze 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 406 4867 920 952 zł 

         10. 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
20 243 148 840 zł 

         11. 
Świadczenie 

pielęgnacyjne 
74 893 1 407 742 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

         12. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 
170 173 173.000 zł 

Świadczenie rodzicielskie 

         13. Świadczenie rodzicielskie 64 754 666 345 zł 

Zasiłek dla opiekuna 

         14. Zasiłek dla opiekuna 6 72 44 640 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

         15. 
Składki na ubezpieczenie 

emerytalno –rentowe 
66  791 282 499 zł 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Koszt utrzymania świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniósł  204 352,31 zł (środki  

z dotacji 196 611,88 zł , środki gminy – 7 740,43 zł). 
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Realizacja funduszu alimentacyjnego 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na podstawie wniosku, do 

którego załączony jest m.in. odpis tytułu wykonawczego oraz zaświadczenie od komornika  

o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika 

alimentacyjnego za okres 2 miesięcy. 

Obowiązujące kryterium dochodowe wyliczone z dochodów za rok 2018 nie może 

przekroczyć kwoty 800 zł netto na członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na 

osobę uprawnioną. 

 

Tabela 13. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2019 

 

        Lp. Świadczenie 
Liczba 

wnioskodawców 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

Fundusz alimentacyjny 

1. 

Świadczenia  

z funduszu 

alimentacyjnego 

257 270 

286 

średnio w 

miesiącu/

3434 

1 333 508,00 zł 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Koszt utrzymania funduszu alimentacyjnego w 2019 r. wyniósł  45 251,33 zł (środki  

z dotacji – 39 991,76 zł, środki gminy – 5259,57 zł). 

 

Dłużnicy alimentacyjni 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych  z tytułu wypłaconego funduszu 

alimentacyjnego w 2019r. wyniosła łącznie 496 218,91 zł, w tym dochód własny gminy  

91 932,34 zł. 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanej zaliczki 

alimentacyjnej wyniosła  łącznie 32 567,66 zł, w tym dochód gminy 16 283,83 zł . 
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Prowadzone postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych skutkowało wydaniem  

12 decyzji administracyjnych uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań 

alimentacyjnych. 

W 2019 roku wobec 385 dłużników alimentacyjnych podjęto i prowadzono działania 

zmierzające do zwiększenia ich odpowiedzialności oraz doprowadzenia do skutecznego 

egzekwowania i realizowania zobowiązań alimentacyjnych. 

W sprawach dłużników alimentacyjnych podejmowano i prowadzono czynności  

z samymi dłużnikami alimentacyjnymi, a także z komornikami sądowymi, organami 

właściwymi wierzyciela, organami właściwymi dłużnika, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Prokuraturą Rejonową, Starostwem Powiatowym, Policją, CEPiK i innymi w zależności od 

zaistniałej sytuacji. 

Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w razie powstania zaległości 

za okres dłuższy niż 6 miesięcy przekazywane są do Biur Informacji Gospodarczej, tj.: 

 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 

 Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 

 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 

 Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 

 Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej 

S.A. 

Ponadto podjęto następujące działania: 

- przekazano 67 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego, 

- w 20 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie 

pracy, jako bezrobotnego albo poszukującego pracy, 

- w 26 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

- w 32 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Komendy 

Powiatowej Policji bądź Komendy Miejskiej Policji, 

- w 2 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 

- w 16 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

- w 12 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych, 
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- w 5 przypadkach wydano decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

- przeprowadzono 67 wywiadów alimentacyjnych, 

-w 35 przypadkach przekazano informację organom właściwym wierzyciela o podjętych 

działaniach wobec dłużników alimentacyjnych, 

-w 210 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania 

egzekucyjnego.   

 

Realizacja świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Na podstawie zarządzenia Burmistrz Olecka do realizacji tego zadania wyznaczył Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

Świadczenie wychowawcze do 30.06.2019r. przysługiwało każdej rodzinie na pierwsze 

dziecko, jeżeli spełniała obowiązujące w ustawie kryterium dochodowe, według którego 

miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie 

wniosku (uwzględniając określone ustawą  przepisy o utracie   i uzyskaniu dochodu) nie 

przekroczył kwoty 800 złotych netto lub 1200 złotych netto z dzieckiem niepełnosprawnym, 

oraz spełniano pozostałe warunki określonego w ustawie. Od 01.07.20219r. nie obowiązuje już 

kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. 

W 2019 r.  zostało złożonych ogółem  2854 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego,  w tym  1759  wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. 

Na pierwsze dziecko w rodzinie złożono ogólnie  112 wniosków,  w tym przekazano do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 91 wniosków, z czego 14 wniosków oczekuje na 

rozpatrzenie i wydanie decyzji. 

W 2019 r. wydano ogółem 250 decyzji administracyjnych i 2623 informacji  

o przyznaniu świadczenia wychowawczego. 

W 2019 r. zrealizowano 39 295 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę  

19 550 324,33 zł. 

W 2019 r. pomocą z programu Rodzina 500+ objętych zostało 4221 dzieci   

z 2569 rodzin. 
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Tabela 14. Struktura wydatków na Program Rodzina 500 + w roku 2019 

Lp. Świadczenie 

 

Liczba 

wniosków 

Liczba 

wydanych 

decyzji/ 

informacji 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłacanych 

świadczeń  

w złotych 

Wychowawcze (500+) 

1. Wychowawcze (500+) 

2854  

(w tym 1759 

drogą 

elektroniczną                       

250 decyzji 

2623 

informacji 

     39295 19 550 324,33 zł 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

Koszt utrzymania świadczeń wychowawczych w 2019 r. wyniósł  242 350,8158 zł 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku od dnia 1 lipca 2019 roku realizuje 

zadania nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania, ustalania 

wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 

roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133).   

Ośrodek w 2019 roku w okresie od 1 lipca do 31 grudnia  2019 roku wypłacił 2 108 

dodatków mieszkaniowych na kwotę 411 955,81 zł .  

Średnio 358 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych. 

W całym roku 2019 wypłacono 4 289 dodatków mieszkaniowych na kwotę 832 582,57 zł. 

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej 

do pobierania należności za lokal mieszkalny, w którym mieszka wnioskodawca. 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny 

  Przyznawanie i wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego reguluje ustawa  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn zm.). 

 Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Gospodarki w okresie od 1 maja 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku wynosi: 

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie. 
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Natomiast w okresie od 1 maja 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku wynosi: 

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie. 

Ogółem w 2019 roku 454 gospodarstw domowych otrzymało pomoc w postaci dodatku 

energetycznego, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 1 232 na łączną kwotę 18 506,29 zł, 

koszt obsługi zadania wyniósł 341,39 zł. W całości zrealizowana z dotacji na kwotę  

18 847,68 zł z czego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku zrealizował w III i IV 

kwartale 2019 roku świadczenie na kwotę 8 316,69 zł., koszty obsługi zadania wyniosły 137,62 

zł, łącznie 8 454,31 zł. 

 

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne 

Ogółem w 2019 roku 452 uczniów otrzymało pomoc w postaci stypendium szkolnego na 

łączną kwotę 443 668,20 zł, z czego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku 

zrealizował w okresie IX-XII.2019 r. pomoc dla 332 uczniów na kwotę  

172 205 zł, w tym 1 240 zł – zasiłki szkolne. Średnia miesięczna pomoc dla ucznia wyniosła 

130 zł. 

Tabela 15. Dane za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019 

 

Źródła finansowania Dodatki 

mieszkaniowe 

Dodatki 

energetyczne 

Stypendia i zasiłki szkolne 

Dotacja Wojewody 0 8 454,31 137 764 

Środki własne Gminy 411 865,81 0 34 441 

Ogółem 411 865,81 8 454,31 172 205 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie ustawy oraz ustawy z dnia  

19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. Jest jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej i funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz w całości jest 

finansowany ze środków Wojewody. Budżet  ŚDS wyniósł w 2019r.  1 428 474,61 zł.  

Od dnia 1 stycznia 2020 roku ŚDS został wyodrębniony ze struktury MOPS i funkcjonuje jako 

samodzielna jednostka i odrębnie już zostało przedłożone sprawozdanie z działalności ŚDS. 

 

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW RZĄDOWYCH, PROJEKTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PROJEKTÓW SOCJALNYCH 

 

Program „Asystent rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019”. 

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej na rok 2019 „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

na rok 2019”.W Ośrodku zatrudniony był 1 asystent. W roku 2019 wsparciem asystenta 

rodziny objętych zostało 15 rodzin. Bieżąca analiza skali problemów opiekuńczo – 

wychowawczych rodzin oraz monity z Sądu Rodzinnego w Olecku oraz PCPER w Olecku 

wskazują na  potrzebę zatrudnienia w Ośrodku minimum jeszcze jednego asystenta. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym Program ma na celu zapewnienie systematycznej pomocy żywnościowej 

najbardziej potrzebującym poprzez równomierną dystrybucję artykułów spożywczych przez 

Caritas. Zadaniem Ośrodka  było kwalifikowanie osób potrzebujących i wydawanie skierowań 

do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności.  Skierowania otrzymywały osoby  

i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Pracownicy socjalni wydali łącznie 

555 skierowań. 

W ramach programu  Caritas Diecezji Ełckiej prowadził działania towarzyszące tzn. 

organizował i przeprowadził warsztaty mające na celu przekazanie wiedzy na temat różnych 

http://elk.caritas.pl/
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możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem otrzymywanych produktów 

żywnościowych. Osoby korzystające ze wsparcia mogły wziąć udział w warsztatach 

dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie  

z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również  

 w warsztatach edukacji ekonomicznej. 

 

Rządowy Program Karta Dużej Rodziny (KDR) 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie rodzinom z minimum trójką dzieci, 

bez względu na dochód. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mogą 

korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 

kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać 

z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do  25 

roku życia. Aktualny wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny 

dostępny jest na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla 

świadczeniobiorców/rodzina/karta. Nie wydano żadnych duplikatów Karty w 2019r.  

Koszt obsługi programu w 2019 r. wyniósł  2204 zł. 

Liczba złożonych wniosków w 2019 r.: 264. 

Liczba osób, którym wydano karty: 711, w tym: 

- rodzice  –  456, 

 - dzieci  –  255. 

 

Program Karta Oleckiej Rodziny 3+. 

Celem wprowadzenia karty jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, 

poprawa warunków materialnych rodzin, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz 

kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Rodziny, które mają na utrzymaniu co najmniej 

troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 

studiuje; oraz zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Oleck  i prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe. 

Ważne informacje dla posiadaczy Karty Oleckiej Rodziny 3+ 

- Karta Oleckiej Rodziny 3+ wydawana jest na 12 miesięcy; 

-  Kartę Oleckiej Rodziny 3+ otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny; 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla%20swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla%20swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
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-    dziecku, które nie uczy się i nie studiuje uprawnienie przysługuje do ostatniego dnia 

miesiąca,  w którym kończy 18 lat, 

-   jeżeli wiek jednego z trojga dzieci wpływa na utratę uprawnienia do uczestnictwa  

w Programie, skutkuje to utratą uprawnień dla całej rodziny, 

- uczestnicy Programu nie mogą udostępniać karty osobom trzecim, 

- karta jest ważna z dokumentem tożsamości (dowód, legitymacja), 

-   karty dzieci nie posiadających dokumentów tożsamości z dokumentem tożsamości rodzica. 

 

Karta Olecka Rodziny 3+  m.in. uprawnia do korzystania z oferty: 

1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku z zastosowaniem  30% ulgi na 

obowiązujące ceny biletów wstępu lub określone opłaty na: 

a) pływalnię, 

b) siłownię, 

c) ściankę wspinaczkową, 

d) boisko do siatkówki plażowej, 

e) pole namiotowe, 

f) imprezy i zajęcia organizowane przez MOSIR, z wyłączeniem półkolonii. 

2. Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące 

ceny biletów wstępu lub określone opłaty: 

a) regularne zajęcia artystyczne, 

b) płatne wydarzenia kulturalne. 

3. Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, z zastosowaniem  30% ulgi na 

obowiązujące opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.  

Aktualny wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Oleckiej Rodziny 3+ 

dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka https://mopsolecko.naszops.pl/olecka-rodzina-

3/partnerzy-programu-olecka-rodzina-3 

Liczba złożonych wniosków: 81. 

Liczba kart przedłużonych: 104. 

Liczba osób , którym wydano karty:  308, 

– rodzice – 112, 

– dzieci – 196. 
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Program rządowy „Za życiem” – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 

zagrażającą życiu. 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje 

prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

.Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. 

Liczba  wypłaconych świadczeń 2019 r. – 4   

Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 16 000 zł 

 

Program rządowy ,,Dobry Start’’. 

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018  r.  Świadczenie w wysokości 300 zł 

przysługuje na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie 

przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, 

zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. 

 

Tabela 16. Struktura wydatków na Program Dobry Start w roku 2019. 

 

Lp. Świadczenie 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

Wydatki 

poniesione na 

obsługę 

1. Dobry Start 2802 840 600 27 844,91 zł 

Źródło: opracowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. 

 

Projekt  ,,Akcja aktywizacja’’. 

Projekt realizowany od września 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. w partnerstwie  

z  Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej (Lider) dofinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–

Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, 

Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: 
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RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe na podstawie umowy podpisanej  

z Instytucją Zarządzającą i umowy partnerskiej. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa  

i społeczna 22 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy Olecko. W projekcie tym uczestnicy mają odbyć 

szkolenia zawodowe  z następujących zakresów:  opiekun osoby starszej, stylizacja paznokci 

oraz przedłużanie rzęs, monter suchej zaprawy, operator wózka jezdniowego z napędem 

silnikowym oraz odbędą staże zawodowe.  

 

Projekt „Aktywuj siebie”. 

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 22 osób (13 kobiet, 9 mężczyzn) 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olecko, w okresie do 

końca czerwca 2020 roku poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej  

i zawodowej. Działania projektu przyczynią się do podniesienia aktywności społecznej  

i zawodowej uczestników. Projekt realizowany jest  w okresie od 1 lutego 2019 roku  

do 30 czerwca 2020 roku. 

 

Projekt „Przestrzeń Rodziny” 

Współfinansowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie stopnia 

włączenia 9 rodzin wieloproblemowych, w tym 41 osób (27 mężczyzn i 14 kobiet) zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Olecko. 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Human Lex w partnerstwie  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku. Projekt realizowany jest w okresie od 

23 kwietnia 2019 roku do 30 września 2020 roku. Projekt dotyczy wsparcia rodzin pomocą 

psychologiczną, pedagogiczna i prawną. Ogółem wartość projektu – 32 216,40 zł, w tym w 

2019 roku – 14 040,00 zł. 

W ramach projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku odbyło się 

poradnictwo specjalistyczne indywidualnych osób z psychologiem 43,5 godziny,  

z prawnikiem- 43 godziny, z pedagogiem 33 godziny. 
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Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019. 

Program realizowany był w 2019 roku. Strategicznym celem Programu jest wsparcie 

społeczne w formie usług opiekuńczych  dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia 

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności / oraz orzeczenia orzecznika ZUS  

o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji/. W programie mogły 

uczestniczyć osoby, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego kryterium 

dochodowego. W 2019 roku w programie uczestniczyło 13 osób. Koszt realizacji programu to 

60 366,03 zł. 

Projekt socjalny „Kawiarenka dla seniora”. 

MOPS realizował projekt socjalny  pt.  ,,Kawiarenka dla Seniora’’. Odbiorcami byli 

mieszkańcy Gminy Olecko powyżej 60 roku życia, bez względu na wysokość posiadanego 

dochodu. Ośrodek wydawał kupon uprawniające do zakupu kawy i herbaty za symboliczną 

złotówkę. Podstawowym celem działań było  zwiększenie aktywności seniorów  

w społeczności lokalnej oraz umożliwienie tej grupie osób pełniejszego udziału w życiu 

społecznym naszego miasta. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Seniorzy bardzo 

chętnie nas odwiedzali –  łącznie wydaliśmy 262 kupony. 

Lokale, z którymi Ośrodek zawarł porozumienia  i  seniorzy  mogą za symboliczną 

złotówkę kupić kawę bądź herbatę, to : 

– Klubokawiarnia „Prosto z Mostu”, 

– Restauracja „Astra”, 

– Restauracja “Horyzont”, 

– Pizza “Music Bar”, 

– Bar „Koala”. 

 

Projekt socjalny „Wolontariat przedświąteczny na rzecz osób starszych i samotnych  

w Gminie Olecko”. 

Projekt miał na celu integrację wokół lokalnych problemów społecznych na rzecz osób 

starszych i samotnych potrzebujących pomocy. Projekt zakładał  łączenie na poziomie 

lokalnym ludzi chętnych do pomocy osobom, które takiej pomocy potrzebują. MOPS miał być 

łącznikiem między osobami potrzebującymi a pomagającymi. Chodziło tu o pomoc 

niematerialną – przedświąteczną, świadczoną nieodpłatnie. Projekt obejmował mieszkańców 

Miasta i Gminy Olecko. Pomoc obejmowała: porządki przedświąteczne w mieszkaniu, drobne 

remonty w mieszkaniu, wizytę u fryzjera i kosmetyczki/ wraz z dowozem/, zapewnienie ciasta 
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na okres świąteczny i drobne prezenty świąteczne. Przewidywane rezultaty projektu to: 

integracja osób starszych, aktywizacja środowiska lokalnego, konfrontacja pokoleń. Partnerami 

projektu zostały 2. osoby prywatne, które zaoferowały pomoc w sprzątaniu mieszkania oraz 

spotkanie przy świątecznym cieście, oraz 5. oleckich przedsiębiorców, którzy zaoferowali m.in. 

pomoc w formie podarowania wędlin na święta, podarowanie opału, usługi fryzjerskie, odzież 

zimową, podarunki świąteczne oraz karnety na obiad. Ze wsparcia działań projektu socjalnego 

skorzystało 13 osób. 

 

 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Olecko za rok 2018. 

Ocenę opracowano  w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną gminy  

i przekazano dokument do Urzędu Miejskiego w Olecku oraz do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

 

IX. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2020 

 

W sprawozdawczości w latach 2017-2018 występują potrzeby oraz konieczność 

wzmocnienia zasobów kadrowych, rozwoju infrastruktury społecznej, zapewnienia 

profesjonalnego wsparcia dla rodzin. Są to nadal aktualne potrzeby i cele długoterminowe  

w pomocy społecznej, wymagające kontynuacji. Niezwykle ważne jest wzmocnienie zasobów 

kadrowych by móc realizować założenia i zadania w obszarze udzielania pomocy społecznej. 

Od dwóch lat wskazywana jest potrzeba udziału pracowników socjalnych w superwizji- to jest 

również priorytetem w działaniach pomocy społecznej na 2020r.  Poza wyodrębnianymi 

dotychczas potrzebami istotne również jest podjęcie działań z wykorzystaniem 

przeprowadzonego Raportu badań satysfakcji zawodowej pracowników MOPS, tj. 

rekomendowane utworzenie systemu awansowania i motywowania pracowników jak również 

poprawy warunków pracy poprzez wzrost płac pracowników. Ponadto ważnym kierunkiem jest 

utworzenie nowych miejsc pracy- w dziale księgowości oraz asystenta rodziny.  

Zarówno potrzeby pracowników pomocy społecznej a także potrzeby i oczekiwania osób 

zwracających się o pomoc ukazują konieczność znacznych nakładów i środków na realizację 

zadań w obszarze pomocy społecznej; niezbędne jest zatem pozyskiwanie środków 

zewnętrznych by móc realizować wyznaczone kierunki działań. 

31.03.2020r. 


