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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest instytucją polityki 

społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie  pokonać, 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

 
Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 

co obecnie jest wyjątkowo trudne. 

 
Ośrodek Pomocy jest samodzielną jednostką  organizacyjną i budżetową. 

Obszarem jego działania jest teren gminy Małdyty.  

Ośrodek działa w oparciu o ustawę  z dnia 12 marca 2004 roku z późn. zm. o 

pomocy społecznej wykonując zadania własne i zadania zlecone gminie. 

 
     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest także oprócz 

ustawy o pomocy społecznej realizatorem ustaw: 

� o świadczeniach rodzinnych, 

� o funduszu alimentacyjnym i prowadzenia postępowania wobec  dłużników 

alimentacyjnych, 

� o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych, 

� o systemie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

� o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny), 

� o świadczeniach wychowawczych, Rodzina 500+, 

� o Karcie Dużej Rodziny, 

� o świadczeniach rodzicielskich. 

� o Rządowym programie „Dobry Start”  
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Struktura organizacyjna Ośrodka przedstawia się następująco: 

� kierownik, 

� główny księgowy, 

� czterech pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych, 

� kasjer/ referent prowadzący pieczę zastępczą, archiwizację i obsługę 

kancelaryjną, stypendia i zasiłki szkolne, Kartę Dużej Rodziny, 

� referent (½ etatu – ubezpieczenia ZUS pracownicze i od świadczeń oraz 

płace i kadry), 

� dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

� referent ds. świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ (½ etatu) 

� osiem opiekunek nad chorym w domu, 

� sprzątaczka, 

� informatyk (umowa zlecenie), 

 
Mamy świadomość, że mimo dokonujących się zmian w systemach 

polityczno - gospodarczych wciąż występują problemy społeczne, które 

dotkliwie odczuwają jednostki, grupy społeczne, środowiska. 

Pomoc społeczna jest bardzo ważnym instrumentem polityki społecznej. 

Daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia przezwyciężanie trudności, wymusza 

aktywność.  

Pomoc społeczna stanowi koło ratunkowe dla tych osób, rodzin i 

środowisk, które na skutek różnych okoliczności nie są samodzielne i wymagają 

wsparcia. 

 

Zmieniają się potrzeby społeczne, zmienia się również struktura klientów 

pomocy społecznej oraz ich oczekiwania, co w zestawieniu z turbulencją 
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otoczenia zewnętrznego instytucji pomocy społecznej stanowi o złożoności 

sytuacji tej dziedziny polityki społecznej. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest realizatorem tych 

usług na szczeblu lokalnym. 

 

Największym zasobem Ośrodka jest wyspecjalizowana kadra, jej wiedza i 

wysokie kompetencje zawodowe, dobra znajomość lokalnych potrzeb i 

zasobów. 

Pomoc społeczna winna zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji 

życiowych, winna umacniać rodzinę. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach obsłużył w 2018 roku  

489 rodzin liczących 1 721 osób. Liczba osób, którym decyzją przyznano 

świadczenie wynosi 510. Gmina natomiast liczy 6301 (na dzień 31.12.2018r.) 

mieszkańców. Wniosek nasuwa się sam : 27,31 % ogółu mieszkańców korzysta 

z różnych form wsparcia ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to wysoki 

wskaźnik. 

 

Powody występowania o wsparcie to przede wszystkim: bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, szczególnie w rodzinach 

wielodzietnych i niepełnych. 

 

Stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim wynosi 10,6% (październik 

2018r.). Gmina nasza jest gminą ubogą, typowo rolniczą, posiada 15 

miejscowości, w których mieszkają byli pracownicy zlikwidowanych PGR-ów, 

niski poziom wykształcenia lub jego brak, niejednokrotnie brak dojazdu 
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(likwidacja nierentownych połączeń PKP i PKS) zmusza te osoby do 

korzystania ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach. 

  

B u d ż e t    r o k u    2018 

 

 

I rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 

 

Plan   Wykonanie 

zadania własne    209.118,00 zł 198.644,67 zł. 

 

Siedem osób – nasi mieszkańcy zostali umieszczeni w DPS : 1 osoba -

Szczurkowo (w powiecie bartoszyckim), 1 osoba w Mrągowie, 1 osoba w 

Bartoszycach, 2 osoby w Szyldaku, 1 osoba w Tolkmicku i 1 osoba w Grabie 

(w gminie Aleksandrów Kujawski). 

Niewydatkowana kwota 10.473,33 zł została zwrócona do budżetu gminy. 

 

 

II rozdział 85213 - składka zdrowotna 

 

Plan    Wykonanie   

Zadania zlecone   44.678,00 zł   44.678,00 zł   

Dotacja do zad. wł.   27.649,00 zł   26.149,79 zł 

----------------   ---------------- 

Razem  72.327,00 zł   70.827,79 zł 

 

Dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych /zasiłki stałe/ 

oraz od świadczeń rodzinnych.  
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Niewykorzystana kwota dotacji 1.499,21 zł została zwrócona do budżetu 

wojewody. 

 

 

III rozdział 85214 - usługi dla ludności 

 

Plan    Wykonanie 

1. Zadania własne  66.450,00 zł    66.450,00 zł 

 

Zasiłki celowe w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej 

formy pomocy skorzystało 88 rodzin /jedno i wieloosobowe/. 

 

2. Zadania własne   Plan    Wykonanie  

55.000,00 zł   55.000,00 zł  

Dofinansowanie zadania własnego 

 

Zasiłki okresowe – z tej formy pomocy skorzystało w 2018 roku: 

62 rodziny ( 116 osób w tych rodzinach), 

193 - łączna liczba świadczeń. 

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego  wyniosła 284,97 zł. 

 

 

IV rozdział 85216 - usługi dla ludności – zasiłki stałe 

 

Plan    Wykonanie  

Zadania własne   298.487,00 zł  295.817,27 zł 

Dofinansowanie zadania własnego 

 

W tym  rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych.  
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Biorcami tych świadczeń jest 58 osób, łącznie świadczeń zrealizowano 589. 

Niewykorzystana kwota dotacji 2.669,73 zł została zwrócona do budżetu 

wojewody. 

V rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 

 

Plan     Wykonanie  

zadania własne    199.456,00 zł  150.662,64 zł 

dofinansowanie w ramach   25.884,00 zł    22.114,14 zł 

programu Opieka 75+ 

Razem     225.340,00 zł  172.776,78 zł 

 

Forma pomocy skierowana do 8 środowisk, które bez tej formy pomocy nie 

byłyby w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku, potrzeby 

zminimalizowane ze względu na duże zainteresowanie świadczeniem 

pielęgnacyjnym, zasiłkiem dla opiekuna i specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. 

Ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych nad chorym w domu /osoby 

starsze, samotne, niepełnosprawne/ to, 2 lub 3 lub 6 godziny dziennie. W roku 

2018 nasz Ośrodek zatrudniał 6 pań (3,5 etatu) plus 2 umowy – zlecenia do 

wykonywania tych zadań. W 2018 r. w ramach programu Opieka 75+ 

zakwalifikowano dwa środowiska. 

Niewydatkowana kwota w wysokości 52.563,22 zł została zwrócona: 

do budżetu Wojewody    3.769,86 zł, 

do budżetu gminy   48.793,36 zł. 

 

VI rozdział 85230 - dożywianie w szkołach 

 

Plan    Wykonanie  

1. zadanie własne    55.000,00 zł   55.000,00 zł  

2. dofinansowanie zadania 
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    z budżetu Wojewody  125.000,00 zł  125.000,00 zł 

------------------   ------------------ 

Razem 180.000,00 zł   180.000,00 zł  

 

 Dożywianiem objęto  249  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych   i 

ponadgimnazjalnych oraz  dzieci w przedszkolu.   

Ponadto do 135 rodzin skierowano świadczenie pieniężne na zakup żywności     

na łączną kwotę  75.795,20 zł 

 

VII. rozdział 85415 – stypendia szkolne 

 

Plan     Wykonanie 

zadanie własne    14.960,00 zł   13.297,76 zł 

zadanie zlecone   62.755,00 zł   53.191,04 zł 

------------------   ------------------ 

Razem  77.715,00 zł   66.488,80 zł  

 

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia to zadanie realizowane przez nasz 

Ośrodek od 01 września 2010 roku, przeniesione z referatu oświaty Urzędu 

Gminy Małdyty na mocy Uchwały Rady Gminy Małdyty. 

Z tej formy pomocy skorzystało 94 dzieci. 

Niewydatkowana kwota w wysokości 11.226,20 zł została zwrócona: 

do budżetu Wojewody  9.563,96 zł, 

do budżetu gminy   1.662,24 zł. 

    

 

VIII- rozdział  85501 – Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ 

 

Zadania zlecone    Plan     Wykonanie 
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4.182.118,00 zł   4.156.821,97 zł 

W tym: 

Świadczenie wychowawcze 4.119.308,00 zł  4.094.597,98 zł 

Koszty obsługi        62.810,00 zł       62.223,99 zł 

 

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek stał się realizatorem świadczenia 

wychowawczego Rodzina 500+, utworzono  dodatkowe stanowisko pracy i 

zadanie jest wykonane wzorowo. Z  w/w świadczenia skorzystało 446 rodzin. 

Świadczeniem objęto 690 dzieci.  

Niewykorzystana dotacja w kwocie 25.296,03 zł, w tym kwota 19.104,00 zł 

blokady i kwota 6.192,03 zł, która została zwrócona do budżetu Wojewody. 

 

 

IX rozdział  85502  - świadczenia rodzinne 

 

Plan     Wykonanie 

świadczenia rodzinne  3.604.620,00 zł  3.599.313,88 zł 

w tym:  

1. wypłata świadczeń: 

świadczenia rodzinne  2.931.711,28 zł   2.930.318,69 zł 

fundusz alimentacyjny     249.800,00 zł      249.800,00 zł 

świadczenie rodzicielskie    310.158,72 zł      310.158,72 zł 

 

2. koszty  obsługi   112.950,00 zł       99.034,79 zł 

          śr. odzyskane 10.001,68 zł 

     --------------------- 

  109.036,47 zł 
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Jest to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Małdytach od m-ca maja 2004 roku. Zadanie to realizuje dwóch pracowników, 

którzy obsługują 726 rodzin ( łącznie z funduszem alimentacyjnym). 

Niewydatkowana kwota w wysokości 5.306,12 zł została zwrócona: 

do budżetu Wojewody  3.807,80 zł, 

do budżetu gminy   1.498,32 zł. 

 

X. rozdział 85219  -  utrzymanie Ośrodka  

 

Plan     Wykonanie                

Zadania własne   539.377,00 zł  518.745,94 zł 

+ zlecone    107.314,00 zł  107.314,00 zł 

Razem    646.691,00 zł  626.059,94 zł 

 

Koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, odprawy 

emerytalne, narzuty, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia 

pracowników, ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych, koszty 

mediów oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup 

licencji, konserwacja  oprogramowań komputerowych, kserokopiarki i inne. 

Niewykorzystana dotacja w kwocie 20.631,06 zł została zwrócona do budżetu 

gminy. 

 

XI- rozdział 85195 pozostała działalność 

Plan     Wykonanie 

Zad. Zlecone   0,00 zł    0,00 zł 

 

Przygotowanie decyzji w zakresie ubezpieczeń społecznych dla mieszkańców 

gminy, którzy nie posiadają takowego ubezpieczenia i spełniają ustawę o 

pomocy społecznej przysługuje prawo do ubezpieczenia na mocy decyzji . 
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XII.- rozdział 85395 – Projekt partnerski 

 

Plan     Wykonanie   

40.105,73 zł   40.105,73 zł 

  4.694,27 zł     4.694,27 zł  

-----------------   ---------------- 

44.800,00 zł   44.800,00 zł 

 

Ośrodek wspólnie z PCPR w Ostródzie realizował projekt skierowany do 10 

rodzin z gminy Małdyty, do których skierowany był asystent rodziny 

finansowany ze środków projektowych. Okres trwania projektu grudzień 2016 – 

sierpień 2018.  

Wkład własny w postaci zasiłków celowych wyniósł w 2018 r. 2.400,00 zł. 

 

XIII.- rozdział 85504- Wspieranie rodziny 

 

Plan     Wykonanie 

Zad. Własne   53.440,00 zł   43.466,25 zł 

Dofinansowanie w ramach    6.784,00 zł     6.784,00 zł 

programu Asystent 

-----------------   ---------------- 

Razem    60.224,00 zł   50.250,25zł 

 

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach 

organizacja pieczy zastępczej. Łącznie wsparciem asystenta rodziny objęto w 

roku 2018 – 26rodzin, w których wychowywanych jest 69 dzieci. 
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Niewykorzystana dotacja w kwocie 9.973,75 zł została zwrócona do budżetu 

gminy. 

 

 

XIV- rozdział 85508 –Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze 

 

     Plan     Wykonanie 

Zadania własne   298.305,00 zł   286.564,84 zł 

 

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada obowiązek na samorząd (zastępczo GOPS 

Małdyty) uczestniczenia w kosztach pobytu dzieci z naszej gminy w pieczy 

zastępczej od dnia Postanowienia Sądu począwszy od roku 2012. 

Koszt pierwszego roku to 10% ogólnych kosztów, w drugiego roku już 30%, 

natomiast od trzeciego roku płacimy 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na dzień 31.12.2018  w 

pieczy mamy umieszczonych 19 dzieci, w kosztach ich pobytu w pieczy 

uczestniczymy finansowo. 

5 dzieci przebywa w rodzinach spokrewnionych, 

2  dzieci przebywa w rodzinach zastępczych zawodowych, 

12 dzieci w domach dziecka w Morągu i Szymonowie. 

Niewykorzystana dotacja w wysokości 11.740,16 zł została zwrócona do 

budżetu gminy. 

 

 

XV- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 

Zadania własne   Plan     Wykonanie  

7.000,00 zł    6.855,32 zł 
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W ramach przeciwdziałania przemocy przy GOPS działa Zespół 

Interdyscyplinarny, który zajmuje się pomocą rodzinom w których występuje 

przemoc, na podstawie sporządzonych Niebieskich Kart. W roku 2018 

sporządzono 12 nowych kart, łącznie Zespół obsługiwał 30 rodzin 

zagrożonych przemocą. Procedurę zakończono w przypadku 14 kart. 

Niewykorzystana dotacja w wysokości 144,68 zł została zwrócona do budżetu 

gminy. 

 

XVI. rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 

 

Plan     Wykonanie 

166,00 zł    121,39 zł 

 

Liczba wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (troje i więcej dzieci) w roku 

2018 wynosi 12, z tego 8 to wnioskodawcy - nowe rodziny, natomiast 4 rodziny, 

wcześniej już były posiadaczami w/w kart. Ośrodek zamówił 48 kart, z czego 

dla osób dorosłych – 19 kart a dla dzieci 29 kart. 

Niewykorzystana kwota dotacji 44,61 zł została zwrócona do budżetu 

wojewody. 

 

XVII. rozdział 85504 – Świadczenie „Dobry Start” 

 

Plan     Wykonanie 

223.200,00 zł   219.170,00 zł 

W tym: 

Świadczenie ”Dobry Start” 216.000,00 zł  212.100,00 zł 

Koszty obsługi       7.200,00 zł      7.070,00 zł 
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Liczba wniosków w ramach Programu „Dobry Start” w 2018 roku wyniosła 

474. Jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł zostało przyznane dla 707 

uczniów. 

 

Niewykorzystana kwota dotacji 4.030,00 zł została zwrócona do budżetu 

wojewody. 

 

 

Podtrzymujemy współpracę z PCK Morąg /głównie w zakresie odzieży/.          

W sposób ciągły pośredniczymy w przekazywaniu mebli, sprzętu gospodarstwa 

domowego, odzieży osobom potrzebującym. 

 

W roku 2018 wpłynęło: 

 

* 933 podań o pomoc społeczną . 

Pozytywnie rozpatrzył Ośrodek 916 wniosków, wycofano 16 podań, Ośrodek 

wydał 1 decyzję odmowną, bez rozstrzygnięcia pozostawiono 0 wniosków. 

* 613 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze. 

Pozytywnie rozpatrzył Ośrodek  537 wniosków, natomiast odmownie rozpatrzył 

Ośrodek 64 wnioski, natomiast 12 wniosków pozostawiono bez rozstrzygnięcia. 

Ponadto w sprawie świadczenia rodzicielskiego ( obowiązuje od 01.01.2016r.) 

złożono 25 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 25 wniosków. 

* 47 wniosków w sprawie funduszu alimentacyjnego. 

Pozytywnie Ośrodek rozpatrzył 47 wniosków.  

* 46 wnioski (dla 81 uczniów) odnośnie uzyskania stypendiów lub zasiłków 

szkolnych. Pozytywnie Ośrodek rozpatrzył 41 wniosków, natomiast 5 wniosków 

to decyzje odmowne, 1 wniosek wycofano, 3 wnioski przyznające zasiłek 

szkolny dla 5 uczniów. 
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* 480 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. 

Pozytywnie Ośrodek rozpatrzył463 wniosków, odmownie 12 wniosków, 

natomiast bez rozstrzygnięcia pozostawiono 5 wniosków 

* 474 wnioski (dla 707 uczniów) w sprawie świadczenia z programu „Dobry 

Start”. 

 

W 2018 roku wniesiono ogółem odwołań:  

 

* 1 odwołanie w sprawie  świadczeń z pomocy społecznej z rozstrzygnięciem 

następującym : 1 uchylone. 

* 0 odwołań w sprawie funduszu alimentacyjnego, 

* 0 odwołań w sprawie świadczenia rodzicielskiego, 

* 30 odwołań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:  

- 1 specjalny zasiłek opiekuńczy z następującym rozstrzygnięciem: 1 –  

utrzymano w mocy,  

- 29 świadczeń pielęgnacyjnych z następującym rozstrzygnięciem: 1 utrzymane 

w mocy, 28 uchylonych decyzji wraz z rozstrzygnięciem.  

* 0 odwołań w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+  

 

Małdyty, dn. 2019.02.19 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:  Kamilla Wawrzyńczuk 

 


