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1. Organizac ja dzialalnosc i Miejskiego Osrodka Pomocy Spo lecznej

1.1  Podstawy prawne dzialania Miejsk iego Osrodka Pomocy Spo lecznej

1.2  Zatrudn ienie w MOPS

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy jest jedn  tka organizacyjna Gminy 

Miejskiej Brodnica powolana do realizacji zadan pomocy spolecznej.

Osrodek realizuje zadania w szczególnosci na podstawie nastepujacych przepisów 

prawa:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594 z pózn. zm.);

statutu zatwierdzonego uchwala Nr XIV/116/2011  Rady M ejskiej w Brodnicy 

z dnia 27 pazdziernika 2011r.;

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013r., 

poz. 885 z pózn. zm.);

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U. 2013.poz.182 

z pózn.zm.);

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

(DZ. U. z 2013r. poz. 966 z pózn. zm.);

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2013r.  poz. 1456 );

ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2011r Nr 231 poz. 1375 z pózn. zm.);

ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci 

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U.  2012. poz.1356  z pózn. zm.);

ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. 2012.poz.1228 z pózn. zm.) ;

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (Dz  U. z 2004r. nr 256, 

poz. 2572 z pózn. zm.) ;

uchwaly Nr XI/76/90 Miejskiej Rady Narodowej w Brodnicy z dnia 27 kwietnia 

1990r. o utworzeniu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej.

Waznym dokumentem stanowiacym podstawe podejmowanych dzialan 

w zakresie pomocy spolecznej jest strategia rozwiazywania problemów spolecznych, 

której opracowanie i realizacja nalezy do zadan wlasnych gminy o charakterze 

obowiazkowym. W dniu 21.12.2005 r. Rada Miejska w Brodnicy przyjela uchwala 

Nr XXXVI/322/2005 Miejska Strategie Rozwiazywania Prob   ów Spolecznych. 

Cele zawarte w dokumencie zmierzaja do stworzenia warunków do integracji 

spolecznej poprawiajacej jakosc zycia mieszkanców Brodnicy, w szczególnosci grup 

zagrozonych wykluczeniem spolecznym.

Na dzien 31 grudnia 2013 r. w Osrodku zatrudnionych bylo 59 osób w tym:

1 dyrektor,

1 z-ca dyrektora,

1 kierownik sekcji opiekunek,

13 pracowników socjalnych,

17 opiekunek,

3 pracowników wykonujacych zadania z zakresu   dodatków  mieszkaniowych,

2 pracowników wykonujacych zadania z zakresu swiadczen rodzinnych,

2 pracowników wykonujacych zadania z zakresu swiadczen  alimentacyjnych,

1 pracownik wykonujacy zadania z zakresu ustawy o syst     oswiaty,

1 ksiegowa,

3 pracowników ksiegowosci,

2 pracowników  obslugujacych sekretariaty,

1 pracownik specjalista ds. zamówien publicznych i pozyskiwania srodkó  

z Unii Europejskiej,

3 sprzataczki,

3 pracowników – specjalista pracy z rodzina,

2 pracowników – asystent rodziny,

1 pracownik – mlodszy wychowawca animator spoleczny,

1 pracownik instruktor ds. kulturalno – oswiatowych,

1 pracownik – mlodszy wychowawca.
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1.3   K walif ikac je zawodowe i w yksztalcen ie pr acown ików MOPS Tabela nr  1

Lp. Poziom w yksztalcenia Liczba osób

Warunkiem prawidlowej realizacji zadan pomocy spolecznej jest posiadanie 

dobrego zespolu pracowników wyposazonego w specjalistyczna wiedze 

i doswiadczenie.

Zgodnie z art. 116 pkt 1 - 3 ustawy o pomocy spolecznej pracownikiem socjalnym 

moze byc osoba, która posiada dyplom ukonczenia kolegi   pracowników sluzb 

spolecznych lub ukonczyla studia wyzsze na kierunku praca socjalna, lub do dnia 31 

grudnia 2013 r. ukonczyla studia wyzsze o specjalnosci przygotowujacej do zawodu 

pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogik   pedagogika specjalna, 

politologia, polityka spoleczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Ponadto 

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy 

spolecznej prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zachowuja m.in.:

- osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymaly    lom wyzszej szkoly 

zawodowej o specjalnosci praca socjalna,

- osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. otrzymaly  yplom uzyskania tytulu 

zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

- osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukonczyly  ub kontynuowaly studia 

wyzsze o specjalnosci praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, 

politologia, polityka spoleczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Ustalono takze dwa stopnie specjalizacji zawodowej w z wodzie pracownika 

socjalnego:

I stopien specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej ma na celu uzupelnienie 

wiedzy i doskonalenie umiejetnosci zawodowych pracowników socjalnych;

II stopien specjalizacji zawodowej z zakresu pracy soc   nej ma na celu poglebienie 

wiedzy i doskonalenie umiejetnosci pracy z wybranymi grupami osób korzystajacych

z pomocy spolecznej.

  Poziom wyksztalcenia pracowników Miejskiego Osrodka Pomocy                       

Spolecznej w Brodnicy

Dokonujace sie zmiany w obszarze dzialan podejmowanych przez instytucje 

pomocy spolecznej, zwiekszajacy sie zakres zadan, rozwój form aktywnej integracji 

oraz kierowanie pomocy do grup spolecznych nie znajdujacych sie wczesniej 

w kregu odbiorców pomocy, wiaza sie z koniecznoscia do konalenia zawodowego 

kadr pomocy spolecznej i przygotowania ich do pracy w  owych lub zmienionych 

rolach. Rosnace wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji i umiejetnosci, 

którymi powinni charakteryzowac sie zarówno pracownicy socjalni jak i pracownicy 

obslugi administracyjno – finansowej Osrodka, zaowocowaly wzrostem poziomu 

wyksztalcenia kadry w ostatnich latach. Obecnie 2 osoby konty    a studia  

podyplomowe, 1 osoba studia magisterskie.

W celu uzupelnienia zdobytej wiedzy pracownicy Osrodka w 2013 r. 

uczestniczyli w róznych kursach, szkoleniach, konferencjach oraz seminariach 

organizowanych przez firmy zewnetrzne oraz przez Miejski O    ek Pomocy 

Spolecznej i ROPS Torun. Szkolenia sluza podniesieniu  ompetencji pracowników, 

co prowadzi do zwiekszenia efektywnosci obslugi klientów. 

1. Wyzsze

     W tym:            

           Magisterskie        

           Licencjackie       

34

25

               9           

2. Srednie i policealne 11

3. Zasadnicze zawodowe 10

4. Podstawowe 4
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2. Kl ienc i Osrodka - dane liczbowe i charakt erystyka

Wykres nr 1

9%

91%

Tabela nr  2

Pow ód trudnej sytuacj i k lientów Liczba rodz in Liczba osób w rodzin ie

W Brodnicy, wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. (dane Wydzialu Spraw 

Obywatelskich Urzedu Miejskiego w Brodnicy), zamieszkiwalo 28.126 osób. Sposród 

nich system pomocy spolecznej w 2013 r. objal wsparcie  994 rodziny, w których 

zylo 2.482 osoby.

Ustawa o pomocy spolecznej naklada na gmine obowiazek udzielania pomocy 

osobom i rodzinom znajdujacym sie w trudnej sytuacji zyciowej. Pomocy spolecznej 

udziela sie w szczególnosci z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnosci, 

bezrobocia, niepelnosprawnosci, dlugotrwalej lub ciezkiej choroby, przemocy 

w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludzmi, potrzeby ochrony macierzynstwa 

lub wielodzietnosci, bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwlaszcza w rodzinach niepelnych lub 

wielodzietnych), braku umiejetnosci   w przystosowaniu do zycia mlodziezy 

opuszczajacej calodobowe placówki opiekunczo-wychowawcze, trudnosci 

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodzcy lub ochrone uzupelniajaca, trudnosci w przystosowaniu do zycia po 

zwolnieniu z zakladu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego

i sytuacji kryzysowej oraz kleski zywiolowej lub ekolo   znej.

Analizujac ilosc osób objetych wsparciem systemu pomoc   polecznej w stosunku do 

liczby mieszkanców Brodnicy, przyjac nalezy, iz pomoca  ostalo objetych 9 % ogólu 

ludnosci miasta.

Porównanie liczby beneficjentów pomocy spolecznej i liczby 

mieszkanców Brodnicy

l iczba osób korzystajacych z MOPS
liczba mieszkanców Brodnicy

W 2013 r. dominujacym czynnikiem przyznawania pomocy spolecznej, 

podobnie jak w latach poprzednich, pozostawalo bezrobocie. Kolejnymi najczesciej 

wystepujacymi w 2013r. powodami udzielania swiadczen byly: ubóstwo, 

niepelnosprawnosc, dlugotrwala lub ciezka choroba.

  Powody przyznawania pomocy

Ubóstwo 507 1318

Bezdomnosc 41 44

Potrzeba ochrony macierzynstwa 45 247

                 w tym: wielodzietnosc 41 234

Bezrobocie 641 1767

Niepelnosprawnosc 309 642

Dlugotrwala lub ciezka choroba 152 282

Bezradnosc w sprawach opiek.-wych.

i prowadzenia gosp. dom. - ogólem
103 358

                 w tym: rodziny niepelne 76 239

                            rodziny wielodzietne 13 71

Przemoc w rodzinie 1 2

Alkoholizm 9 12

Trudnosci w przystosowaniu do zycia

po zwolnieniu z zakladu karnego
12 17

Narkomania 2 2

Zdarzenia losowe 3 4

Sytuacja kryzysowa 3 9

Powyzej zamieszczone zostaly szczególowe dane dotyczace liczby osób

i rodzin w poszczególnych grupach. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu 

których przyznawana byla pomoc, mogly wspólwystepowac ze soba i z tego wzgledu 

liczby osób i rodzin nie sumuja sie.
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Tabela nr  3

Rodzaj sw iadczen ia

Liczba osób, któr ym

przyznano decyzja

swiadczenie

Liczba

rodzin

Liczba osób

w rodzin ie

Tabela nr  4

Typ  rodziny L iczba rodzin
Liczba osób

W rodzinach

Rodziny ogólem 994 2482

W tym  rodziny z dziecmi ogólem 428 1661

Rodziny n iepelne ogó lem 168 562

Rodziny emer ytów i rencistów ogó lem 203 394

Rzeczywista liczba rodzin i osób objetych pomoca spoleczna

Swiadczenia przyznane w ramach 

zadan zleconych i zadan 

wlasnych/bez wzgledu na ich rodzaj, 

forme, liczbe oraz zródlo 

finansowania

1420 994 2482

Swiadczenia przyznane w ramach 

zadan zleconych bez wzgledu na ich 

rodzaj, forme i liczbe

0 0 0

Swiadczenia przyznawane w ramach 

zadan wlasnych bez wzgledu na ich 

rodzaj, forme i liczbe

1420 994 2482

Pomoc udzielana w postaci pracy 

socjalnej ogólem:
x 994 2482

W tym: wylacznie w postaci pracy 

socjalnej
x 83 221

W porównaniu z rokiem  2012 liczba rodzin korzystajacych z pomocy Osrodka 

ogólem zwiekszyla  sie o 86, a z rokiem 2011 o 43.

Typy rodzin objetych pomoca spoleczna

                  w tym o liczbie osób:       1 401 401

                                                          2 153 306

                                                          3 154 462

                                                          4 173 692

                                                          5 79 395

                                                   6 i wiecej 34 226

                        w tym o liczbie osób: 1 165 479

                                                          2 161 635

                                                          3 72 356

                                                          4 24 142

                                                          5 5 39

                                                          6 0 0

                                                  7 i wiecej 1 10

                        w tym o liczbie osób: 1 75 176

                                                          2 52 184

                                                          3 27 121

                                                  4 i wiecej 14 81

                       w tym o liczbie osób:  1 107 107

                                                         2 40 80

                                                          3 28 84

                                                  4 i wiecej 28 123

Na ogólna liczbe klientów Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej skladaja sie 

osoby i rodziny uzyskujace wsparcie z tytulu:
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1. ustawy o pomocy spolecznej – liczba klientów uzyskujacych pomoc z tytulu ustawy

o pomocy spolecznej wyniosla w 2013 r. – 2482 osoby, liczba rodzin – 994 

2. ustawy o swiadczeniach rodzinnych – sredniomiesiecznie 1677 rodzin,  ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – sredniomiesiecznie liczba rodzin 

207

3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych – w 2012 r.  dodatki przyznane byly dla 508 

rodzin 

4. ustawy o stypendiach – w 2013 r. stypendia przyznane zostaly dla 268 rodzin 

Zestawienie klientów MOPS w podziale na rodzaj otrzymywanego 

swiadczenia

liczba rodzin 
korzystajacych z 

pomocy spolecznej
27%

liczba rodzin 
otrzymujacych 

swiadczenia rodzinne 
46%

liczba rodzin 
otrzymujacych 
swiadczenia 

alimentacyjne
6%

liczba rodzin 
otrzymujacych dodatki 

mieszkaniowe
14%

liczba rodzin 
korzystajacych ze 

stypendiów szkolnych
7%

liczba rodzin korzystajacych 
z pomocy spolecznej

liczba rodzin otrzymujacych 
swiadczenia rodzinne 

liczba rodzin otrzymujacych 
swiadczenia alimentacyjne

liczba rodzin otrzymujacych 
dodatki mieszkaniowe

liczba rodzin korzystajacych 
ze stypendiów szkolnych

Klientom Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej wydano lacznie 16298 decyzji 

administracyjnych, w tym 11.053 z pomocy spolecznej, 3125 ze swiadczen 

rodzinnych ,401 z  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , 861 

z dodatków mieszkaniowych oraz 858  z stypendiów.

Szczególowe zestawienie wydatków MOPS

Zasilki i pomoc w naturze 3424

Domy pomocy spolecznej 729

Uslugi opiekuncze 725

Stypendia szkolne 399

Swiadczenia rodzinne i 

alimentacyjne (lacznie z 

dotacja na obsluge 3%)

8304

Skladki na ubezpieczenie 

zdrowotne

103

Utrzymanie osrodka 2111

Dodatki mieszkaniowe 1002

Program POKL 350

Obsluga zespolów 

interdyscyplinarnych

4

Piecza zastepcza 139

Poradnictwo specjalistyczne 411

Razem 17.701

Ogólem wydatki Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w    dnicy w roku 2013 

wyniosly 17.701 tys.  zl.   z czego 12.188.067 zl to dotacja z budzetu wojewody, która 

stanowi 69% ogólu wydatków. 

Wykres n r 2

3. Wydat ki na zadan ia r eal izow ane przez Miejski Osrode  Pomocy Spo lecznej

Tabela nr  5

For ma pomocy
Wydatk i w 

tys. zl
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Wykres n r 3 3.1 Wydatk i na zadania z zakresu pomocy spo lecznejWydatki z podzialem na realizowane zadania

Zadania z zakresu 
pomocy spolecznej

28%

Zadania w zakresie 
swiadczen 

rodzinnych i 
alimentacyjnych

47%

Dodatki 
mieszkaniowe

6%

Program 
Operacyjny Kapital 

Ludzki
2%

Stypendia szkolne
2%

Piecza zastepcza
1%

Pozostale koszty
12%

Poradnictwo specjalistyczne 2%

W minionym roku Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy lacznie poniósl  

wydatki  na kwote 17.701 tys. zl w tym na:

-pomoc spoleczna – 4.981 tys. zl

-dodatki mieszkaniowe – 1.002 tys. zl

-realizacje zadan dot. swiadczen rodzinnych, pielegnacyjnych i alimentacyjnych –

8.304 tys. zl,

-realizacje Programu Operacyjnego Kapital Ludzki – 350 tys. zl

- stypendia szkolne – 399 tys. zl

- piecza zastepcza – 139 tys. zl

- poradnictwo specjalistyczne – 411 tys. zl

pozostala kwota to koszt utrzymania Osrodka i Zespolu Interdyscyplinarnego.

W 2013 r. laczna wysokosc wydatkowanych srodków na zad     w zakresie pomocy 

spolecznej wzrosla o prawie 39 % w stosunku do 2012 r. oraz 47 % w stosunku do 

roku 2011. Glówny wply w na wzrost w ogólnej kwocie wyd   ów mialy:

1. zwiekszenie srodków na wyplate zasilków stalych – zglasza sie wieksza liczba 

osób niepelnosprawnych w umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepelnosprawnosci nie posiadajacych wlasnego zródla u     ania  kwalifikujacych 

sie do otrzymania tej formy pomocy, natomiast zmniejsza sie liczba osób 

posiadajacych jakikolwiek dochód. W roku 2013 na ten cel wydatkowano o 110.379 

zl wiecej niz w roku ubieglym.

2. zwiekszenie wydatków na oplacenie pobytu mieszkanców gminy w domach 

pomocy spolecznej jest zwiazane z koniecznoscia umieszczania i kierowania do 

placówek tego typu coraz wiekszej liczby osób w wieku     szlym

i niepelnosprawnych wymagajacych takiego wsparcia. Ograniczenia funkcjonalne 

spowodowane stanem zdrowia w polaczeniu z brakiem mozliwosci zapewnienia 

calodobowej opieki przez rodzine bardzo czesto uniemozliwia   pozostawanie tychze 

osób w srodowisku. W 2013 r. na ten cel wydatkowano kwote o 72.267 zl wyzsza niz 

w roku ubieglym. Obowiazek ponoszenia odplatnosci prze  gmine za umieszczenie

i pobyt jej mieszkanca w domu pomocy spolecznej ciazy na gminie jako zada ie 

wlasne od stycznia 2004 r.;

3. kolejne zwiekszenie wydatków nastapilo w zakresie r  lizacji wyplat zasilków 

okresowych – szczególnie przyznawanych z powodu bezrobocia. Z roku na rok 

zwieksza sie liczba rodzin korzystajacych z tej formy pomocy nie posiadajacych 

wlasnego dochodu lub posiadajacych bardzo niskie docho   co wplywa na wysokosc 

wyplacanych zasilków. Znaczny wplyw na wysokosc tego zasilku ma kryterium 

dochodowe które wynioslo od 01.10.2012 r.  456 zl na osobe w rodzinie i 542 zl na 

osobe samotnie gospodarujaca.

W roku 2013 wydatkowano na ta forme pomocy o  709.233  l wiecej niz w roku 

ubieglym.
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4. Opis r ealizacj i zadan pomocy spo lecznej 4.1 Swiadczen ia p ien iezne

1) zasi lek okresow y

2) zasi lek celowy i specjalny zasi lek celowy

Zadaniem pomocy spolecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysilkach 

zmierzajacych do zaspokojenia niezbednych potrzeb zyciowych i umozli  enie im 

zycia w warunkach odpowiadajacych godnosci czlowieka.    ieranie powyzsze 

polega na udzielaniu pomocy:

- finansowej,

- rzeczowej,

- uslugowej,

- poradnictwa,

- pracy socjalnej.

Swiadczenia pieniezne przyznawane sa z systemu pomocy    lecznej pod 

warunkiem spelnienia jednoczesnie dwóch kryteriów. Konieczne jest wystepowanie 

jednej z okolicznosci wskazujacej na trudna sytuacje zyciowa  j. bezrobocia, 

niepelnosprawnosci, wielodzietnosci, potrzeby ochrony macierzynstwa, sieroctwa, 

bezdomnosci i innych wskazanych w ustawie o pomocy spolecznej oraz spelnienie 

kryterium dochodowego. W 2013 r. kryterium dochodowe u talone dla celów pomocy 

spolecznej wynosilo :

– na osobe samotnie gospodarujaca - 542 zl,

– na kazda osobe w rodzinie -  456 zl.

Srodki na realizacje zadan pomocy spolecznej pochodza z:

- budzetu miasta,

- dotacji 

W 2013 r. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej realizowal nastepujace swiadczenia 

pieniezne:

Swiadczenie przysluguje na podstawie art. 38 ustawy o  omocy spolecznej 

i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o  ochodach nizszych niz 

ustawowe kryterium oraz zasobach pienieznych nie wystarczajacych na 

zaspokojenie niezbednych potrzeb zyciowych, zwlaszcza  e wzgledu na dlugotrwala 

chorobe, niepelnosprawnosc, bezrobocie, mozliwosc nabycia uprawnien do 

swiadczen z innych systemów zabezpieczenia spolecznego  W 2013 r. minimalna 

wysokosc zasilku okresowego wynosila 50 % róznicy miedzy:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej a d chodem tej osoby,

- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasilku okresowego nie moze byc nizsza niz 20 zl. Okres, na jaki przyznane 

zostanie to swiadczenie, ustala osrodek pomocy spolecznej na podstawie 

okolicznosci sprawy. Wyplata zasilku jest zadaniem wla     gminy, dotowanym 

z budzetu panstwa.

W 2013 r. przyznano w/w swiadczenia dla 614 rodzin na laczna kwote 1.435.231 z , 

która w calosci pochodzila z dotacji. W porównaniu z 2012 rokiem      a rodzin 

objetych pomoca  w formie zasilku okresowego zwiekszyla  sie o 193. 

Jest to swiadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy 

o pomocy spolecznej na zaspokojenie niezbednej potrzeby zyciowej,

a w szczególnosci na pokrycie czesci lub calosci kosztów zakupu zywnosci, leków 

i leczenia, opalu, odziezy, niezbednych przedmiotów uzytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a takze kosztów pogrzebu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy spolecznej,

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczajacych kryterium ustawowe moze byc 

przyznany specjalny zasilek celowy - w wysokosci nieprzekraczajacej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej lub rodziny.
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W 2013r. tej formy pomocy udzielono 783 rodzinom,  a wysokosc przyznanych 

swiadczen lacznie wyniosla 956.332  zl w tym na kwote     61 zl specjalny zasilek 

celowy. Sposród ww. rodzin 377 zostalo objetych pomoca w formie zasi ku celowego

z przeznaczeniem na zakup zywnosci lub posilku na lacz   wysokosc 445.500 zl, 

przyznawanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc panstwa w zakresie 

dozywiania”. Zasilek ten jest przyznawany w przypadku braku mozliwosci 

zapewnienia posilku lub gdy mozliwosc przyznania pomocy w formie posilku byloby 

nieuzasadnione z uwagi na sytuacje osobista lub rodzinna.

Dotacja na przyznawanie opisywanego swiadczenia pienieznego w 2013 r. wyniosla 

356.400 zl. w ramach programu „Pomoc Panstwa w zakresie dozywiania”.

Jest to swiadczenie obligatoryjne przyslugujace na podstawie art. 37 ustawy 

o pomocy spolecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub calkowic   

niezdolnym do pracy, spelniajacym kryterium dochodowe i stanowi uzupelnie ie 

dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Jako wysokosc zasilku uznaje sie 

róznice uzyskana po odjeciu od kwoty kryterium dochodo  go kwoty posiadanego 

dochodu.

Kwota zasilku nie moze byc nizsza niz 30 zl miesiecznie. W przypadku osoby 

samotnie gospodarujacej ustalona zostala równiez maksymalna wysokosc 

swiadczenia w kwocie 529 zl. Swiadczenie to jest dotowane w calosci z budzetu 

panstwa.

W 2013 r. zasilki stale wyplacono w lacznej kwocie 621.560 zl dla 157 osób. Z tej 

formy pomocy skorzystalo o 17 osób wiecej niz w roku 2  2, a srodki wydatkowane 

na ten cel byly wyzsze o kwote 110.379 zl.

Oplacane sa za osoby pobierajace zasilek staly z pomoc  spolecznej 

i niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu.

W roku 2013 oplacono skladki za 142 osoby na laczna kwote 49.778 zl w calosci 

dotowane z budzetu panstwa. 

    

Swiadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem wlasnym gminy 

o charakterze obowiazkowym i nie jest uzaleznione od p    danego przez osobe, 

rodzine dochodu. W 2013 r. pomoca w formie pracy socjalnej objetych zostalo 2482 

osoby, czyli 994 rodziny. Pod pojeciem pracy socjalnej nalezy rozumiec dzialalnosc, 

która ma na celu ulatwienie wzajemnego przystosowania  ednostek, rodzin

i srodowiska spolecznego oraz rozwijanie poczucia wlasnej wartosci poprzez 

wykorzystywanie mozliwosci tkwiacych w ludziach, w stosunkach interpersonalnych 

oraz zasobach udostepnianych przez spolecznosc lokalna. Jest to dzialanie, które 

koncentruje sie na rozwiazywaniu  najrózniejszych problemów – od motywowania 

osób bezrobotnych do poszukiwania pracy po przywrócenie stabilizacji 

w rodzinach. Praca socjalna ukierunkowana jest na przywrócenie utraconej lub 

ograniczonej zdolnosci samodzielnego funkcjonowania klienta. Jej ostatecznym 

celem jest umozliwienie osobom i rodzinom kierowania wlasnym postepowaniem 

oraz zdobycie niezaleznosci w zabezpieczeniu warunków niezbednych dla realizacji 

egzystencji godnej czlowieka. W pracy socjalnej wykorzystuje sie wlasciwe tej 

dzialalnosci metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godnosci osoby i jej 

prawa do samostanowienia.

Praca socjalna moze byc swiadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a wiec umowe 

dwustronna zawierana w formie pisemnej przez pracownik   socjalnych z osobami 

korzystajacymi  z pomocy spolecznej. Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej 

skutecznej drogi wyjscia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej sie znalazla, poprzez 

okreslenie zobowiazan i uprawnien stron. Ustawa o pomo y spolecznej okresla 

skutki odmowy zawarcia kontraktu i niedotrzymania jego postanowien przez 

swiadczeniobiorce. W 2013 r. pracownicy tut. Osrodka z  arli 118 kontraktów 

socjalnych. Staje sie on bardzo waznym narzedziem pracy pracow ika socjalnego. 

Kazdy kontrakt byl zindywidualizowany, dostosowany do     icznosci konkretnego 

przypadku. Jego zawarcie poprzedzone bylo negocjacjami miedzy stronami, 

zbadaniem zasobów klienta , okresleniem jego potrzeb, oczekiwan oraz zdolnosci do 

podejmowania racjonalnych dzialan. Zawarcie kontraktu  ocjalnego zmusza klienta 

do aktywnego uczestnictwa osoby w rozwiazywaniu i popr   e wlasnej trudnej 

3) zasi lek staly

4) sk ladk i na ubezpieczen ie zd rowotne

4.2 Swiadczen ia n iep ieniezne

1) praca soc jalna
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sytuacji zyciowej, a pracownikowi socjalnemu daje mozliwosc ocenienia efektów 

pracy, skutecznosci kontraktu i korygowania okreslonych celów.

Obejmuje w szczególnosci poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu 

prawa rodzinnego i opiekunczego, zabezpieczenia spolecznego i ochrony praw 

lokatorów), psychologiczne (realizowane przez procesy      ozowania, profilaktyki

i terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, opieki nad osoba 

niepelnosprawna, a takze terapie rodzinna). Poradnictwo jest swiadczone osobom 

i rodzinom, które maja trudnosci lub wykazuja potrzebe wsparcia w rozwiazywaniu 

swoich problemów  zyciowych, bez wzgledu na posiadany    hód. Realizacja tego 

typu wsparcia zajmuja sie glównie pracownicy tut. Osrodka przy wspólpracy m.in. 

z pedagogami szkolnymi, kuratorami sadowymi. W 2013 r. prowadzo   byla 

dzialalnosc konsultacyjno – doradcza w zakresie:

– przekazywania informacji o istniejacych mozliwosciach      ania pomocy lub 

wsparcia,

– wspierania rodzin w prawidlowym realizowaniu funkcji opiekunczo-wychowawczej,

– wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych,

– udzielania porad z zakresu prawa,

– poradnictwa i pomocy osobom doznajacym przemocy w rodzinie oraz 

uzaleznionym.

Jest to zespól interdyscyplinarnych dzialan podejmowanych na rzecz osób i rodzin 

bedacych w stanie kryzysu. W tym wypadku dochód nie st   wi kryterium, od 

którego uzaleznia sie korzystanie z interwencji. Jej c  em jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejetnosci samodzielnego radzenia sobie, a dzieki temu 

zapobieganie przejsciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolnosci 

psychospolecznej. 

W ramach tej pomocy udziela sie w szczególnosci poradnictwa specjalistycznego 

oraz schronienia dostepnego przez cala dobe. 

W roku 2013 do  Miejskiego Zespolu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwd     nia 

przemocy  wplynelo 45 niebieskich  kart. 

Dyzury prawnika z Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdzialania Przemocy 

odbywaly sie raz w miesiacu w Miejskim Osrodku Pomocy    lecznej – Dziale

Poradnictwa Rodzinnego, przy ul. Sw. Jakuba 22 w Brodnicy. Bezplatna pomoc 

prawna i psychologiczna skierowana byla dla mieszkancó  Brodnicy  i okolic.  

Porady prawne dotyczyly glównie: przemocy w rodzinie,   aleznienia od alkoholu

i narkotyków, alimentacji i zaspokajania potrzeb rodziny, spraw zwiazanych 

z wykonywaniem wladzy rodzicielskiej,  ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem,  

spraw o ubezwlasnowolnienie, spraw o przymusowe leczen   odwykowe, eksmisji, 

separacji i rozwodów, egzekucji komorniczych.

Blisko 70 procent zgloszen bylo bezposrednio zwiazanych z przemoca psychiczna, 

fizyczna, seksualna i ekonomiczna oraz grozbami wobec  spólmalzonka, dzieci, 

krewnych, osób starszych, niepelnosprawnych, chorych psychicznie. 

Oprócz pomocy prawnej w ramach dzialalnosci dzialu udzielano pomocy 

psychologicznej, przygotowywano pisma procesowe oraz k   nci mogli korzystac 

z zastepstwa procesowego.

Zadaniem pomocy spolecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego 

goracego posilku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja tej formy pomocy 

odbywala sie glównie poprzez prowadzenie dozywiania dzieci w szkolach (359 

dzieci) oraz dozywianie osób najubozszych w Caritas( 106 osób).

Ogólem na realizacje zadania wydatkowano 303.910 zl i skorzystalo z posilków 283 

rodziny. Srodki w znaczacej czesci (kwota 243.128 zl)  ochodzily z dotacji w ramach  

wieloletniego programu „Pomoc panstwa w zakresie dozyw ania”. Pomoc w formie 

posilku moze byc przyznana bezplatnie, jezeli dochód osoby nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, czyli podwyzszonego w stosunku  o ogólnych zapisów 

ustawy. Pomoc w formie posilku jest udzielana ze szczególnym uwzglednieniem 

posilku goracego, w celu zapewnienia zdrowego zywienia. 

2) poradn ictwo specjalist yczne

3) int erw enc ja kryzysowa

4) zapewn ien ie posi lku
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5) us lug i op iekuncze

6) specjalistyczne uslug i opiekuncze d la osób z zaburzen iami psych icznymi

7) domy pomocy spo lecznej

8) sprawienie pogrzebu

Osobom, które ze wzgledu na wiek, chorobe lub niepelnosprawnosc wymagaja 

czesciowej opieki  i pomocy w zaspokajaniu niezbednych potrzeb zyciowych, moga 

byc przyznane uslugi opiekuncze swiadczone w srodowisk   Obejmuja one pomoc 

w zaspakajaniu codziennych potrzeb zyciowych, podstawowa opieke higieniczna, 

zalecona przez lekarza pielegnacje oraz zapewnienie ko  aktów z otoczeniem. 

W 2013 r. pomoca w formie uslug opiekunczych objeto 82 osoby. Koszt swiadczenia 

uslug wyniósl 725 tys. zl 

Specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikajacych ze schorzenia lub 

niepelnosprawnosci. Uslugi specjalistyczne stanowia odpowiednik uslug 

opiekunczych, przy czym swiadczone sa przez osoby ze s   jalistycznym 

przygotowaniem. Celem oddzialywan terapeutycznych jest usprawnianie do 

funkcjonowania w spoleczenstwie, pielegnacja (kontrola farmakoterapii, edukacja 

lekowa), wspieranie psychologicznopedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne. 

Uslugi te moga byc swiadczone w miejscu zamieszkania o ób wymagajacych tej 

formy pomocy oraz w osrodku wsparcia. Uslugi swiadczone 

w srodowisku zamieszkania pozwalaja na odejscie od ins   ucjonalnej pomocy 

osobom chorym psychicznie i ulatwiaja budowanie systemu  sparcia spolecznego 

dla osób chorych, daja mozliwosc lepszego poznania ich warunków zyciowych, 

sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania. Specjalistyczne uslugi 

opiekuncze  dla osób z zaburzeniami psychicznymi sa zadaniem zleconym gminie.

W minionym roku  nie zglosily sie osoby wymagajace tej formy pomocy. 

Domy pomocy spolecznej swiadcza uslugi opiekuncze, bytowe, wspomagajace

i edukacyjne, na poziomie obowiazujacego standardu, osobom wymagajacym 

calodobowej opieki z powodu wieku lub niepelnosprawnosci. Kierowanie do domów 

pomocy spolecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkanca gminy w tym 

domu jest zadaniem wlasnym gminy o charakterze obowiazkowym. Jednak 

umieszczenie w domu pomocy spolecznej jest ostatnia forma pomocy stosowana 

tylko w przypadku braku mozliwosci  rozwiazywania prob   ów innymi sposobami.

Oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej ponosza w kolejnosci:

– mieszkaniec domu w wysokosci 70 % swojego dochodu,

– malzonek, zstepni przed wstepnymi (jezeli dochód na os be jest wyzszy od 300 %

kryterium dochodowego),

– gmina, z której osoba zostala skierowana do domu pomoc  spolecznej – do 

wysokosci pelnego kosztu pobytu.

W roku 2013 w domach pomocy spolecznej przebywalo 33 mieszkanców Brodnicy. 

Laczny koszt poniesiony przez Gmine Miejska Brodnica wyniósl 729.114 zl.

Pomoc spoleczna obejmuje obowiazek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony 

przez gmine, zgodnie z wyznaniem zmarlego. Sprawienie pogrzebu przysluguje 

osobom zmarlym zamieszkalym lub przebywajacym na terenie gminy, w stosunku do 

których nie ustalono osób zobowiazanych do sprawienia  ogrzebu lub gdy osoby 

zobowiazane nie maja takich mozliwosci. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem 

wlasnym gminy o charakterze obowiazkowym. W 2013 r. koszty sprawienia 

pogrzebu dla 6 osób (w tym 2 osób bezdomnych) wyniosly 25.004 zl.
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4.3. Sw iadczenia z zakresu zadan w lasnych gminy

Tabela nr  6

Formy pomocy

Liczba os ób,

k tórym 

p rzyznano

decyzja 

sw iadczen ie

Liczba

swiadczen

Kwo ta

swiadczen

Liczba

rodzin

Liczba 

osób

w rodzinie

RAZEM 1420 x 3.685.963 994 2482

ZASILKI STALE-ogó lem 157 1479 621.560 156 235

ZASILKI OKRESO WE - ogó lem 625 4103 1.435.231 614 1617

SCHRONIENIE 50 8541 0 50 50

PO SILEK 465 58763 303.910 283 992

USLUGI OPIEKUNCZE - ogó lem 82 29508 343.926 82 101

SPRAWIENIE POGRZEBU 6 8 25.004 6 15

ZASILKI CELOWE I W NATURZE 858 x 956.332 783 2041

ODPL ATNOSC GM INY ZA DPS 33 343 729.114 33 33

4.4. Zadan ia zlecone gminom

4.5 Realizacja pro jektu systemowego POKL

Rodzaje swiadczen i srodki finansowe przeznaczone na realizacje zadan 

wlasnych

              w tym dla osoby samotnie  

              gospodarujacej
118 1164 522.036 118 118

             pozostajacej w rodzinie 39 315 99.524 38 117

             z tego srodki wlasne x x 0 x x

             dotacja x x 1.435.231 x x

             w tym przyznane z powodu

             bezrobocia
483 3524 1.230.270 465 1486

             dlugotrwalej choroby 17 31 7.857 16 54

             niepelnosprawnosci 54 243 77.573 52 170

             Innego niz wymienione 

      
79 298 118.096 77 284

             w tym dla dzieci w szkolach 354 44427 239.597 207 880

             w tym specjalistyczne 0 0 0 0 0

             w tym dla osób bezdomnych 2 3 7.470 2 2

             w tym zas ilki specjalne celowe 138 346 44.161 134 341

W zakresie zadan zleconym gminom wyplacono 2 osobom w    okosci 1.800 zl. 

w postaci wynagrodzenia naleznego opiekunowi z tytulu  prawowania opieki 

przyznane przez sad.

Projekt Systemowy POKL w 2013 roku realizowany byl prz z MOPS 

w Brodnicy w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku. W projekcie bralo 

udzial 99 osób w tym 11 osób niepelnosprawnych. Projek   konczylo 87 osób.

Uczestnicy projektu brali udzial w szkoleniach zawodowych: „Pracownik robót 

wykonczeniowych”, „Opiekun osób starszych, niepelnosprawnych i dzieci”, „Kucharz” 

i „Fryzjer”. 

Dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty popra  ajace sprawnosc 

intelektualna, warsztaty gospodarowania budzetem domowym, zdrowego zywienia, 

szkolenie omawiajace zasady dzialania spóldzielni socj       oraz szkolenie 

prezentujace podstawowe zasady prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej.  

Kazdemu uczestnikowi projektu zapewniono wsparcie psychologiczne oraz 

wsparcie doradcy zawodowego w formie zajec grupowych oraz konsultacji 

indywidualnych.  Dla trzech rodzin zorganizowano „Spot ania rodzinne” dzialanie 

w ramach mediacji rodzinnej pomagajace rodzinie w przezwyciezaniu problemów. 

Dla  dzieci uczestników projektu zorganizowano kolonie profilaktyczne we 

Wladyslawowie oraz biwak harcerski w Cichym. Zorganizo  no równiez piknik 

rodzinny, wyjazd na koncert do Osrodka Chopinowskiego   Szafarni oraz wycieczke 

do Torunia w ramach której uczestnicy zwiedzili starówke oraz obejrzeli fi lm w kinie. 

W ramach zajec praktycznych realizowanego szkolenia „Pracownik robót 

wykonczeniowych” uczestnicy przeprowadzili remont sali w Dziale Poradnictwa 

Rodzinnego MOPS przy ul. Sw. Jakuba 22. Kazdy z uczest   ów otrzymywal równiez 

wsparcie finansowe ze srodków projektowych oraz srodkó  wlasnych MOPS 

w wysokosci 200 zl miesiecznie.

Budzet projektu POKL w 2013 roku wynosil 353 756,35 zl, w tym udzial wlasny gminy 

Miasta Brodnica  37 144,42  zl.
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5. Realizac ja sw iadczen rodzinnych

Sw iadczen iami rodz innymi sa:

5.1 Zasi lek  rodzinny

Do zasilku rodzinnego przyslugu ja dodatki z tytulu:

Swiadczenia rodzinne sa przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o swiadczeniach rodzinnych. Miejski Osrodek Po     Spolecznej w Brodnicy 

realizuje zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone gminie 

z zakresu administracji rzadowej. 

Na rok 2012 na realizacje swiadczen rodzinnych ustalon  budzet w wysokosci 

8 729 020 zl, z czego 157 831 zl wydatkowano na obsluge swia  zen rodzinnych.

Na rok 2013 na realizacje swiadczen rodzinnych ustalon  budzet w wysokosci 

8 450 517 zl, z czego 165 408 zl wydatkowano na obsluge swiadcze  rodzinnych 

sfinansowane z dotacji z budzetu panstwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budzetowej.

1. zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego,

2. swiadczenia opiekuncze: zasilek pielegnacyjny, swiadczenie pielegnacyjne

i specjalny zasilek opiekunczy,

3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia sie dziecka – przysluguje ojcu lub matce 

albo opiekunowi prawnemu z tytulu urodzenia sie zywego           

ma na celu czesciowe pokrycie wydatków na utrzymanie 

dziecka. Prawo do zasilku rodzinnego i dodatków do teg  zasilku przysluguje:

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka,

– osobie uczacej sie,

jezeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobe albo dochód osoby uczacej sie nie 

przekracza kwoty 539 zl, a w przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko 

legitymujace sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub    eczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobe albo dochód osoby uczacej sie  ie przekracza kwoty 623 zl.

Zasilek rodzinny przysluguje w/w osobom do ukonczenia przez dziecko:

– 18 roku zycia lub

– nauki w szkole, jednak nie dluzej niz do ukonczenia 21 roku zycia, albo

– 24 roku zycia, jezeli kontynuuje nauke w szkole lub w   kole wyzszej i legitymuje 

sie orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

Wysokosc zasilku rodzinnego wynosi miesiecznie:

– na dziecko w wieku do ukonczenia 5 roku zycia;

– na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukonczenia    roku zycia;

– na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia.

- – dodatek przysluguje matce lub ojcu, 

lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysluguje równiez opiekunowi 

faktycznemu dziecka w wieku do ukonczenia przez dzieck  pierwszego roku zycia, 

jezeli nie zostal przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek 

przysluguje, jezeli kobieta pozostawala pod opieka med      nie pózniej niz od 10 

tygodnia ciazy do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczna potwierdza sie 

zaswiadczeniem lekarskim lub zaswiadczeniem wystawionym przez polozna;

-

- dodatek przysluguje osobie uprawnionej, jezeli dziecko pozostaje pod 

jej faktyczna opieka, jezeli ma uprawnienia do urlopu      wawczego, nie dluzej 

jednak niz przez okres:

24 miesiecy kalendarzowych,

36 miesiecy kalendarzowych, jezeli sprawuje opieke nad wiecej niz jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

72 miesiecy kalendarzowych, jezeli dziecko legitymuje   e orzeczeniem

o niepelnosprawnosci;

-

- dodatek przysluguje samotnie 

wychowujacym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi 

prawnemu, jezeli nie zostalo zasadzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka 

od drugiego z rodziców dziecka, poniewaz drugi z rodziców nie zyje lub ojciec 

dziecka jest nieznany, lub powództwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od 

drugiego z rodziców zostalo oddalone. Dodatek przyslug  e tez osobie uczacej sie, 

jezeli oboje rodzice nie zyja.

77,00 zl

106,00 zl

115,00 zl

urodzenia dziecka (1000 zl jednorazowo)

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zl 

miesiecznie)

samotnego wychowywania dziecka (170 zl miesiecznie lub 250 na dziecko 

legitymujace sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub    eczeniem 

o znacznym stopniu niepelnosprawnosci)

•

•

•
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- -

przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi 

prawnemu dziecka na trzecie i nastepne dzieci uprawnione do zasilku rodzinnego;

-

- dodatek przysluguje matce 

lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnem  dziecka, 

a takze osobie uczacej sie na pokrycie wydatków zwiazanych z rehabilitacja lub 

ksztalceniem dziecka w wieku:

do ukonczenia 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie orz czeniem 

o niepelnosprawnosci;

powyzej 16 roku do ukonczenia 24 roku zycia, jezeli legitymuje sie 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;

- - dodatek przysluguje matce lub 

ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze 

osobie uczacej sie na czesciowe pokrycie wydatków zwia anych z rozpoczeciem w 

szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysluguje równiez na dziecko 

rozpoczynajace roczne przygotowanie przedszkolne;

- – dodatek 

przysluguje przez 10 miesiecy w roku w okresie pobierania nauki od wrzesnia do 

czerwca nastepnego roku kalendarzowego. Dodatek przysluguje matce, ojcu, 

opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie 

uczacej sie:

w zwiazku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w której z   duje sie siedziba 

szkoly ponadgimnazjalnej lub szkoly artystycznej, w której realizowany jest 

obowiazek szkolny i obowiazek nauki, a takze szkoly podstawowej lub 

gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczacej sie, legitymujacej sie 

orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci

;

w zwiazku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w której 

znajduje sie siedziba szkoly, w przypadku dojazdu do szkoly 

ponadgimnazjalnej, a takze szkoly artystycznej, w której realizowany jest 

obowiazek szkolny i obowiazek nauki w zakresie odpowiadajacym nauce 

w szkole ponadgimnazjalnej .

Do swiadczen opiekunczych zaliczamy:

- - przyznaje sie w celu czesciowego 

pokrycia wydatków wynikajacych z koniecznosci zapewnienia osobie 

niepelnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwiazku z brakiem zdolnosci do 

samodzielnej egzystencji.

Zasilek pielegnacyjny przysluguje:

niepelnosprawnemu dziecku,

osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci,

osobie, która ukonczyla 75 lat.

Zasilek przysluguje tez osobie powyzej 16 roku zycia posiadajacej orzeczenie 

o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli niepelnosprawnosc powstala 

przed ukonczeniem 21 roku zycia.

-

przysluguje osobom, na których zgodnie z przepisami us  wy z dnia 25 lutego 1964 

r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59  e zm.) ciazy obowiazek 

alimentacyjny, a takze opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli nie podejmuja lub 

rezygnuja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania    eki nad 

dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepelnospra  osci lacznie ze 

wskazaniami: koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby 

w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji oraz 

koniecznosci stalego wspóludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zl miesiecznie)

ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego (60 zl miesiecznie na 

dziecko do ukonczenia 5 roku zycia , 80 zl miesiecznie na dziecko w wieku 

powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia)

rozpoczecia roku szkolnego (100 zl raz w roku)

podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem za ieszkania

(90 zl 

miesiecznie)

(50 zl miesiecznie)

zasil ek pielegnacyjny (153 zl miesiecznie)

swiadczenie pielegnacyjne (520 zl a od 01.07.2013r. 620 zl miesiecznie)

•

•

•

•

•

•

•

5.2 Swiadczen ia op iekuncze
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niepelnosprawnosci. Swiadczenie pielegnacyjne przyslug  e, jezeli 

niepelnosprawnosc osoby wymagajacej opieki powstala:

nie pózniej niz do ukonczenia 18. roku zycia lub 

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyzszej, jednak  ie pózniej niz do 

ukonczenia 25. roku zycia. 

- przysluguje osobom, na 

których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1    r. Kodeks rodzinny 

i opiekunczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 i 1529 oraz z   13r., poz. 1439) ciazy 

obowiazek alimentacyjny, jezeli rezygnuja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

w zwiazku z koniecznoscia sprawowania stalej opieki na  osoba legitymujaca sie 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci albo orzeczeniem 

o niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub dlugotrwalej 

opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwos ia 

samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego wspóludzialu na co dzien 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitac   i edukacji. Specjalny zasilek 

opiekunczy przysluguje, jezeli laczny dochód rodziny osoby sprawujacej opieke oraz 

rodziny osoby wymagajacej opieki w przeliczeniu na oso   nie przekracza kwoty 

623,00 zl. 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006r. Nr 12, poz. 67) wprowadzona zostala jednorazowa zapomoga 

z tytulu urodzenia sie dziecka, która przysluguje z tytulu urodzenia sie dziecka, 

niezaleznie od uprawnien do dodatku z tytulu urodzenia dziecka. Od stycznia 2013r. 

obowiazuje kryterium dochodowe – 1922 zl na osobe w rodzinie. Zapomoga 

przysluguje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu 

dziecka (oznacza to osobe faktycznie opiekujaca sie dz  ckiem, jezeli wystapila 

z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziec     Jednorazowa 

zapomoga z tytulu urodzenia sie dziecka w wysokosci 1.000 zl przysluguje, jezeli 

wniosek o jej wyplate zlozy sie w siedzibie tut. Osrodka w terminie 12 miesiecy od 

dnia urodzenia dziecka, dolaczajac zaswiadczenie lekarskie lub zaswiadczen   

wystawione przez polozna o pozostawaniu kobiety pod opieka medyczna nie pózniej 

niz od 10 tygodnia ciazy do porodu. 

Swiadczenia rodzinne w 2012 roku pobieraly srednio mie    znie 1862 rodziny 

natomiast w 2013r. 1677 rodzin. W 2012 r. w sprawie swiadczen rodzinnych wydano 

2680 decyzji, w 2013r. 3125. Od wydanych decyzji admin  tracyjnych w sprawie 

swiadczen rodzinnych w 2012r. 17 osób wnioslo odwolani   12 decyzji pozostawiono 

w mocy, 4 decyzje zmieniono i 1 decyzje uchylono i przekazano do ponownego 

rozpatrzenia. Natomiast w 2013r. zlozono 40 odwolan. 27 decyzji pozostawiono 

w mocy, 4 decyzje zmieniono i 9 decyzji uchylono i prz kazano do ponownego 

rozpatrzenia.

Z ponizszego zestawienia wynika, ze zasilki rodzinne wraz z dodatkami ulegly 

zmniejszeniu,  o ok. 10% moze byc spowodowane polepszeniem sie sytuacji 

finansowej spoleczenstwa (podniesienie poziomu minimal    placy). W zwiazku 

z wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego, przyslugujaceg  bezposrednio po urlopie 

macierzynskim, zmniejszeniu ulegly wydatki na dodatki z tytulu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Znacznemu zmniejszeniu ulegly 

wydatki na swiadczenia pielegnacyjne. Powodem tego jes  zawezenie kregu osób 

kwalifikujacych sie do w/w swiadczenia i wprowadzenie nowego swiadczenia –

specjalny zasilek opiekunczy, którego kryteria nie pozwalaly na przyznanie 

niniejszego zasilku osobom pobierajacym dotychczas swi    enie pielegnacyjne.  

•

•

specjalny zasil ek opiekunczy (520 zl miesiecznie)

5.3 Jednor azow a zapomoga z tyt ulu urodzen ia sie dziecka (1000 zl 

jednorazowo)
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1. Zasilki rodzinne 1 945 898                    1 98 6 951    22 475                               20 273

2. Do datek z t ytulu urodzenia dziecka    92 00 0                         97 00 0      9 2                                       9 7

3. Do datek z t ytulu opieki nad dzieck iem w okresie korzyst ania z 
urlopu wychowa wczego

   36 6 908                       29 3 841    937                                     751

4. Do datek z t ytulu samotnego wycho wy wania dziecka    24 2 070                       21 3 040   1367                                    1 216

5. Do datek z t ytulu k szt alcenia i rehabilit acji dzi eck a 
niepelno sprawn ego

   135 080                       11 4 200   1771                                    1 492

6. Do datek z t ytulu ro zpoczecia rok u szkolnego    12 9 100                       11 7 600   1291                                    1 176

7. Do datek z t ytulu podjecia p rzez dziecko nauki w szko le poza 
miejscem zamieszkan ia

    10 7 50                            7 69 0     1 55                                     109

8. Do datek z t ytulu wycho wywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

   23 7 520                       21 5 520 2969                                    2 694

9. Ogólem do datki do zasilku ro dzinnego 1 213 428                    1 05 8 891   8582                                    7 535

10. Zasilki pielegnacyjne 1 632 663                    1 58 9 211 10671                                 10387

11. Swiadczen ie pielegnacyjne 1 608 968                    1 102 359 3121                                    2030

12. Sp ecjalny zasilek opiekunczy        -                                14 5 25    -                                            2 9

13. Ogólem swiadczenia opiek uncze 3 241 631                    2 75 6 895 13792                                  1 2954

14. Je dno razowa zapomo ga z t ytulu urodzen ia dziecka    26 3 000                       25 0 000     2 63                                     250
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Lp. Rodzaj  swiadczenia W ydatk i na swi adczenia

2012                               2013

Li czba swi adczen

2012                                2013

15. Razem  1+ 9+12+13 6 663 957                    6 052 737 45112                                41012

6...Realizac ja swiadczen alimentacyjnych

6.1  Zal iczka al imentacy jna

6.2  Swiadczenia z funduszu al imentacy jnego

Zaliczka alimentacyjna byla przyznawana na podstawie u tawy z dnia 22 kwietnia 

2005 r. o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych  raz zaliczce alimentacyjnej. 

Przestala ona obowiazywac z dniem 1 pazdziernika 2008    na mocy postanowien 

ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom upraw  onym do alimentów.

W mysl przepisów ustawy o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych ora  

zaliczce alimentacyjnej - dluznik alimentacyjny jest zobowiazany do zwrotu organowi 

wlasciwemu wierzyciela naleznosci w wysokosci zaliczek wyplaconych osobie 

uprawnionej, powiekszonej o 5%.

Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dluzników alimentacyjnych   2013 roku 

zwiekszyly sie o 11.278,16 zl w porównaniu do roku 2012r. i wyniosly: 46.990,02 zl,

z czego 50% (tj. 23.495,01 zl) zostalo przekazane jako dochody budzetu gminy a 50% 

jako dochody budzetu panstwa. 

Wyzsza sciagalnosc naleznosci z tytulu zaliczki alimentacyjnej jest efektem 

skutecznej wspólpracy organów egzekucyjnych oraz Dzial  Funduszu Alimentacyjnego 

Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Brodnicy w zakresie ujawniania zródel 

dochodów dluzników oraz dokonywania zajec w/w wierzytelnosci.

Dnia 1 pazdziernika 2008 r. weszla w zycie ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z jej przepisami - swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguja 

osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sadu lub na drodze 

ugody zatwierdzonej przez sad, jezeli egzekucja okazala sie bezskuteczna. Ustalenie 

prawa do swiadczenia oraz jego wyplata nastepuje na wniosek osoby uprawnionej lub 

jej przedstawiciela. 



33 34

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguja osobie uprawnionej:

do ukonczenia 18 roku zycia,

do ukonczenia 25 roku zycia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy sie 

w szkole lub w szkole wyzszej,

bezterminowo, jezeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepelnosprawnosci, 

jezeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobe w rodzin   nie przekracza kwoty 

725 zl.

Swiadczenia sa wyplacane w wysokosci biezaco ustalonych alimentów, jednakze

nie wiecej niz 500 zl.

Dzial Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Brodnicy w 2013r. wydal lacznie 453 decyzji, co stan    o ok. 21% mniej decyzji niz 

w roku 2012. Szczególowy wykaz decyzji wydanych w 2013    anowi:

decyzje przyznajace prawo do swiadczenia –298,

decyzje odmawiajace wyplaty swiadczenia – 8,

decyzje zadajace zwrotu – 1 ,

decyzje uchylajace realizacje decyzji – 17,

decyzje o zwrocie przez dluznika alimentacyjnego naleznosci z tytulu otrzymanych 

przez osobe uprawniona swiadczen z funduszu alimentacyjnego – 79

decyzje o uznaniu dluznika alimentacyjnego za uchylajacego sie od zobowiazan 

alimentacyjnych – 28

decyzje o umorzeniu postepowania dotyczacego uznania d     ka alimentacyjnego  

za uchylajacego sie od zobowiazan alimentacyjnych - 22

Zmniejszona liczba wydanych decyzji spowodowana jest zawezeniem kregu osób 

uprawnionych do swiadczen z funduszu alimentacyjnego w zwiazku ze zmiana 

przepisów dotyczacych zmiany definicji „uzyskania dochodu” oraz zmiana sposobu 

naliczania dochodu uzyskanego. W konsekwencji – zmiany te prowadza do 

zmniejszenia ilosci osób, które spelniaja warunki dotyczace kryterium dochodowego 

uprawniajacego do przyznania swiadczen z funduszu alimentacyjnego

Od wydanych decyzji w sprawie swiadczen z funduszu alimentacyjnego odwolaly 

sie 4 osoby.

W roku 2013r. zostalo wyplaconych o ok. 4% wiecej swiadczen z funduszu 

alimentacyjnego niz w roku 2012r, tj. o 53.810 zl. Szczególowe zestawienie za rok 2013 

zawiera zalaczona tabela.

Natomiast dluznicy alimentacyjni zwrócili o ok. 0,5%, tj. o 780,35 zl mniej 

naleznosci niz w roku 2012r., z czego 31 030,58 zl zostalo przekazanych na dochody 

wlasne gminy dluznika (patrz tabela).

Nizsza sciagalnosc naleznosci od dluzników spowodowana jest utrata zatrudnienia 

przez dluzników alimentacyjnych oraz podejmowaniem pracy w obszarze szarej strefy 

gospodarczej. Nalezy równiez nadmienic, iz w roku 2013 wygaszono 5 zobowiazan

z tytulu pobranych przez osoby uprawnione swiadczen z    duszu alimentacyjnego 

z powodu zgonu dluzników alimentacyjnych. 

Poza wymienionymi wczesniej zadaniami przewidzianymi w ustawie o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, Dzial Funduszu Alimentacyjnego w roku 2013 

równiez, w mysl art. 5 cytowanej wyzej ustawy, podjal  astepujace dzialania wobec 

dluzników alimentacyjnych:

przekazanie komornikowi sadowemu informacji majacych wplyw na egzekucje 

zasadzonych swiadczen alimentacyjnych, pochodzacych z  ywiadu 

alimentacyjnego oraz oswiadczenia majatkowego – 62 (w tym 5 dzialan, które 

doprowadzily do wzrostu sciagalnosci naleznosci),

zobowiazanie dluznika alimentacyjnego do zarejestrowan   sie w urzedzie pracy 

jako bezrobotny albo poszukujacy pracy – 16 (w tym 4 dzialania, które 

doprowadzily do wzrostu sciagalnosci naleznosci),

zwrócenie sie z wnioskiem do starosty o podjecie dzialan zmierzajacych do 

aktywizacji zawodowej dluznika alimentacyjnego – 36,  

zlozenie wniosku o sciganie za przestepstwo okreslone   art. 209 § 1 Kodeksu 

karnego – 32, 

skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dluznika alimentacyjnego –32

(w tym 2 dzialania, które doprowadzilo do wzrostu scia   nosci naleznosci),  

skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dluznika alimentacyjnego 

– 0,
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Wyplacone swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

z tego na osobe uprawniona w wieku: 1 474 350 ,00 3 980,00

0 – 17 lat 1 199 510 ,00 3 236,00

18 – 24 lat 274 840,00 744 ,00

25 lat i wiecej 0,00 0,00

Kwoty zwrócone przez dluznikó w alimentacyjnych, 

z tego:

186 448,86

przekazane na dochody budzetu panstwa 118 128,50

przekazane na dochody wlasne gminy 

wierzyciela

37 289,73

przekazane na dochody wlasne gminy 

dluznika

31 030,58

Dochody wlasne gmin z tytulu s wiadczen z funduszu 

alimentacyjnego zwró conych przez dluznikó w 

alimentacyjnych, z tego:

28 336 ,00

przekazane pr zez gmine na dochody wlasne 16 261 ,00

przekazane pr zez inne gminy 12 075 ,00

36

• przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej 

o zobowiazaniu lub zobowiazaniach dluznika alimentacyjnego wynikajacych 

z tytulów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 u  awy w przypadku powstania 

zaleglosci za okres dluzszy niz 6 miesiecy - 49 

Oprócz zadan przewidzianych w ustawie o pomocy osobom      nionym do 

alimentów jako zadania przeznaczone dla Dzialu Funduszu Alimentacyjnego, 

wystawionych zostalo  267 tytulów wykonawczych.

Stypendia i zasilki szkolne przyznawane sa na podstawi  art. 90 m ust. 2, ustawy 

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z pózn. zm.) oraz Uchwaly Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 

7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy M asta Brodnicy z pózn. 

zmianami.

Do prowadzenia postepowania w sprawie przyznawania swiadczen pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym upowazniony jest kierownik Miejskiego Osrodka 

Pomocy Spolecznej w Brodnicy zgodnie z Uchwala nr XXXIV/370/2010 Rady Miejskiej 

w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie upowaznienia kierownika Miejskiego 

Osrodka Pomocy Spolecznej w Brodnicy.

Pomoc materialna przysluguje osobom zamieszkalym na terenie gminy Miasto Brodnica:

1) uczniom szkól publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla 

mlodziezy i dla doroslych oraz sluchaczom publicznych  olegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów jezyków obcych i kolegiów pra   ników sluzb spolecznych -

do czasu ukonczenia ksztalcenia, nie dluzej jednak niz do ukonczenia 24 roku zycia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych osrodków u   liwiajacych dzieciom

i mlodziezy, o których mowa w art. 16 ust. 7, ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie 

oswiaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.) a takze dzieciom i mlodziezy 

z uposledzeniem umyslowym z niepelnosprawnosciami sprzezonymi  realizacje 

odpowiednio obowiazku szkolnego i obowiazku nauki - do czasu ukonczenia realizacji 

obowiazku nauki.

Swiadczenia pomocy materialnej przysluguja równiez ucz iom szkól niepublicznych 

nieposiadajacych uprawnien szkól publicznych dla mlodziezy i dla doroslych - do czasu 

ukonczenia realizacji obowiazku nauki oraz sluchaczom  iepublicznych kolegiów 

nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jezyków obcych - do czasu ukonczenia 

ksztalcenia, nie dluzej jednak niz o ukonczenia 24 rok  zycia.

Tabela 8 Wydatki na swiadczenia z funduszu al imentacyjnego oraz l iczba 
wyplaconych swiadczen

7. Pomoc mater ialna dla uczn iów

Wyszczególnien ie
K woty w zl L i czba wypl aconych 

swiadczen
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Tabela nr  9 Podz ial stypendystów ze wzg ledu na rodzaj  zkoly do której 
uczeszczaja

Lp . Wyszczegó lnienie

Liczba uczn iów ob jetych pomoca

Szko l y 

podstawowe
Gimnazja

Szkol y 

ponadgimnazjalne

Liczba 

swiadczen iobiorców 

ogólem

7.1  St ypend ia szko lne

Tabela nr  10 Zwiekszen ia podstawowej kwot y st ypendium w roku 2013

Tytu l zw iekszenia

Zw iekszenia podstawow ej kwoty 

stypendium z danego tytu lu  z 

ogólu stypendiów  

Wykres nr  4

1 Stypendia szkolne 224 113 101 438

2 Zasilk i szkolne 15 6 4 25

Stypendium szkolne moga otrzymac uczniowie znajdujacy sie w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikajacej z niskich dochodów na osobe w rodzinie. Dochód umozliwiajacy 

ubieganie sie o stypendium szkolne jest to miesieczny    hód rodziny w miesiacu 

poprzedzajacym miesiac zlozenia wniosku nie przekraczajacy  w przeliczeniu na osobe 

kwoty 456 zl netto.

Stypendia przyznawane sa z przeznaczeniem na pomoc rzeczowa o charakterze 

edukacyjnym, w tym w szczególnosci na zakup podreczników, pokrycie kosztów udzialu 

w zajeciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczajacych poza zajecia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz udzialu w zajeciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkola.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego 

otrzymalo 420 uczniów. W okresie od wrzesnia do grudnia 2013r. stypendium szkolne 

przyznano 438 uczniom  (o 18 wniosków wiecej niz w roku poprzednim co stanowi 

zwiekszenie liczby zlozonych wniosków o 4,28%). Stypendium szkolne przyznano 438  

uczniom.   Lacznie przyznano swiadczenia w kwocie 399 089,14 zl. (319 271,31 zl –

dotacja, 79 817,83 zl – srodki wlasne). Srednia roczna wysokosc stypendium na  sobe 

wynosila 911,16 zl. 

Zgodnie z §2.1 Uchwaly Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 

2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Miasta Brod icy kwota bazowa przy 

ustalaniu wysokosci miesiecznego stypendium szkolnego  wiekszana jest o 30% 

w sytuacji, gdy w rodzinie wystepuje bezrobocie, niepelnosprawnosc, ciezka lub 

dlugotrwala choroba, wielodzietnosc, brak umiejetnosci wypelniania funkcji opiekunczo-

wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina    t niepelna.

bezrobocie 76,48%

wielodzietnosc 44,29%

rodzina niepelna 26,03%

niepelnosprawnosc, ciezka lub dlugotrwala choroba 18,95%

Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskalo 268 rodzin. 

Procentowy wskaznik liczby rodzin ze wzgledu na ilosc  zieci 
w rodzinie



39 40

7.2  Zasi lki szko lne

8. Statystyka ilosc iow o-wartosc iowa dodatków mieszkaniow ych za 2013 r.

Zasilek szkolny moze byc przyznany uczniowi znajdujace   sie przejsciowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasilek szkolny 

przyznawany jest w formie swiadczenia pienieznego na p krycie wydatków zwiazanych 

z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasilek szkolny mozna ubiegac sie w terminie nie dluzszym niz dwa miesiace od 

wystapienia zdarzenia uzasadniajacego przyznanie tego swiadczenia.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. zostalo zlozonych 25 wniosków 

o przyznanie zasilku szkolnego. Wnioski rozpatrzono przyznajac zasilki szkolne 

w kwocie srednio po 320 zl. Wysokosc zasilku uzalezniona jest od ilosci zlozonych 

wniosków oraz od ilosci srodków przeznaczonych na ten cel w budzecie. 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane sa na podstawie ustaw  z dnia 21 czerwca 2001 

roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013.966 z póz. zmianami). 

Podstawowe wymogi uprawniajace do otrzymania dodatku mieszkaniowego, które 

nalezalo spelniac to:

posiadac tytul prawny do zajmowanego mieszkania,

dochód na jednego czlonka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiecy 

poprzedzajacych date zlozenia wniosku nie mógl byc wiekszy niz:

175 % kwoty najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

                 (t. j. 1454,51 zl),

125 % kwoty najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobow m, 

obowiazujacej w  dniu zlozenia wniosku (od 1.03.2013r. – 831,15 zl) 

z zastrzezeniem art. 6 ust. 8 (t.j. 1038,94 zl),

- powierzchnia uzytkowa mieszkania nie mogla przekraczac   puszczalnej powierzchni 

normatywnej, tj.:

dla 1 osoby - 35 m²

dla 2 osób - 40 m²

dla 3 osób - 45 m²

dla 4 osób - 55 m²

dla 5 osób - 65 m²

na kazda kolejna osobe zwieksza sie normatywna powierzchnie o 5m²

o wiecej niz 30%.

Wysokosc dodatku stanowi róznice miedzy wydatkami przypadajacymi na normatywna 

powierzchnie zajmowanego lokalu a kwota, która powinna oplacic osoba ubiegajaca sie 

o dodatek z wlasnych dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany byl na okresy 6-miesieczne.

W 2013 r. przyjeto, wg daty zlozenia, 862 wnioski o dodatek mieszkaniowy, tj. mniej 

o 37 niz w roku ubieglym.

Liczba wydanych decyzji wg daty wydania:

przyznajacych – 821,

decyzje o umorzeniu wszczetego postepowania w sprawie dodatku z uwagi na 

rezygnacje strony - 9,

1 wniosek z uwagi na nieuzupelnienie o brakujace dokumenty pozostawiono bez 

rozpatrzenia,

odmownych - 31 w tym:

wysoki dochód 7

niskie wydatki 12

dodatek nizszy niz 2 % najnizszej emerytury 3
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przekroczenie powierzchni 2

wywiad srodowiskowy:

a) dysproporcja w dochodzie 6

b) mniejsza liczba osób niz wykazana w deklaracji 1

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku nie wniesiono zadnego odwolania do 

Samorzadowego Kolegium Odwolawczego od wydanych decyzji.

Dodatki mieszkaniowe przyznane uzytkownikom mieszkan

w poszczególnych zasobach mieszkaniowych

157 1642 329.996,59zl

173 1787 370.578,50zl

0 3 582,63 zl

7 93 14. 832,60 zl

131 989 219.889,51zl

40 366 65.872,12zl

508 4880 1.001.751,95zl

Najliczniejsza grupe korzystajacych z dodatku mieszkaniowego stanowili, jak w latach 

poprzednich, uzytkownicy mieszkan pozostajacych w zasobie spóldzielczym. 

Procentowy udzial kwoty dodatków mieszkan spóldzielczy   wyniósl 36,99% w ogólnej 

kwocie wyplaconych dodatków. W porównaniu z poprzednim  latami ogólna liczba 

wyplaconych dodatków zmalala o:

927 swiadczen w stosunku do 2011 roku, 

126 swiadczen w stosunku do 2012 roku. 

W zwiazku z nieoplacaniem naleznego czynszu, oplat eks   atacyjnych lub 

przypadajacych kosztów zarzadu nieruchomoscia wspólna:

zawieszono 11 dodatków na kwote 2.622,72zl

wznowiono 4 dodatki na kwote 929,03zl.

Skrócono termin przyznanego dodatku mieszkaniowego 22 gospodarstwom w tym 

z powodu:

zmiany miejsca zamieszkania 14

zgonu wnioskodawcy 5

rezygnacji z dodatku na wniosek strony - 1

nieuregulowania zaleglosci w terminie 3 miesiecy od dnia zawieszenia - 2.

Na 862 zlozone wnioski:

przeprowadzono 828 wywiadów srodowiskowych w oparciu o które wydano 7 

decyzji odmownych,

w stosunku do 24 wniosków wydano decyzje odmowna z uwagi na niespelnienie 

jednego z kryteriów warunkujacych przyznanie dodatku,

w stosunku do 9 wniosków, w zwiazku ze zlozona rezygnacja strony, wydano 

decyzje o umorzeniu wszczetego postepowania,

1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nie zupelnienie 

o brakujace dokumenty.

Tabela nr  11 

Mieszkanie  w  
zasobach

Liczba gospodars tw  
domowych , k tórym 
p rzyznano  dodatek

Liczba wyp laconych

dodatków 
mieszkan iowych

Kwota wyp laconych

dodatków 
mieszkaniowych

Komunalnych

Spó ldzielczych

Zak ladowych

TB S-u

Prywatn ych

Wspó lnot  
mieszkaniowych

RAZEM
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W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku sciagnieto nienaleznie pobrane dodatki na 

ogólna kwote, 840zl plus odsetki na kwote 0,27gr w tym: 

z postepowania wszczetego w 2011 roku na ogólna kwote  40zl + odsetki 0,27gr.

z postepowan wszczetych w 2013 roku: 

- jeden zwrot w kwocie 1062,60zl, decyzja nr 1/2013 z dnia 15.05.2013 roku, 

Burmistrz Miasta umorzyl w calosci

- dwa zwroty w trakcie postepowania egzekucyjnego (tytuly wykonawcze z dnia 

10.06.2013r i 29.10.2013r)

- jeden zwrot w kwocie 2039,76zl decyzja nr 2/2013 z dnia 30.12.2013 roku 

Burmistrz Miasta umorzyl w ½ czesci, a pozostala kwote rozlozyl na 12 rat 

miesiecznych po 84,99zl platnych w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

Porównanie wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2010-2013

Zestawienie liczby gospodarstw korzystajacych z dodatków 
mieszkaniowych w latach 2012-2013 z uwzglednieniem skladu rodziny

Na podstawie powyzszych wykresów i tabeli nalezy stwierdzic, iz w roku 2013 

w porównaniu z rokiem 2012 nastapil spadek liczby gospodarstw domowych (mniej o 14 

gospodarstw) korzystajacych z dodatków mieszkaniowych. Nastapil natomiast wzrost 

srodków finansowych przeznaczonych na wyplate w/w swiadczen - wiecej o kwote 

76.274,96zl, wynikajacy z corocznego wzrostu czynszu w gminie o 8% a majacy wplyw 

na wysokosc przyznanego dodatku.

Zasadniczym celem dzialania  Dzialu Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy jest  

zmniejszenie rozmiarów  negatywnych skutków  o charakterze rodzinnym, spolecznym 

i zdrowotnym zwiazanych z naduzywaniem i uzaleznieniem od srodków odurzajacych, 

alkoholu, narkotyków  oraz przemoca w rodzinie. 

Profilaktyka , edukacja, terapia indywidualna i grupowa, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna i pomoc prawna sa glównymi zadaniami  MOPS – Dzialu Poradnictwa 

Rodzinnego  w Brodnicy. Obejmuja dzialania zmierzajace do ochrony mieszkanców 

przed wplywem czynników destrukcyjnych, zaklócajacych prawidlowy rozwój rodziny 

•

•

Wykres nr  5

Wykres nr 6 
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oraz udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach zyciowych. Wszelkie dzialania 

profilaktyczne prowadza do ograniczenia  i eliminowania zachowan ryzykownych oraz 

wzmocnienia czynników chroniacych przed zagrozeniami. Adresatami dzialan sa 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Celem pracy specjalistów pracujacych w dziale 

Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy jest badanie, diagnoza, terapia oraz ksztaltowanie 

prawidlowych relacji miedzyludzkich, promowanie zdrowe   stylu zycia, ukazanie 

szkodliwosci srodków zmieniajacych swiadomosc oraz budzenie aspiracji zyciowych, 

przeciwdzialanie biernosci spolecznej oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 

Realizacja zadan przynosi efekty w postaci podniesienia swiadomosci osób 

korzystajacych z pomocy specjalistów, przyczynia sie d  nabycia przez nich 

praktycznych umiejetnosci radzenia sobie z zagrozeniam  w otaczajacym swiecie. 

Zaplanowane dzialania profilaktyczne, edukacyjne, terapeutyczne i prawne 

zrealizowano  zgodnie z potrzebami mieszkanców zglaszajacych sie do Dzialu 

Poradnictwa Rodzinnego o pomoc, w róznorodnych trudnych sytuacjach zyciowych .

Pozytywnie ocenia sie wspólprace z instytucjami dzialajacymi na rzecz pomocy 

rodzinie tj. Sadem, Policja, szkolami, kuratorami, GOPS, Caritas, Zespolem 

Interdyscyplinarnym.

Alkoholizm jest jednym z najpowazniejszych wspólczesny   problemów 

spolecznych. Alarmujace dane na temat wzrostu spozycia alkoholu i uzywania srodków 

psychoaktywnych  wsród mlodziezy i znacznego obnizenia wieku inicjacji alkoholowej

i narkotykowej, poszerzenie problematyki zwiazanej z alkoholizmem o zagadnienie 

przemocy w rodzinie, szkód powodowanych przez pijaca m   ziez, a takze ogólnego 

przyzwolenia spolecznego na spozywanie alkoholu przez    dych ludzi powoduje, ze 

coraz wiecej miejsca w edukacji  i terapii zajmuje z j   ej strony profilaktyka 

alkoholowa, z drugiej zas pomoc osobom uzaleznionym i ich rodzinom.

W  MOPS - Dziale Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy  jest prowadzonych 

wiele inicjatyw zwiazanych z rozwiazywaniem problemu alkoholizmu w naszym miescie.  

W pracy terapeutycznej z osobami uzaleznionymi skupiamy sie na: budowaniu 

motywacji,  uczeniu  utrzymywania  abstynencji,  akceptacji    wlasnego uzaleznienia, 

zapobieganiu nawrotom picia.  W dalszej perspektywie pracujemy nad rozwiazywaniem 

problemów osobistych. 

Uczestnikami spotkan sa osoby uzaleznione od alkoholu, hazardu zobowiazane do 

leczenia przez Sad i uczestniczace z wlasnej woli.

1. Grupa edukacyjno-terapeutyczna w kazdy poniedzialek od godz.14.00 do 

godz.16.00 ( I grupa) i od godz.10.00 do godz.18.00 (    grupa)

Grupe prowadzila  specjalista psychoterapii uzaleznienia i   wspóluzaleznienia   

mgr Edyta Jakubowska Rzenska – specjalista ds. rodziny

Praca nad zmiana systemu myslenia i zachowania  - umozliwienie poznania sytuacji 

w której znajduje sie osoba wspóluzalezniona  i zrozum enie swojego postepowania. 

Zajecia psychoedukacyjne odbywaly sie 

w kazdy czwartek w godz.10.00 do godz. 18.00

Grupe prowadzila specjalista psychoterapii uzaleznienia i wspóluzaleznienia 

mgr Bernadeta Malolepsza – specjalista ds.rodziny.

II. Grupa dla osób uzaleznionych – terapia poglebiona 

Dla osób uzaleznionych po odbytej terapii stacjonarnej lub po terapii podstawowej 

ambulatoryjnej

w kazdy wtorek w godz.16.00 do godz.18.00

Grupe prowadzi specjalista psychoterapii uzaleznienia   wspóluzaleznienia

mgr Bernadeta Malolepsza – specjalista ds. rodziny.

Prowadzen ie grup t erapeutycznych 

I. Grupa  terapeutyczna dla osób uzalezn ionych

      II.   Grupa w sparcia d la osób wspó luzalezn ionych i o fi  r  przemocy 

             w rodzin ie 
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III. Grupa AA

Grupa prowadzona przez trzezwego alkoholika 

w kazdy czwartek w godz. 18.00 do godz. 20.00

Dzialania profilaktyczne dla mlodziezy

1. MOPS  - Dzial Poradnictwa w Brodnicy wspólfinansowal programy       aktyczno 

-wychowawcze  realizowane w okresie ferii zimowych w sz  lach podstawowych 

Nr 1,2, 4, 7, w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz w III LO w Brodnicy.

2. MOPS – Dzial Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy wspólfinansowa  program 

profilaktyczny realizowany w okresie ferii zimowych ”     m spróbujesz”, „Stop 

agresji - jak zyc z ludzmi”  i w okresie wakacji  „  Wakacje 2013”,  realizowany 

przez Miejska Biblioteke Publiczna w Brodnicy.

3. Wspólfinansowal program profilaktyczny realizowany prz   Gimnazjum Nr 1 

w Brodnicy pn. LIVE DANCE.

4. MOPS- Dzial Poradnictwa w Brodnicy finansowal warsztaty profilaktyczne 

na temat „Zagrozenia wynikajace z naduzywania alkoholu” , które realizowane 

byly w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy w dniu 19 listopada 2013r . i Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Brodnicy. 

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas 5 i 6. 

Zastosowane przez prowadzacego niekonwencjonalne srodki techniczne i multimedialne 

wzbudzaly duze zainteresowanie uczniów. Niektórzy z nich  ieli tez niepowtarzalna 

szanse udzialu w eksperymentach i doswiadczeniach.

Prowadzacy w sposób nietuzinkowy nawiazal do rzeczywis  ch zagrozen plynacych 

z naduzywania alkoholu przez czlowieka. 

W ten sposób mlodziez poznala zachowanie osoby za kierownica  która jest pod 

wplywem alkoholu. Mlodziez zaskoczona nietypowym spotkaniem ale i zadowolona 

z przebiegu zajec bardzo aktywnie wspólpracowala z pro   zacym.

Dzialania korekcyjno-edukacyjne dla rodzin alkoholowych

1.W sierpniu  2013r. w Osrodku Dla Dzieci i Mlodziezy w Cichem dla rodzin

z problemem alkoholowym realizowane byly warsztaty edukacyjno-korekcyjne 

pn.”Trzezwiec Razem” . Uczestnikami warsztatów byly os    uzaleznione, 

wspóluzaleznione i DDA (dzieci doroslych alkoholików).

Organizatorem warsztatów byl MOPS – Dzial Poradnictwa w Brodnicy.

2. 20 grudnia 2013r  w refektarzu Klasztoru OO. Franciszkanów  odbylo sie spot  nie 

oplatkowe dla osób z rodzin alkoholowych organizowane przez MOPS- Dzial 

Poradnictwa w Brodnicy.

Udzial pracowników MOPS- Dzial Poradnictwa Rodzinnego w zajeciach profilaktycznych 

i warsztatach.

1. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i mlodziezy nt. „Stop agresji”, „”Zanim 

spróbujesz” – B. Malolepsza.

2. Debata dla mlodziezy gimnazjum nr1 nt.”Komputer szansa rozwoju czy 

niebezpieczenstwem?” – E. Jakubowska Rzenska.

3. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli pt.”Wspieranie dziecka i jego rodziny –

profilaktyka zagrozen” – J.Slupska.

4. „Jarmark ekologiczny z Anna Wazówna” – B. Sargalska, I. Tylicka  Grzywacz, 

J.Slupska

Celem pracy Dzialu Poradnictwa Rodzinnego jest praca na rzecz rodziny. Dzial 

Poradnictwa Rodzinnego pomaga wszystkim zglaszajacym sie mieszkancom Miasta 

i Gminy Brodnica i Swiedziebnia  potrzebujacym pomocy  sychologiczno-

pedagogicznej, terapeutycznej i prawnej. 

Dzial Poradnictwa Rodzinnego w roku 2013 na podstawie podpisanego porozumienia 

prowadzil punkt konsultacyjny dla mieszkanców Gminy Brodnica i Swiedziebnia.
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Miasto Br odnica 302 287 312 354 321 295 345 259 301 324 332 296 3728

Gmina Brodnica 48 50 63 56 59 49 74 37 66 61 60 70 693

Gmina Swiedziebnia 22 20 12 15 14 20 18 14 21 23 13 17 209

dorosli 256 239 240 208 252 230 258 179 226 245 251 219 2803

m lodziez 16 10 20 14 20 9 18 29 21 25 20 19 221

dzieci 30 38 52 66 49 56 69 51 54 54 61 58 638

dorosli 44 47 61 55 56 48 72 34 60 53 53 65 648

m lodziez 1 2 1 0 0 1 2 2 4 5 5 5 28

dzieci 3 1 1 1 3 0 0 1 2 3 2 0 17

dorosli 21 18 12 13 14 19 18 14 21 23 13 17 203

m lodziez 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

dzieci 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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sp ecjalista pracy  z 
rodzina - 49 62 55 67 49 42 52 23 59 58 45 43 604

sp ecjalista pracy  z 
rodzina- pedagog 

24 24 14 27 25 35 40 45 43 49 67 40 433

99 91 121 136 139 114 152 125 124 132 139 137 1509

8 11 10 7 5 3 9 4 7 12 9 4 89

grup a 
p sy choedukacy jn a 72 59 67 66 63 64 56 43 27 30 35 31 613

grup a po gle bion a 25 22 29 36 23 24 19 12 28 30 22 23 293

grup a 
wspó luz aleznionych 25 18 16 15 17 13 17 7 13 13 15 18 187

porada 23 35 24 26 18 18 27 16 21 29 30 24 291

ba dan ie/dia gno za 7 1 1 3 0 7 6 8 5 7 10 1 56

terapia 39 42 41 53 41 49 43 28 59 54 73 48 570

rozmo wa 
wsp ierajaca 17 32 21 32 29 18 31 20 29 32 32 24 317

Tabela nr  12 Wykaz przyjec indyw idualnych i grupowych w 2013 r.

Wykaz przyjec z podzialem na dzieci, mlodziez i doros lych

Tabela nr  13 Wykaz przyjec indywidualnych i grupowych  iast a Brodn ica
Miejskiego Osrodka Pomocy Spo lecznej – Dzialu Poradnictwa Rodzinnego  
w 2013r.
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Razem 302 287 312 354 321 295 345 259 301 324 332 296 3728
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m ediacje 0 0 4 1 0 2 4 0 0 1 0 2 14

opin ie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

przemo c psy chiczn a 10 8 6 19 9 6 5 2 2 5 7 1 80

przemo c fizy czn a 12 10 9 18 6 14 10 15 24 29 29 19 195

przemo c seksualna 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4

przemo c 
ekonomiczna 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5

uzaleznien ie 
alkoho l 123 113 112 172 164 131 105 102 105 120 117 112 1476

uzaleznien ie 
n arkotyki 2 1 0 2 1 1 1 5 4 0 1 1 19

uzaleznien ie h azard 1 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 8

uzaleznien ie inn e 0 1 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 10
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W okresie  od 01.01.2013r do  31.12.2013r.  zanotowano 4630 przyjec z terenu 

Gminy Miasta Brodnica, Gminy Brodnica i Gminy Swiedziebnia. 

Z terenu Miasta Brodnica odnotowano   3728 przyjec.

Do zadan wlasnych gminy okreslonych z art. 176 ustawy   dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 135) nalezy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie mozliwosci podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodzina przezywajaca trudnosci w wypelnianiu funkcji 

opiekunczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przezywajacej trudnosci wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostepu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkolen i tworzenie warunków do dzialania rodzin wspierajacych,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejs  dla 

dzieci;

4) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów 

zwiazanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.    ust. 2, ponoszonych przez 

rodziny wspierajace;

5) wspólfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastepczej,   dzinnym domu dziecka, 

placówce opiekunczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekunczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym osrodku preadopcyjnym;

6) sporzadzanie sprawozdan rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich wlasciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny         ej kryzysem lub 

przezywajacej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczej, 

zamieszkalego na terenie gminy;

10 Zespól ds. asysty rodzinnej
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8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 

ust. 8.

Obowiazek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 

wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011    o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastepczej (Dz.U. z 2013 , poz. 135    Wpisuje sie on takze 

w zalozenia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej art. 17 ust. 1 pkt. 13 

(tj. Dz.U. z 2013r., poz. 182), w mysl którego gmina zobowiazana jest do tworzenia 

gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina. Opracowany „Gminny 

Program Wspierania Rodziny Dla Miasta Brodnicy Na Lata 2013 – 2015” zostal przyjety 

przez Rade Miejska w Brodnicy Uchwala Nr XXX/262/2013  w dniu 6 czerwca 2013 r.

W Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Brodnicy w 2013 roku zatrudnionych bylo        

2 asystentów rodziny (umowa o prace na czas nieokreslony oraz umowa o prace               

w zastepstwie). Asystent rodziny uczestniczyl w I i II seminarium na temat 

„Problematyka sieroctwa spolecznego w województwie kuja  ko – pomorskim”

organizowanym przez Urzad Wojewódzki w Bydgoszczy.

.

W Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Brodnicy od 01.01.2013 r. powstal Dzial 

Poradnictwa Rodzinnego, który zgodnie z ustawa z dnia     erwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastepczej zajmuje sie bezposrednia praca z rodzina, poprzez 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poprzez terapie i mediacje, organizowanie 

grup wsparcia i grup samopomocowych, oraz pomoc w opie e i wychowaniu dziecka. 

350 osób skorzystalo w 2013 r. z pomocy Dzialu Poradnictwa Rodzinnego w tym: 273 

osoby dorosle, 33 mlodziezy i 44 dzieci. W grupie psychoedukacyjnej bylo 613 wizyt, w 

grupie poglebionej zarejestrowano 293 wizyt, w grupie   póluzaleznionych bylo 187 

wizyt, specjalista rodziny – psycholog zarejestrowal 604 wizyty, specjalista pracy 

z rodzina – pedagog terapeuta zarejestrowal 433 wizyty,  radca prawny 89 wizyt. 

Asystent rodziny zarejestrowal 1509 wizyt. W ciagu 2013 r. roku asystent pracowal 25 

rodzinami w tym z 61 dziecmi bedacych na utrzymaniu rodziców.

W 2013 r  nie poniesiono kosztów podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny

z uwagi na uczestnictwo w/w w bezplatnych szkoleniach. Nie poniesiono równiez 

kosztów zwiazanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierajace z powodu braku rodzin wspierajacych.

1. Opracowanie i r eal izacja 3 – letn ich gminnych  pr ogramów  wspierania 

rodz iny.

2. Tworzenie mozliwosc i podnoszenia kwalif ikac ji przez asystentów r odziny

3. Tworzenie or az r ozwój systemu op iek i nad dzieckiem, w      placówek 

wsparc ia dz iennego, oraz praca z rodz ina przezywajaca  r udnosci 

w wypelnian iu funkc ji opiekunczo-wychowawczych

4. Finansow anie podnoszenia kwalif ikac ji przez asystentów r odziny oraz 

kosztów zw iazanych z udzielaniem pomocy, o któr ej mowa w ar t.  29 ust.  2, 

ponoszonych przez rodziny wspierajace.

5. Wspolfinansowan ie pobytu dz iecka w  rodzinie zas tepczej, rodz innym domu 

dziecka, placów ce opiekunczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekunczo-

ter apeutycznej lub interwencyjnym osr odku preadopcyjnym;
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W 2013 r. Gmina Miasta Brodnica nie posiadala typowych placówek wsparcia dziennego 

okreslonych ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.

Gmina Miasta Brodnica na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

astepczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  poniosla koszty umieszczenia 

dwudziestu jeden dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej.

Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej 

w w/w okresie Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy p niósl wydatki w wys. 

10% i 30 % kosztów za 21 dzieci przebywajace w pieczy zastepczej.

Ponizej tabela przedstawiajaca procentowo koszta poniesione za dzieci 

w poszczególnych miesiacach.

9 
dzieci

10 
dzieci

10 
dzieci

13 
dzieci

13 
dzieci

12 
dzieci

15 
dzieci

15 
dzieci

13 
dzieci

11 
dzieci

11 
dzieci

10 
dzieci

- - - 3 
dzieci

3 
dzieci

3 
dzieci

3 
dzieci

3 
dzieci

5 
dzieci

6 
dzieci

7 
dzieci

7 
dzieci

Szescioro dzieci umieszczonych zostalo w rodzinach zas  pczych zawodowych, czworo 

w rodzinach zastepczych spokrewnionych, jedno w rodzinie zastepczej – bez okreslenia 

jakiego typu, jedno w rodzinie zastepczej niespokrewnionej, piecioro w Domu Dziecka 

oraz czworo w Osrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem   Rodzina.

Lacznie poniesiono wydatki  w wysokosci 64 888,60 zl z  pobyt dzieci w pieczy 

zastepczej (dla porównania w 2012 r. - 8 987 zl).

Sporzadzano sprawozdania rzeczowo – finansowe za rok 2013 z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazano je wlasciwemu wojewodzie, w we  ji elektronicznej,

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy prowadzi   aly monitoring sytuacji 

dziecka z rodziny zagrozonej kryzysem lub przezywajacej trudnosci w wypelnianiu 

funkcji opiekunczo-wychowawczej, poprzez prace socjalna, wsparcie asystenta rodziny 

oraz wsparcie specjalistyczne w Dziale Poradnictwa Rod   nego.

W 2013r. do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej nie dotarla informacja 

z PCPR o przypadkach powstania zaleglosci z tytulu nie   oszenia oplaty, o której 

mowa  w ust. 1 za okres dluzszy niz 12 miesiecy.  

Na realizacje powyzszych zadan z zakresu pieczy zastepczej wydatkowano

139 010,87zl. Zabezpieczono budzet na realizacje tego zadania na wynagrodzenie

i obsluge asystenta rodziny.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny   systemie pieczy zastepczej 

w 2014 r. znaczaco wzrosna koszty wspólfinansowania pobytu dzieci w pieczy 

z

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien

10
%

30
%

6. Sporzadzanie spr aw ozdan rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 

rodz iny oraz przekazywanie ich wlasc iwemu wo jew odzie,  w w ersji elektronicznej, 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art . 187 us t. 3

7. Prowadzenie mon itor ingu sytuac ji dz iecka z rodz iny zagr ozonej kr yzysem 

lub przezyw ajacej t rudnosci w w ypelnianiu funkc ji op iekunczo-w ychowaw czej, 

zamieszkalego na terenie gminy

8. Przekazywanie do biur a informac ji gospodarczej informa  i, o k tórej mow a 

w ar t. 193 ust. 8.
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zastepczej. Trudno przewidziec jakie beda dokladne koszty z uwagi na mozliwosc 

wzrostu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastepcze   jak równiez powrotu 

niektórych dzieci do rodzin naturalnych.

Biorac pod uwage obecne wydatki miesieczne na powyzszy cel oraz wzrost wysokosci 

oplat za pobyt dzieci oraz wzrost liczby rodzin objetych pom    asystenta rodzinnego , 

przewiduje sie znaczny wzrost wydatków na piecze zastepcza.
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