Plotokół Nr XIV/15
Rady Głniny w Wąpielsku
z dnia 08 września 20 1 5 roku

obrady Sesji rozpoczeły się o godz' 10',00 a zakończyły o godz. i4,00.

otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz

Czajkowski witaj ąc wszystkich zebranych.

W

Sesj

i

udział biorą; Wójt

Dzierżyński', Skarbnik
listą obecności.

-

Dariusz Górski, Sekr_etarz Grzegorz

Joianta Rzeszot oraz Zaproszenie gościezgodnie z

W Sesji udział bierze 13

prawomocne uchwały.

_

radnych

,

Sesja jest władna podejrnowaó

Ad.3
Propclnowany porządek obrad;
1. Otwalcie obrad.
2. Stwierdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad'
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5' Sytuacja dotycząca skupu mleka c1ziałalnośćmlecz'ni RoTR w
Rypinie- Pan Prezes Spółdzielni Mleczarskiej ROTR,
6. Infbr'macja dyrektorór.v szkół z terenr-r gminy o zakończonym roku
.zkoln; m i rozpocz; na.irc; ln sie.
7. Wystapienie kirorvnika GOPS.
8' Podjecie uchrłel rł spr'arł ie:
- zmian budżetowych
- zmian w wieloletniej prognozie tinansor'vej
_ utworzenie przedszkola sanrorządowego w Radzikacxh Dużych

i

9. Inlorrnacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie między
Sesjami.
10. odczytanie pism, które r,vpłynęły do Rady Gn-riny.
l l. \\olllc r.ł Ilioski i zap1 taIlia.
1Ż. Zakończenie obrad.

Pan Przewodniczący poin1brrnował, że w pkt 8 porządku obrad będzie
dodatkowo wprol.r,adzona rrchwała; w sprawie zmiany uchłvały Nr
XXIX/133/l5 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4lipca 2015 r określająca
przystanki komunikacyjne ziokalizowane na terenie gminy oraz łvarunkór'v i
zasad korzystania z tych przystanków.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało13 radnych na 13 obecnych na
Sesji.

Ad.4
Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji.
Pan Przervodniczący poinfornrował, że protokół z poprzedniej Sesji
dostepny był w biurze Rady, a takze został oprrblikowany na shonie Bią
każdy zainteresowany mógł się z- nlm zapoznac. Zapytał, czv radr'ri wnoszą
uwagi do protokołu. Radni uwag nie wniesli.
Za prz'yjęciem pfotokołu głosowałol3 radnyclr na 13 obecnych na Sesji.
Ad.5
Syfuac.ja dotycząca skupu mleka i działalnośćmleczarni
infomacja Prezesa Pana Mariusza Trojakowskiego.
Pan Prezes podziekorł al za zaproszenie.

Głól'vnym ploblemern zarówno dostawców jak

i

RoTR

w Rypinie,

Spółclzielni Mleczarskiej

jest kwestia przekroczenia limitu kwot mleka, jest to tzw. podatek
W)rrównawczy . od 1 kwietnia br po 1l latach przestał obowiązywać limit
dostaw mleka, likwidację 1rwot mlecznvch Kornisja Europejska
potwierdziała już 201Ż roku. Polska od 2006 r płaci podatek od

przekroczonego limitu kwot mlecznych do Parlamentu Europejskiego.
W Sółc1zielni Mleczarskiej w Rypinie na 1500 dostawców rnleka 927 ma
naliczone kary za przekroczenie limitu. Przekroczenie limitu wynosiło
prawie 24 rnln litrów'. Za każdy kg przekroczonego lirnitu rolnicy muszą
zapłacic 0,9I zł. Na szczycie unii podjęto decyzję o rozłozeniu na raty
naliczonych kar, spłata przez okres 3 lat, pierwsza rata do końca wrzesnia br,
druga do końca września2'016 r i trzecia do końca września 2017 roku.
Do 1 1 wrzesnia mozna składać w Agencj i Rynku Rolnego wnioski o
rozłożeniena raty nałozonej kary, która obowiazuje do spłaty do końca
września br. Jezeli rolnik zalega w opłatach za KRUS lub w podatku
rolnym,lub korzystał z dofinansowania z unii' nie ma szans na rozłożenie
należnościna raty.
Do końca września br Mleczarnia RoTR mr-rsi wpłacić prawie 7 m1n zł kary
za rolnilrów'j ednak roinicy muszą zr.vrócić spółdzielni tę kwotę.
obecnie cena mleka jest niższa niz nałozona kara. Cała branża mleczarska
rna problem , jest nad''łyżkamleka nad konsun-rpcją. Nie ma szans na lepszą
cene mleka bez dobrego spienieżenia w eksporcie. obecnie osłabił1,sie
waluty w karajach azjatyckich, w Rosji i Chinach jest zastó.j. Prawie 6Ż0ń
produkowanego Sefa W rypińskiej mleczarni było kierowane na rynek
rosyjski, Zrezygnowano z rynków azjatyckich na tzecz rosyjskich. obecnic
Zostało nałclzone elnbargo na produkty kieror,vane na rynek rosyjski, a
powrót na rynki azjatyckiejest niewykonalny.
Na dzień dzisiejszy mleczarnia reguluje na bieżaco wszystkie nalczności.
Rówr-rież ma 7 tlln zł, które musi wyłożyćza rolników na poczet kar Za
przekroczone kr'voty rnleczne.
Roinicy, aby poregrrlować kary. muszą Zwiększyć produkcję,

Ministcr Rolnictrł,a ma

planach skup mleka chudego w pt'oszku', jednak
ceny te są z 2006 roku, dlatego też zwróctł sie do rzadu o zwiekszenie ceny
skupu
r'v

.

Ad.6.
Infonnacje dyr'ektotór.v szkoł z terenu glninv o zakończonym roku szkolnym
i rozpoczynaj ącym Się.
nformacj e Stano wią załaczniki do n i niej sze go p rotolrołu.
I

Ad.7

Wystapienie kierownika Gminnego ośrodkaPomocy Społecznej w
Wąpielsku Jolanty Szczepańskiej stanowi załączntk do protokołu.
Ad.8
Podjęcie uchwał w sprawie;
zrniany budżetowe
P. Skarbnik _ zmiar'ry dotyczą otrzymanych dotac.ji z Urzędu
Wojewódzkiego,_ w klvocie 1879 zl na w'ypłatę zasiłków Powiatowego
Urzędu Pracy na refundację kosztów w1'nagordzenia osób zatn-rdnionych w
ramach plac społecznie _użytecznych , pIaC intelwencyjnych i prac
publicznych, oraz dotac.ja z Krajowego Biura Wybolczego w kr,vocie 7.920
zł na rł'ypłatewynagrodzeri dla osób pracujących w komisjach d/s
refbrendum.
Deficyt budzetu Znniejszył sie o kwote 30.600 z1.
Za prz,l'jęciem uchwały głosorł,ałol3 radnych na l3 obecnych na Sesjii.

Uchlvała Nr X1V/49l15

zmiany w wieloletniei prognozie finansowej
P. Skarbnik _ zmiany w wieloletniej proglrozie tinarrsowej dotyczą
równocześnie zmian jakie Zostały wprowadzone r,v uchwale
budzetor,vej,

Za przyjecien uchwały głosowało13 radnych na 13 obecnych na Sesji.
Uchwała Nr XIV/50/15

'

utworzenia Samorządowego Przedszkola w Radzikach Dużych.
P. Wójt _ przedszkole mieścićsię będzie w pomieszczeniu po sali
gimnastyczne.j , spehia pomiesczcenie to wszystkie wyrnogi. Bedzie to
przedszkole 8 godzinne, uczestniczy 22 dzieci, w tyrn l3 dzieci w systemię 8
godzinnyrn, gdzie koszt wynosił będzie o1roło 150 zl.
Przedszkoloanka pracuje r,v ramach prac interwencyjnych z Powiatowego
Urzędu Pracy, na co gt-l-lina otrzyrnuje refundac.je.
Tr'eśćuchwały plzedstaw'ił Prze rł'odniczący Rady G nl i ny.
Za prz-vjeciern trchlvały glosorł'ałol3 radnych na 13 obecnych na Sesji.
{ ]chrvała Nr XIV/5 l / 1 5

Zmiany uchwały Nr XXIX/l33/13 Rady Gminy w Wąpielsltu z dnia
04 lipca 20l3 roku określającejprzystanki komunikacyjne oraz'
warunków kotzystania z tych przystanków.
P. Sekretarz - odbyło się spotkanie kornis.ji oświatowej wspólnie z
przewoŹnlkiem, gdzie ustalono, Ze Zostaną wprowadzone nowe przystanki
dla dzieci dojezdżających do szkół oraz gimnazjum. Przystanki zostaną
zlokalizowane w ; dwa w Długiem II, jeden w Wąpielsku II, jeden w
Ruszkowie oraz.jeden w Radzikach Małych.
TreśćuchwaĘ przedstawił Przewodniczący Rady Gminy'
Za przyjęciem uchw'ałygłosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XIV/52/15
Ad. 9
Infonnacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między
Sesj ami.

_

_
_

Zakupiono koparkę za kwotę 119 tys.zł., operator koparki zatrudniony
jest w ramach prac refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
Lokalna Grupa Działania jest w trakcie opracowania strategii rozwoju,
mieszkańcy w ramach ankiet mogą składać swoje wnioski'
do końca w_rześnia Sołectwa muszą odbyć zebrania w sprawie podziału
funduszy na rok 2016,
gmina traci na subwencji oświatowejpoprzez uczęszczanie uczniów
do szkół poza te]:enem gminy, rocznie jest to około 25 tys.zł.
wieńce dożyŃowe wezmą udział w konkursie Agry - Rypinie,
odbedzie się dwudniowy wy1azd do Zawo1, koszt to 150 zł od osoby,
odbyła się sesja Sesjmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
radni Wystosowali petycje do władz centralnych w Splawie udzie1enia
pomoc'v rolnikom naj bardziej poszkodclwanym pIZeZ SuSZę.

Ad.10.
odczytanie pism' które wpłynęłydo Rady Gminy.
Pan Przewodniczący poinlormował , że Urząd Marszałkowski skierował
zaproszenie na kon1-erencj ę w Sprawie przeciwdziałania alkoholizowi.
Ad.1 I
Wolne l'vnioski

i

zapyĄania.

Czajkowski wystapił z propozycją, aby sołtysi podczas podziału funduszu
Sołeckiego na 2016 rok uwzględnili kwotę jaką będą mogli przekazać na

P.

organizację dozynek gminnych.

Szteler

co z przyłączam i wodociągowymi,
P. Wójt
obecnie pracuje kopalka w spółce wodnej, chętni do przyłączy
musza posiadać pr'oj ekt przyłącza wodociągowego, budowa przyłączy będzle
realizowana w przyszłym tygodniLl,
P.

_

P. Szteler odnośnie zawiadornień na Ses.ję' telefoniczne zawiadomienia
przez Sekretarza' zgodnie ze Statutem Rady powinny być zawiadonienia

pisemne,

P. Czajkowski- należałozwołac pilne posiedzenie Rady, dlatego

tez
zdecydowano, że bedą to powiadomienia telefoniczne,
P. Sekretarz- na prośbęPrzewodniczącego Rady Gminy intbrmowałem
wszystkich radnych zwolaniu Sesj i,
P. Szteler- w wyadnym informatorze P. Wójt infbrmuje, że dokonano
Iemontu hali spot1owej oraz pogłębianie studni w LamkowiŹnie to był
nietrafi ny pomosł r'adnych,
Położenie tapet oIaZ wygładzenie scian gipsowo_kartonowych w szatni, to
chybajest bieżąca naplawa, koszt około 5 tys. zł.
odnośniestudni w Lamkor,viŹnie; poprzednia Rada podj ęła decyzj ę o
pogłebieniu studni mieszkańcom sołectrva Lamkowizna, u których btak jest
wody, nikt nie obiecał mieszkańcom , Źe będzie to woda idealna, w okresie
tym mozna było jedynie w ten sposób pomóć mieszkańcom ,którzy w
studniach nie mieli wogóle wody.
Zwracam się do komisji gospodarczej, aby pornogła rolnikom w umofzeniu
IV mty podatku.
P. Wójt rzad polski nie ogłosiłstanu klęski żywiołowejw sprawie suszy,
dlatego też nie przekaże rekompensat za poniesione przez rolników straty.
P. Sekretarz _ w sprawie umorzeń lv podatku rolnyrn; wniosek o umorzenie
sl<ałada do Wójta Gminy zaiinteresowany' każdy wniosek rozpatrywany jest
przez Wójta indywidualnie zgodnie z ordynacją podatkowa.

P. Listkowski

-

Pan Starosta obiecał, Źe bedą porządkowane rowy

p1'Zy

drogach powiatowych, naleŹałoby powycinać zakrzaczenla,
Przy remizie oSP w Wapielsku pozostawiona uszkodzona budka, czy można
ja usunrc. srpeci tylko centrurn wsi.
P. Wójt - jest to r.łłasność
prywatna' nie możemy dokonać tego z urzędu.

P. Więcławski podziekolł'ał wszystkim, którzy brali udział w dożyŃach
grlinnycl-r w Ruszkowie

Ad.l2
Na tym obrady
Protokółowała;
H' Siernińska

.

zakończono.

Przewodniczący

,_BądV Gmifiy \ l

ą##ffi",łu,-.

Szkoła I'o<lstlwowu

w Radzikach Dużvr:h
B7-337 Wąpielsk
tel. 56 493 823.1

W roku

SPRAWOZDANIE
szkoln],'rn

2ol4l15 do SzkoĘ Podstawowej w Radzikach

Dużych uczęszczaJo 119 osób, do oddziału przedszkolnego 23 uczniów. W

klasach I-VI naukę pobierało 96 uczniów. Decyąą rodziców

po

uwzględnieniu wyników diagnozy dojrzałościszkolnej i opinii PPP w Rypinie

decyzję o odroczeniu obowiązków szkolnych wydano 5 osobo|n. w
mijającym roku promocję uąlskało 100 7o uczniów. Z dziećrni pracowało 7
nauczycieli w pełnym wymiafze 2 niepełnozatrudnionych oraz B łączących
etaŁy z innymi placówkami. Poza Ęrn Yz etatu sekretarki oraz, 2 3A eŁatn
pracowników obsługi.

Edukacja odby'wała się zgodnie z opracowan5nni i prą'.jętymi planami
pracy przygotowanymi w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Zgodnie z
obowiryującyrn Rozporządzeniem MEN uczniowie zostali objęci pomocą
psychologiczno - pedagogiczfiąi rra'uczanie indyłr.idu alne I wcz', wczesne

wspomaganie 3 dzieci' Pozostałe zajęcia dydakĘczno-wyrównawcze,
korekcyjno - kompensacyjne prowadzone byĘ w ramach godzirr z art. 42

KN. Wsąysry nauczyciele zreaJjzowa7i dodatkowe godziny. Większośćz nich
zroblŁa to z nadwyżką. staramy się dotrzeć do dziecka z trudnościami, jak i

wśród uczniów perełki. Zajęciarni z art. 42 objęci zostali w
ramach opieki świetlicowej dzieci dojeżdżające.PrzebywĄą one w naszej
''wychwytywać"

szkole od 71s do 14s0.

W szkole odbywaĘ się następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia
wyrównawcze z j' polskiego, matemaĘki, języka angielskiego, zajęcia gier
strategicznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kształcenie
ponadprzedmiotowe,

koło biblijne' zajęcla artystyczne, SKS/cyrkowe.

Placówka wzbogaciła się o plac zabaw oraz wiele pomocy w ramach projektu

przy szkole" (łączna kwota 76'o38 ,84 zł) Rozbudowany też
"Przedszkole
został monitońng o trąl dodatkowe kamery.

Uczniowie z trudnościami w mowie objęci byti zajęciami

logopedycznymi 7 g. Bardzo dużo jest dzteci z trudnościami. Trzy przypadki

mamy szczególnie trudne 2 w

"o"

i

1w

kl. IL Łącznie objęto 17 osób.

10

miesięcy to czas w71.:ężonej pracy dla uczniów i nauczycieli. Dzieci z pomocą

i większe sukcesy w konkursach

pedagogów osiągali mniejsze

bądż

zawodach organizowanych przez naszą placówkę lub podmioĘ zewnętrzne.

Jako szkoła organizowaliśmy Gminne Zawody w Tenisa

Stołowego,

Klasówkę" - konkurs ortograficzny'
"Wieiką
Sukcesy uczniów w konkursach.
Międzygminną

PLASTYCZNE

o Powiatowy Konkurs Stra:żacki
"Młodzież zapobiega
nagrodzeni: Jakub Sikorski kI. I, Maja Lewandowska

pożarom"

kl. II,

Zwzia

Malinowska kl. II, Kalina Nadworna kl. III, Maja Bytner kl. IV,
Roksana Wiśniewska kl. IV, Alicja Micha]ska kl. IV, Karol Świtalski

.

Kl. IV

Wiersz Kredką Malowany - powiat

Kalina Nadworna kl. III - III miejsce
Zuzanna Bendykowska

"o'

- wyróżnienie

Jakub Klonowski k1' I - wyróżnienie

o

Maciej Lechowicz kL. I _ wyróżnienie

Las skarbem przyrody
nagrody rzeczowe

o
C
.

f

_

Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń

wyróżnienie:

Wiktoria Pacyna i Klaudia Wysocka
Las - ,cztery pory roku' - Nadleśnictwo Skrwilno
Wiktoria Pacyna - aparat fotograficzny
Agata Rutkowska - tablet

Bazar bezpieczeństwa - Klaudia Wysocka
Wojewódzki Konkurs PlasĘczny ,,Obrona cywilna wokół nas" Edycja
2015 pod hasłem
ma pierwszeństwo"
"Bezpieczeństwo
Karolina Łukaszewska kl. V
Mateusz Łukaszewski kl'

Zuzanna WiŚniewska kl.

III
II

Agata Klaj szmidt kl. IU

SPORTOWE

.

w Halową Piłkę Nożną Szkół Wiejskich o
Puchar Wójta Gminy Wąpielsk - I miejsce chłopcy; II miejsce

Międzyszkolny T\rrniej
dziewczęŁa

król strzelców - Dmytro MarĘnyuk

.

najlepsza bramkarka - Sara Getka
T\rrniej Piłki nożnej na orliku - gminny
I miejsce dziewczęta; II miejsce chłopcy

najlepsza bramkarka - Sara Getka

o

Najlepsąy strzelec - Wiktoria Smoczewska kl.

M

Powiatowe Zawody w LA

Dima MarĘ'nyuk - 1000 m - I m. w gminie, II m. w powiecie
Kuba Zieliński - 1000 m

Wiktoria Smoczewska 60 m
Agata Rutkowska - piłeczka palantowa

o

Dima Martynyuk - III m. w tenisie stołowym - etap gminny

RECYTATORSIE

o
o
o
.
.

Poezja Zierni Dobrzyńskiej im'
wyróżrienie

J.

Pietrkiewi

cza - Maja Bytner

Bazar bezpieczeństwa - Maria Tułodziecka - I miejsce w Golubiu
Dobrzyniu

-

-

XIX Konkurs RecJ.tatorski TWórczości Dziecięcej 2015 ' powiat
Maria T\rłodziecka III miejsce
Kuba Katarzyński z kl. I - wyróżnienie

Braiiśmyudńat w konkursie recytatorskim
- Płonne

"B\iźej

Marii Dąbrowskiej"

Konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego - Rypin
Alicja Michalska

III miej sce

Agata Rutkowska - wyróżnienie

PRZEDMIOTOWE

. Marek Dziak - udział w etapie rejonow1.rn z przyrody i matemaĘki
. Maja Bytner - II miejsce w międąlgminnym konkursie z j. angielskiego
o Wiktoria Pacyna II miejsce w konkursie dekanalnym Ewangelia wg

św.

Łukasza i reprezentowała szkołę w konkursie diecezjaln1'rn - Płock

o Bartosz Brzóska k1. III - III miejsce w
MatemaĘcznym dla kl.

III

Międzygminn5rm Konkursie

. Bartosz Brzóska i Maksymilian Kucharski z kl
o
.

I

Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla k1.III
Karo1ina Łukaszewska kl.

V-

III miejsce w T\rrnieju Wiedzy Pożarniczej -

etap gminny

Konkurs Czytelniczy Wąpielsk Lindgren"

o

.III brali udział w

"Radości

i kłopoĘ dzieci w ksiąikach Astrid

Bartosz Brzóska kl. III - III miejsce

Międzygminny konkurs ortograficzny
Wielka Międzygminna Klasówka''
"V
organizowany przez naszą szkołę
grupa młodsza Maja Bytner - I m.
grupa

.

starsza Julia

Olszta III m.

Wioleta WiŚniewska II m.

Dima MarĘn1uk i Wioieta Wiśniewska repreźentowali szkołę w Przeglądzie
historycznym

MUZYCZNE

C Bazar bezpieczeństwa - Golub-Dobtzyft - Joanna Wysocka III miejsce
o Braliśmyteż :udział w Konkursie piosenki patriotycznej w Borzyminie:
.
.

Aleksandra Jaworska i Karolina Łukaszewska

Przeg|ąd kolęd i pastora1ek
Aleksandra Jaworska

_ Starorypin - Maksymilian Albrecht

i

Konkurs ekologiczny
Grupa młodsza kl' III-IV
I miejsce Maja
II

Bytner

miejsce Maciej Brzóska

III miejsce

Wiktoria Pacyna

Grupa starsza kl. V-VI
I miejsce Agata
II miej sce

o

Rutkowska

Kornel Zuchowski

III miej sce Maciej

Krauza

BRD - etap gminny
Aleksandra Jaworska, Agata Rutkowska, Maciej Krauza, Kornel Żuchowski
zaję1i III miejsce

r

mądroŚcią narodóv/' - Międzygminny konkurs w Borąrminie
"PrŻJsłowia
Agata Rutkowska kl. V

Karolina Łukaszewska kl. V
Wiktoria Smoczewska kl. VI
Konkursy matematyczne na stronie internetowej math.edu.pl
lprzygotowywane przez p. Mariusza/ . Zadania

ro

nlł iry5nv

ali uczniowie kl.

IViVI

Turniej warcabowy
I miejsce Kuba

Zieliński, II m Dima MarĘn1rrk, III m Mikołaj Malinowski

Jako szkoła prąystąpiliśmydo programów ,,Owoce w szkole' oraz ,,Szklanka
mleka". Dzieci z kl. O-III otrzymywali warrywa i owoce; dzieci z kl. O-VI
o

trzymy''Vali bezpłatne mleczko.

Zgodnie

z prĄęĘmi programami

realizujemy programy:

"Wiem,

co jem",

wychowawcąrm

i

profilaktycznym

bzika na punkcie
"Mam
właściweroztłiązanie" - program profilakĘki
"Trzyrrraj

mleka", ,TrzebNy umysł",
"Znajdż
palenia tytoniu dla uczniów sta-rszych;
edukacji antynikoĘ'nowej.

"Nie

formę",

pal przy mnie, proszę'' - program

Chętni uczniowie za syrnboticzną złotówkę, otrzymują herbatę, bezpłatne
posiłki otrąrmylvało 4I luczntów, z pornocy sĘpendialnej skorzystało 17 osób.
Uczniowie pod okiem nauczycieli prowadzą sklepik. Jest on fundatorem wielu
konkursów oraz wycieczek szkolnych, podobnie jak Rada Rodziców.
Chętni uczniowie oszczędząą w SKo.
Dbamy też o środowisko. Współpracujemy z miejscowym leśniczym, policją,

strgżą, kołem łowieckim
- spotkania w terenie, pomoce dydakĘczne,
"ŁoŚ"
pogadanki. Urząd Marszałkowski zasponsorował nam Wjazd na zajęcia w
GostJ.nińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowrrn - Goreń Duzy 50 :ucznióllł z H.
II.V.

Wzorem ubiegłych lat zbieramy surowce wtórne:

makulatura 1725 kg
puszki 49 kg
baterie 100 kg

butelki PET 118 kg

nakrętki 210 kg
W szkole prowadzone były akcje char}tatywne:

.

zbiórka nakrętek dla chorych dzieci
,,Mikołajkowa Loteria Fantowa" - 2o8'7o zł na ksialki do biblioteki
Grosza" - 237,52 zł (dla oliwiera)

'Góra

o ',Pomoc dla oliwiera" - 620,70 zł
o p. Elżbieta Wiśniewska z NadleŚnictwa

Golub-D obrzyn przekazała nam

ponad 50 książek do biblioteki szkoinej

Aby umilić uczniom pobyt w szkole zorganizowaliśmy d1a nich szereg imprez.

Zgodnie

z ka]endarzem były to: Swięto Pieczonego Ziernniaka,

Święto

Pierwszokiasisw, Zabawa Andrzejkowa, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy,
WalenĘnki, Światowy Dzteń Ziemi, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
Możemy też liczyć na wsparcie sponsorów. Sołectwo Radziki Duźe, Radny Radzik

MaĘch p. H. Szteler, państwo A. i T. Żółtowscy, państwo M. i D. Getka, jedna
rodzina nie ujawniająca nazwiska, oSP Radzikl.

O wsąrstkich wydarzeniach można prznczytać w kronice szkolnej, którą
systematycznie prowadzimy oraz na stronie internetowej www.spradziki.edu.pl
Współpracujetny też z lokalną prasą.

Nasi uczniowie przygotowali też program artystyczny zgodrrie z harmonogramem
imprez. Dodatkowo przygotowa1i programy dla seniorów i o Janie Pawle II, które

byĘ prezentowane podczas uroczystości parafra1nych. Gościliśmyteż arĘstów w
naszej szkole.

Dla naszych uczniów byĘ zorganizowane wspólne wycieczki do Torunia,
Płocka, Gdańska, biwak w Sitnicy. 4 chętnych uczniów uczestniczyło w wycieczce

z gjrnnązium - Góry Stołowe. W ostatnim tygodniu

zorganizrswa7iśrny tez .vqyjazd

na basen do Rypina.

Zgodnie z planem ptzebiegał lradzór pedagogiczny prowadzony przez
dyrektora szkoły. obejmuje on ewaluację wewnętrzną, z której raport jest
dołączony do sprawozdania, wspomaganie oraz obserwacje zajQć. Nasza szkoła
uczestniczyła w Projekcie ,Diagnoza - Doskona]enie _ Rozwoj" - projekt oświatowy
ze wsparciem unlnym. Priorytet III. Wysoka jakośćsystemu oświaty' Działanie

3.5' Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Po diagnozie wybraliśmy Obszar:

,,Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyj n5/? ' odbyliśmy łącznie 53 godz.
szkoleń w szkole, p1us po 2I goózin nauczyciele pracujący w sieciach: sieć
dyrektorów, nauczycieli klas młodszych, humanistów, j. obcego, matematyczno ptzy"rodnicza, dla uczniów zdolnych, wychowawców.

Uczniowie naszej szkoĘ poddawani są badaniom nie Ęlko wewnętrznym,
ale też przez podmiory zewnętfzne. Mamy wówczas porównanie z wynikami
uzyskarr5łni przez uczniów w województwie i kraju.
Uczniowie kl. III przystąpili do sprawdzianów zewnętrznych organizowanych przez

OPERON orazOBUT.
Kiasa V objęta została sprawdzianem zewnętrznym j' polskiego i matemaĘki.

W kwietniu uczniowie kl. VI prąlstąpili do sprawdzianu dla uczniów kończących
szkołę podstawową. Poprzedzony on był próbnymi sprawdzianami' Uzyskali oni
wynik z częściI 47

%o

z drugiej 65

o/o.

Razrurn część.Ii II 52,33

%o.

Przy wynikach

uzyskiwanych przez :uczn.iów w ciągu roku, stwierdzam, że jest to wynik na miarę
ich możliwości.(średniaocen na koniec roku z matemaĘki 2,5; j. polski 2,72; j.
angielski 2,9).

Ze wzgiędu na brak środków finansowych na okres wakacji

nie

przewidziaflo remontów.
Dziękuję władzom Gminy, Radn1łn oraz sołtysom z obwodu naszej szkoĘ za
wspieranie naszej placówki w minionym roku szko1nym.

DYREKFo.Ti

szxoŁY

Mil-rk) ]u'rrorsŁ)
igr Morió)Jawors'ra

Szkoła Podstuworva

vr Radzikłroh l)rrżycir
87-337 WąpielSk
tel. 56 493 8231

W roku Szkolnym

2015116

do SzkoĘ Podstawowej w Radzikach Dużych

uczęszcza l02 uczniów z kl. I-vI oraz |6

z

oddziabl przedszkolnego. Łącznie 1 18.

5

dzięci 6Jętnich na wniosęk rodzica poparty opinią PPP zostało odroczonych z
obowiązku szkolnego. Dla 2 dzieci na wniosęk lodzica Zorganizowano Zajęcia
wczesnego wspomagania. Jedno dziecko zostało objęte nauczanięm ind1'widualnym.

Mamy też dziecko niepełnospfawne poruszające się na wózku. Jest podjazd do szkoły,
natomiast brak możliwości ptzemieszczania się na piętro. Brak jest też w placówce
przystosowanej toalety (korzystamy ztej na hali).

Przydziafu godzin dokonano Zgodnie

Z

obowiązuj

ącym fozporządzęniem'

Przydzielono je wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Zatrudntamy 8 nauczycieli
w pełnym wymiarze. 2 osoby są niepęłnozatrudnione, ó dopełnia lub uzupełnia etat w

innej szkole. Dla uczniów Zaplanowano zajęcia dodatkowe. Są one realizowane w

KN

ramach godzinz art.42

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl. I_[I - 3 godziny

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

_5

godzin

Kółko matematyazne - I godzina
Kształcęnię ponadprzedmiotowe - 2 godziny
Zajęcia wyrównawcze

z

języka polskiego i matematyki kl. VI - 2 godziny

Zaięcialogopedyczne - 6 godzin

Uczniowię oczekujący na dowóz (45 dowożonych) z braku funduszy na prowadzenie
świetticyobjęte są opieką świetlic ową przęz nauczycieli zatrudnionych w placówce
or az p

anią z punlrtu przedszkolne go.

Zgodlie z obowiązuiącymi przepisami w oddziale plzedszkolnym wprowadzono język
angielski. Dzięci z kl.

I''

il i IV otrzymĄ

bezpłatne podręczniki.

Dla wszystkich chętnych uczniów przygotowywana jest jak co roku ciepła herbatka,
W szkole wydawane są obiady - wg listy z bezpłatnego posiłku korzysta 29 lczniów.
Dla 23 uczniów rodzice wykupili posiłek' Rodzice jak co roku mogą składać wnioski o
stypendia socjalne.

Jako placówka przystąpiliśmy do programów ,,Szklanka mleka'' oraz ,,owoce w
szko1e".

Zadeklarowaliśmy też udział uczniów kl. I-III w testorryaniu narzędzi z neurodydaktyki
w ramach wdrażania nowatorskich

Zę

względu

na

wynagń'

ograniczone środkifinansowę wykonaliśmy jedynie

kosmetycme napfawy. W dużej mierze

w

utrz}'rnaniu porządku przed bud1'nkiem

pomaga istniej ący monitoring'
Uwa'żam, że placówka jest w pełni przygotowana do zajęć dydaktycznych.

DYREKToR szKoŁY

Mcx,"ia \re.,lrołtta:.

mgr Maria ltaworshtt

$zkola Podstawowa
w

Półriesku Małym
B7-337 Wqpielsk

woj. klrja!\,sko-pomorskie
tel. (056) 49-37-448

sPRAWoZDANlE DYREKToRA z PRACY szKoŁY l NADzoRU PEDAGoGlczNEGo

w RoKU SZKOLNYM 2O74{2OI5
Praca dydaktyczno - wychowawcza W minionym roku szkolnym przebiegała bez
zakłóceń. Zadania przyjęte w Planie Pracy Szkoły iPlanie NadZoru Pedagogicznego Zostały
zrealizowane; odbyły się wszystkie uroczystości u.jęte w KaIendarzu imprez szkoInych, dzięki
temu W szkole prócz rodziców gościIiśmyseniorów i osoby samotne, osoby już nie związane
bezpośrednio ze szkołą. lmprezy środowiskowe typu: Wigilia szkolna, Choinka, Piknik
rodzinny połączony z Dniem Dziecka - trwale integrują szkołę ze środowiskiem lokaInym.
Szkoła zorganizowała Gminny Przegląd Hjstoryczny i HaIowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta. Na pochwałę zasługuje zaangażowanie nauczycie|i W przygotowanie tego typu
imprez; tym bardziej' że w gronie kilkunastu nauczycieIi tylko 5 pracuje W tej placóWce W
pełnym wymiarze godzin, pozostali dzielą czas iobowiązki między inne szkoły.

Wsparciem dla szkoły jest też Rada Rodziców pomagając w organizacji imprez
szkolnych igromadząc środki finansowe na ten cel.

o-lll i

Ponadto odbyły się: 2 wycieczki, wyjazdy do kina i na przedstawienie teatralne dIa kl.
lV _ Vl, 2 spektakle profilaktyczne, w miarę zainteresowania uczniów p. Jarosław

Śiiwiński organizował wyjazdy na basen. Uczniowie klas młodszych wzię|i udział w spotkaniu
z poIicjantem nt. beZpiecznego poru5zania się po drodze. Wszyscy uczniowie mieti

zapewnione dożywianie (ok. 30 korzystało z bezpłatnych posiłków finansowanych przez
GOPS, pozostali mogli zakupić pieczywo i herbatę). Wszystkie dzieci otrzymywały bezpłatne
mleko, a uczniowie k|. o _ lll także owoce i warzywa w ramach ogólnopolskich akcji ,,owoce
w szkole" i ,,Szklanka mleka".

W szkole działały:Spółdzielnia Uczniowska, sKo, PCK' SU; wydawana jest

gaZetka

sz ko ln a.

Nauczyciele zgodnie z art. 42 KN prowadziIi dodatkowe zajęcia, a były to: opieka
świetllcowa dIa uczniów dojeżdżającychgimbusem, zdw w kl. l-ll|, koło historyczne,
matematyczne, j. angielskiego, j. polskiego

- w kl. lV-Vl.

odbyło się kilka konkursów w ramach działalnościSKo, a także: Szkolny Konkurs
Strażacki, eliminacje szkolne do konkursów kuratoryjnych z języka polskiego, matematyki i
przyrody; liczny był udział uczniów naszej szkoły w konkursach plastycznych i zawodach
sportowych.
osiągnięcia uczniów:

1.

lll m. w województwie w ogólnopo|skim konkursie ,,Dziśoszczędzam
PKO,,

W

sKo _ jutro

W

2.
3.

Natalia Kołodziejczak _ |aureat
Narodowe"
na szczeb lu powiatowym

Sym bole

_
_
_

_
_
4.

- 5

m. w kraju w konkursie KLlo 20].4 ,,Polskie

Wiktoria Kołodziejczak - | m. w powiatowym konkursie |iterackim PCK pt'
,,

Uza leżn ien ia a przyszłośćna rod u"

Andżelika Sitniewska _ lV m. w biegu na 600 m w Powiatowych lgrzyskach LA
Sandra Corgiel - V m. w Powiatowych lgrzyskach LA w Rypinie
NataIia Kołodzie jczak _ 2 wyróżnienia W powiatowym konkursie literackim pt.
,,Uzależnienia a przyszłośćnarodu" oraz,,Wpływ środowiska na zdrowie',

JuIia Łapkiewicz _ Wyróżnienie W kate8orii szopki konstrukcyjne w lV
Powiatowym Konkursie Plastycznym Szopka Bożona rodzen iowa (grupa
wiekowa

l)

Michał Błaszkiewicz _ Wyróżnienie W
,,Wiersz kred ką malowany"

]"8

powiatowym konkursie plastycznym

lll m. sztafeta dziewcząt 8X800 m w biegach powiatowych

na szczeblu gminnym

Kacper Bolewski _ ll m. w gminnym konkursie strażackim

-

Nikodem Wilczyński

_ V m. w

konkursie czyteIniczym ,,Twórczość Astrid

Lin d gre

n"

Il m. W

Turnieju Piłki Nożne.j w Wąpielsku (dziewczęta)

lll m. w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk w Radzikach
(d

ziewczęta

)

W ramach nadzoru ped agogicznego

1. przeprowadzono ewaIuację zakończoną raportem
2. _ sprawowano kontrolę okresową i bieżącą w zakresie prowadzenia dokumentacji
wychowawczej i przedmiotu oraz zajęć dodatkowych zgodnie z art' 42 KN - bez
zastrzeżeń;

_ monitorowano reaIizację podstawy programowej oraz realizację zajęć edukacji
wczesnoszkolnej w cyklu trzyletnim _ bez zastrzeżeń
nadzorowano udzielanie pomocy psychoIogiczno - pedagogicznej w szkole, którą
objętych było 18 uczniów kl' l _ Vl _ bez zastrzeżeń

3.

kontrolowano przestrzeganie przez nauczycieli przepisów bhp'
w zakresie działalnościdiagnostYczno - ocenlającej przeprowadzono 13 hospitacji i
obserwacji zajęć zgodnie Z rocznym harmonogramem (min. 1 godzina w roku

szkolnym). Należy stwierdzić, że nauczycieIe przygotowują się do lekcji, stosu.ją
różnorodne metody iformy pracy oraz efektywnie wykorzystują czas pracy.
Przeprowadzono badanie wynikóW nauczania Za pomocą testóW sta nd aryzowanych
W klasach: lll, V lVl, a w pozostałych klasach za pomocą narzędzi/testów
opracowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W oddziale

przedszkolnym prZeprowadzono badanle gotowości szkoInej sześcioIatków do

podjęcia nauki _ wszystkie dzieci osiągnęły dojrzałośćszkolną.
Cieszy wynik szóstoklasistów (cz. l _ 65 % - wyższy od gminy, powiatu, wo.jewództwa.
Zaniepokojenie może budzić wynik z cz. |l _ 6Ż %. ']ednakże biorąc pod uwagę fakt, że
w gronie 7 piszących 3 uczniów posiadało opinię o dostosowaniu wymagań do
obniżonych możliwościuczniów _ należy uznać tegoroczny wynik ze sprawdzianu
'jako
dobry, który sytuu.je szkołę za cz' l w 5 staninie.
Dzieci z trudnościami w nauce uczęszczały na zajęcia dydaktyczno _ wyrównawcze i w
miarę potrzeb były kierowane do poradni psychologiczno _ pedagogiczne.j 2 uczniów

miało orzeczenie o kształceniu specjaInym (1 z powodu stanU zdrowia, tu też
nauczanych indywidualnie) 10 posiadało opinie o dostosowaniu wymagań do

możliwościucznia. jedno dziecko objęte było wczesnym wspomaganie rozwoju.
4. w zakresie działaInośclwspomagającej zorganizowano radę szkoIeniową oraz
okresowe szkolenie w zakresie bhp; wszyscy nauczyciele uczestniczyli w projekcie
,,Diagnoza - doskonalenie - rozwol". W ramach pro.jektu zorganizowano warsztaty
dla rodziców,,Jak pomóc dziecku odnieśćsukces edukacyjny".
5.

odbyły się 2 zebrania ogó|ne z rodzicami, na których przedstawiono osiągniecia
uczniów, realizację zadań szkoły W tym Wyniki ewaluacji Wewnętrznej oraz działania
Ra dy Rodzlców'
W szkole przeprowadzane były kontrole organów zewnętrznych (Nadzór Budowlany,
Sanepid, Nadzór BHP), które potwierdziły prawidłowośćfunkcjonowania placówki.

PRZYGoToWANlE PLACÓWKl Do NoWEGo RoKU SZKoLNEGo
201.5/201.6

W czasie

Wakacji Wykonano drobne prace konserwatorskie: wymalowano izbę
lekcyjną itoalety, częściowo lamperię na korytarzu szkolnym. Baza lokalowa na ten czasjest
Wystarczająca, składa się na nią:7 izb lekcyjnych, zastępcza sala gimnastyczna do ćwiczeń,
biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, sZatnia, stołóWka z aneksem kuchennym, toalety.
Należy rozważyć ogrodzenie boiska szkolnego, z którego korzysta też młodzieżwiejska,gdyż
użytkowanie tego terenu podczas gier w piłkę nożną rodzi zagrożenie bezpieczeństwa ze
względu na sąsiedztwo drogi do.jazdowej.
WYposażenie szkoły, w zasadzie, jest zadowalające. W pilnych przypadkach staraliśmy
się uzupełniać braki we własnym zakresie m.in. w minionym roku szkolnym zakupiliśmy 4
monitory do pracowni komputerowej ze środków wypracowanych przez SKo Za kwotę 1280
zl.

W szkoIe pracuje wykwalifikowana kadra _ zatrudnleni są nauczyciele w większości
mianowani (2 dyplomowanych, 1 kontraktowyLz Wykształceniem wyższym magisterskim (2
Iic), posiadający doświadczenie zawodowe i uprawnienia do nauczania co najmniej dwóch
przedmiotóW, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych iterapeutycznych. Wszyscy nauczyciele
realizują tzw. godziny karciane, w wymiarze tygodniowym jest to 16 godzin przeznaczonych
na opiekę świet|icową,zajęcia dydaktyczno _ wyrównawcze i korekcyjno kompensacyjne

oraz koła zainteresowań' Dwóch uczniów posiada orzeczenie

o

-

potrzebie kształcenia

acyjnych, d|a jednego ucznia zorganizowano nauczanie
indywidualne, 'jedno dziecko trzyletnie objęte jest Wczesnym Wspomaganlem rozwoju, grupa
10 dzieci z o-l korzysta z zajęc logopedycznych' Szkoła została zgłoszona do programów:

specjalnego i korzysta z zajęc rewa

owoce

i

lid

w szko|e oraz

Szk|anka mleka. Grupa 25 uczniów korzysta
dożywiania wg listy GOPS; wszyscy chętni mogą zakupić pieczywo i herbatę.
Warzywa

z formy
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SPRAWOZDANIE Z PRACY
SZKoŁY PoDSTAwowEJ IM. STANISŁAWA STASZICA w WĄPIELSKU
ZAROK SZKOLNY 2014115

W roku szkolnym 2014/15 do SP w Wąpielsku lczęszczało 87 uczniów realizujących
obowiązek szkolny w ó oddziałach i 19 dzieci objęĘch obowiązkiem przedszkolnym. (łącznie
7 oddziałóul i 106 uczniów), wśród nich wielu uczniów spoza obwodu szkĄ. W szkole

pfacowało7nauczycielipełnozatrudnionychilniepełnozatrudniony,Żnauczycieli

uzupełniałoetat w sąsiednich szkołach' Realizacja nadzoru pedagogicznego dyreltora szkoły
przebiegała zgodnje z planem działań polegała m. in. na: diagnozowaniu wybranych

i

obszarów pracy szkoły, badaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów, obserwacji zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych i innej działalnościstatutowej szkoły, monitoringrr,
wewnątrzszkolnemu doskonaleniu nauczycieli- (udział w projekcie. ,,Diagnoza-DoskonalenieRozwój. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoł i przedszkoli w powiecie rypińskim)
W pracy szkoły szczegól ne znaczenie przywiązywano do poprawy wyników nauki oraz

stworzenia uczniom możliwościosiągania sukcesu

w

różnego rodzaju konkursach,

przeglądach i zawodach sportowych. Jako szkoła jesteśmy zadowoleni z wyniku osiągniętego
przez uczniów tej kl. W w sprawdzianie kompetencji' (1 z uczniów _ Maciej Walasiewicz
uzyskał 100% zkażdĄ częścisprawdzianu, tj z j p., mat, j.a., uczennica Marta Krzyżanowska

uzyskała 1007o z matematyki)' Jednak sam wynik cyfroryy nie odzwierciedla pracy szkĄ.
(Świadomi jesteśmytego, Źe do wyniku sprawdzianu nie naleĄ przywiązywać zbyt dateko
idącego znaczenla, bo zaleĄ one od różnych spraw' jak dobra klasa, mała ilośÓ uczniów z
trudnościami czy dysfunkcjami)'
Kalendarz uroczystości, wydarzeń szkolnych i środowiskowych przebiegał zgodnie z planem
działań. Szkoła była organizatorem wielu imprez szkolnych i środowiskowycĘ konkursów i
turniejów m. in. VII Gminnego Konkursu Czytelniczego dla klas I _ III' Gminnego Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowvm, I Miedzygminnego Konkursu Języka
Angielskiego ,.English is easy''. Ponadto w szkołe odbyło się szereg uroczystości:
Slubowanie klasy I, Sprzątanie Świata, otrzęsiny kl. IV, Uroczystośćz okazji Dnia
Nauczyciela, Uroczystość z okazji Święta Niepodległości,Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki,
Jasełka, wigilie klasowe' Dzień Babci i Dziadką zabawa choinkowa, Dzień samorządności
szkolnej - I dzień wiosny, Dzień Matki' Dzień Dziecką Dzień ojca pod jedną wspólną nazwą
,pzień Rodziny''.
Szkoła brała również udział w akcji ,,Góra Złota''' W ciągu całego roku szkolnego
zbieraliśmy surowce wtórne i makulaturę.
Szkoła realizowała wiele działań wychowawczych i profilaktycznych sfuŹących
wzmacnianiu właściwychpostaw i zmniejszaniu zagrożeh. Realizowane byĘ programy
edukacyjne i profilaktyczne pt. ,,Chroń Dziecięce UŚmiechy''' ,,Ja i moje zęby'''
i mój
',Ja
uśmiech''. Program edukacyjny dla klas V- VI pt. ,,Trzymaj formę'', program przedszkolnej
edukacji antynikotynowej pt. ,, Czyste powietrŻe wokoł nas'', proglam edukacji
antynikotynowej dla uczniów klas I _ III pt. ,,Nie pal pfty mnie, proszę'" oraz program
profilaktyki pa1enia tyoniu dla uczniów klas IV - Y pt. Znajdź własciwe rozvłięanie''
',
'
proglam profilak1yczny:
mleka'' oraz
w szkole'''
',SzklaŃa
',owoce

Szkoła brała równieŻ udilał w pĄekcie pn. ,fko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan
brat'' w ramach kórego 50 - osobowa grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach z zakresu

edukacji ekologiczno-przyrodniczej

na terenie

Gostynińsko- Włocławskiego Parku

Krajobrazowego.
Ponadto szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pn. ,'Lepsza szkoła''
W ramach projektu szkoła mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą
specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizowała osiągnięcia uczniólr',
porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu'
Projekt LEPSZA SZKOŁA jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo oświatowe.
W szkole prężtie działa Samorząd Uczniowski i PCK, prowadzone były różnorodne
zajęcia pozalekcyjne. Szkoła posiada własną stronę intemetową onz własny ceremoniał
szkolny
saandar). Uczniowie mieli moŻliwośc prezentowania swoich zdolności i
umiejętności w szkole i poza nią' biorąc udział w różnych formach współzawodnictwa.
osiągali sukcesy na etapach szkolnych' gminnych, rejonowych' wojewódzkich a nawet
ogólnopolskich' Jako szkoła zadowoleni jesteśmyz rłyników osiąganych przez naszych
uczniów w nauce, konkursach i zawodach sportowych'
osiągnięcia uczniów.
l. VII Gminny Konkurs Czytelniczy pt. ,,Rądościi troski dzieci w ksiqżkach Astrid
Lindgrerf'- Maja Cyrankowska ucz. kl. III- I miejsce- etap gminny
2. Konkurs literacki (wiersz) orgonizowany przez PCK pt. ,,Wpły+ł środowiska na

i

ztłruw ie ".

- Mateusz Jankowski ucz.

kl.V

I miejsce-

etap powiatowy

- Mańyna Zdanek, Roksana Modrakowska, Tomasz Stefański _ wyróżnienie- etap

powiatowy
3. Konkurs literącki (proĄ organizowany przez P()K pt. '' (IząIeżnienia, a przyszłośc
człowieka''
- Wiktoria Stawicka ucz. kl. V - I miejsce- etap powiatowy
1. Konkurs z historii regionalnej ,.Ziemia dobrzyńska - moja mała o1czyzna''
zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej- zespoł w składzie: Marta
Krzyżanowska (kl. \{I)' Bartosz Bytner, Julian Dąbrowski (kl. v) - m miejsce w finale
konkrrrsu- etap woj ewódzki
Julian Dąbrowski _ V miejsce ind}rvidualne w konl'trsie ,Ztemia dobrzyńska_ moja mała
ojczyzna'' .- etap wojewódzki
5. Kcln]<ars przedmidowy z języka angielskiego organizowany przez Kuratorium
oświaty w Bydgoszczy- Maciej Walasiewicz ucz. kl.M uzyskał Ętuł finalisĘ - etap
wojewódzki
6- I Międzygminny Konkurs Języka Angielskiego ,, Etlgli'sh is earył''- etap gminny
Szymon Modrakowski ucz, kl. IV - I miejsce w kat.kl. IV- Aleksandra Suchocka ucz. kl.IV - III miejsce w kat. kl. IV
- Wiktoria Stawicka ucz. kl. V - I miejsce w kat. kl. V
- Maciej Walasiewicz ucz. kl. W I miej sce w kat. kl. W
7. VII Dobrzyiski konkurs ną płytę komputerowq pt. ,,Ludzie zrnni nieznani Ziemi
Dobr4lńskiej" (przygotowanie prezentacji) zespoł w skłądzie: Marta Krzyżanowską Zuzanna
Krzyżanowska z kl. VI _ VI miejsce w kategorii szkoł podstawowych

8. 'Ytr7I Powiatrłwy

Konlars PlasĘcztty ,'Wersz kredką malowany,,- etap powiatowy

- Anna Jankowska - wyróżnienie
9. Konhtrs plastyczny ,'C.ztery pory roku w

lesie" organizowany przez Nadleśnictwo

w Skrwilnie- Łukasz Szatkowski ucz. kl. VI _ V miejsce

I0 Międzynrodowy Konkurs matematyczny ,,Kangt 2015"'- Agata Lubieniec, Rafał
Stawicki, Mafta Krzyżalowską Bartosz Bytner, Julian Dąbrowski, Mateusz Jankowski.

NajwyŹsze wyniki osiągnęli. w kategorii klas VI. Agata Lubieniec, klas V: Bartosz Bytner.- e
Gminny Tunliei łTiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - druŹyna w
składzie: Rafał stawicki Vl, Jakub Pankowski V, Wiktoria Stawicka V, Klaudia Suwała V - II
miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy o BRD, a Rafał Stawicki II miejsce ind1rłidualnie.etap gminny

lL

I2. Międzygminnym Fesłiwalu Pieśnii Piosenki Paaiotycznej w Borz1,minie- Kacper
Rumiński ucz. kl. M _ wyróżnienie- etap międzygminny
13.

Prniatowy Turniej Tenisa Stolowego _ Filip Krauza' Dominik Krupiński ]I

miejsce.- etap powiatowy

I1. Gminny riłniej Tenisa Stołowego _I miejsce drużynowo, Filip Krauza _ I miejsce
indyuvidualnie, Dominik Krupiński _ II miejsce indywidualnie'- etap gminny
l5. Turniej piłki nożnej - ,orlik" _ I miejsce druŻynowo_ etap gminny
16. Powiatowe Igrryska L.A. w Rypinie- Maciej Walasiewicz- srebmy medalista
na 60 m.- etap powiatowy
19. ZawotĄ: ,,- pĘlłaniu _ Maciej Walasiewicz - złoty medalista w powiecie w
pływaniu na 50 m stylem dowolnym'- etap powiatowy
Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły są wystarczające do realizowania podstawy
programowej i przyjętych programów nauczania' Szkoła ma moŹliwośc korzystania z boiska
,,orlik'', które znajduje się obok szkĄ, 4 sale lekcyjne wyposaŻone są w tablice
interaktywne, projektory, laptopy i rzutnik. Jedną z wielu potrzeb szkoły jest zmodernizowana
sala komputerowa, dodatkowy projektor i rzutnik dla kl IV-VI zakup nowych mebli, ławek i
krzeseł do klas oraz wymiana dachu na budynku szkoły'
Ze względu na oszczędności podczas wakacji odbyły się tyłko drobne prace femontowe
(malowanie części korytarza dolnego). WzdfuŹ budynku szkoĘ zostd wymieniony chodnik.
W roku szkolnym 2015lŻ016 do SP w Wąpielsku uczęszcza 89 uczniów realizujących
obowiązek szkolny w 6 oddziałach i i5 dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym (łącznle
7 oddziałów i i04 uczniów). 35 uczniów zostało objętych dożywianiem' natomiast
dojeżdżający uczniowie (ok' 60) mają zapewnioną opiekę w formie zajęć opiekuńczo_
wychowawczych przed i po zajęciach.
Na koniec pragnę podziękować za współpracę, za całotoczne wsparcie' pomoc i
życzliwośćwładzom gminy: Panu wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy' Panu
Sekretarzowi, Sołtysom sołectwa Wąpielsk I i II, Ruszkowo i Kidiny oraz Państwu
Radnym.
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SPRAWoZDANIE Z PRACY SZKoŁY W RoKI] sZK.2014115
Praca SzkoĘ Podstawowej
pr zebie gała

b
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ó

c

w Długiem w roku szkolnym

20I4l15

en.

W szkole prowadzony był nadzór pedagogiczny. Celem głównym nadzoru
pedagogicznego było doskonalenie jakościpracy szkoŁy. Plan nadzoru
obejmował ewaluację wewnętrmą' kontrolę i wspieranie. Przedmiotem
ewaluacji byĘ efekty działa1nościdydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły. Wnioski wypływające zbadanta są następujące:
- analizowane są w szkole efekty dział.ai dydaktycznych,

dokonywana j est analiza sprawdzianów,
- funkcjonuj e w szkole przepĘw informacji na temat osiąganych przez
uczniów wyników,
- efektywność działai dydaktycznych podnoszą zajęcia dodatkowe,
- kształtowane są właściwepostawy i zachowania u uczniów,
- kultura osobista uczniów nie budzi zastrzeżei,
_ szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczniom.
Sukcesy uczniów są miemikiem pracy szkoĘ. W roku szkolnym Ż0I4lI5
bardzo dobrze wypadł sprawdzian szóstoklasistów. Sredni wynik 73Yo z części
I (. polski' matematyka) przewŻsza średniwynik gminny, powiatowy,
wojewódzki i krajowy, 74%o z częściII (. angielski)
Wyniki uczniów w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:
Klasa IV

-

Średnia klasy: 4,30
Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce:
- o1iwia Głowacka:5,27
- Paulina Wiśniewska: 5'09
- Klaudia Goź1iiska: 4,72
- Julia Meler: 4,,72
- Maftyna Rumińska: 4,63

Klasa V
Średnia klasy: 4'54
Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce:
- Natalia Głowacka: 5,36
- Magdalena Januszewska: 5,45
_ Kacper Wrób1ewski: 5'00

Klasa VT

Srednia klasy - 4,56
Uczniowie z najlepszą średniąocen:
- Bartosz Gietka 5,09
- Magdalena Głażewska - 5'09
- Mateusz lGasucki - 5.,00
- Krystian Fudała _ 4'81
- Kinga Szymańska - 4,81
Udział uczr.iów w konkursach pogłębia wiedzę, rozbudza zainteresowania
oraz odkrywa talenty. W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich,
braliśmy udział w wielu konkursach i zawodach, takich jak:

L.p

N-l opiekun

Nazwa konkursu

Wynik
(imię i nazwisko ucz.)

1

,,MłodzieŻ zapobiega
pozarom"- konkurs
wiedzy

J.

Kielik

K. Fudała - I mie.jsce w
konkursie gminnym,

III miejsce w konkursie

powiatowy
2 Tumiei

BRD (gminny)

D.Więczkowski

I miejsce drużynowe
I m. ind.

M. Januszewska

III m. ind. N. Głowacka
J

Tumiej BRD (powiat)

D.Wieczkowski

I miejsce drużynowo

BRD ( okręg)

D.Więczkowski

II mie.jsce druĄnowo

D.Więczkowski

III miejsce drużynowo

4 Tumiej
5

Tumiej BRD
(wojewódzki)

6 Gminny przegląd

.T.

Kais

Magdalena Gałażewska,,
Bańosz Gietka - wyróżnienie

Kais

P. Wiśniewska _ wicemistrz
ortografii

historyczny
1

Międzygminny konkurs
ortograficzny

J.

8

Powiatowy konkurs
plastyczny ,,Wiersz
kredką malowany''

M. Aranowska

D. Dobiesz wvróznien'ie

J. Rutkowska

M. Krasucki - IIIm.

9 Międzygminny konkurs

z języka angielskiego

Sukcesy Sportowe uczniów SP. w Długiem w roku szkolnym 20I4l20I5
I miejsce w gminie w tenisie stołowym dztewcząt i chłopców
II miejsce w powiecie rypińskim w tenisie stołowym dztewcząt

III miejsce w powiecie rypińskim w tenisie stołowym chłopców

Gminne zawody lekkoatletyczne
1 miejsce w skoku w dal: Barlosz Gietka
1 miejsce w skoku w dal : Martyna Rumińska
1 miejsce w rzucie piłeczką pa1antową : Magdalena Januszewska
2 miejsce w skoku w da1: Mateusz Krasucki
2 miejsce w biegu na 300 metrów : Krystian Fudała
2 miejsce w skoku w da1 Gabriela Wysocka
2 miejsce w biegu na 60 m. :Patryk Krasucki
2 miejsce w rzucie piłeczką palantową : Natalia Głowacka

W bieżącym roku dzieci skorzystały z następujących wyjazdów:
- wyjazd do Płocka,
- wyjazd do Torunia (Planetarium i ,,Młyn wiedzy''),
- wyjazd podczas którego uczniowie zwiedzal|. skalne miasta czeskie'
,,Błędne skały'', Szczeliniec, miasta uzdrowiskowe Kotliny Kłodzkiej oraz
,,Panoramę Racławicką''.

W bieżącym roku szkolnym nie było potrzeby wykonywania ręmontów
budynku wewnątrz. Wykonany Został tylko maĘ remont dachu w miejscach
pięknieć papy.

Szkoła prowadzi stołówkę produkującą posiłki dla uczniów. Praca

stołówki

pr

zebie ga b ez za}Jo c eh.

SPRĄWOZDANIE' z działalnościszkołv
w loku szkolnyłn 2014l20I5
Gimnazjum im. Ton1''ego Halika w-Radzikach Dużych

Gimnazjum w roku szkolnym 20l4l15 pracowało zgodnie z przyjętym planem pracy.

Nadzór pedagogiczny realizowany był systematycznie zgodnie z planem nadzoru. Zajęcia
odbywały się

w 6 oddziałach. Liczba uczniów wynosiła 124. W szkole są zatrudnieni

nauczyciele z przygotowanie pedagogiczn;łn' z w1łnagan;łni kwalifikacjami. Prawie t00 %
nauczycieli posiada tytuł n_la dyplomowanego. W minionym roku szkolnym realizowan1' był

w placówce projekt ..Region NaLrk Ścisłych"' Dzięki udziałowi w projekcie młodzieŻ miała
okazję do dodatkowych zi1ęć z przedmiotów'przyrodniczych

psychologiczne. Częśćzajęć odbywała się na

UMK w

oraz wsparcie pedagogiczno _

Toruniu. Zrealizowano kilka

wycieczek: m.in. do Malborka, Warszawy i w Sudety.

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 20I4l20I5

1'

Laureatka konkrrrsu przedmiotowego z języka

niemieckiego Katarzyna Wiśniewska

2'

FinaListka koŃursu przedmiotorvego z języka

niemieckiego JuliaNadwoma

3.

Mistrzostwo porviatu w tenisie stołowyn dziervcząt _ Katarzyna Górecka- Julia Nadworna

4.

Piąte mie.jsce lv elinrinacjach rł.o.jewódzkich konkursu Bezpieczelistr.vo lv Ruchu Drogor.v'v-m

Karol Bytner, Klaudia Byner, Katarzyna Górecka, Just1ma Kropkowska

5.

Wyróżnienie w konkrrrsie Iiterackim organizowanym przez

LO im. Marszałka Stanislawa

Małachowskiego w Plocku _ Diana Getka

6.

Zwycięstwo

r.v

Xl

Międzygimnazjal-nym Konkursie Matematycznym w Rypinie

-

Ewelina

Ciccierska. N1ichał Jarvorski

7.

Najlepsze wyniki rv powiecie z cgzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństr.vietnatematyki oraz przedmiotów prz1rodniczych

8'

Wicęmistrzostwo powiatu w zar.vodach lekkoatletycznych rv Rypine, bieg na 100

m

Przemvsłarv N1aciejervski

9.

Wicemistrzostwo powiatu
Lechowicz.

r.v

zawodach lekkoatletycznych w Rypinie, bieg na 800

m,Kinga

.

Gninny Oirodek Ponocy Wecznei
87_33 7

wąptelsk

Pow IyPiński
tel.56 493 83 21
NIP 892-133-83-30

o

GÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej pańStwa' maj ącą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przęzwcięŻanię trudnych sluacj i życiowych, których nie są one w stanie
pokonaó, wykorzysĘąc własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzĄących do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
osoby i rodziny korzys tające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w
rozwiąpywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Działmia ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku ukieruŃowane są na zapobieganiu,
łagodzeniu skutków i przezwyciężaniu najbardziej dotkliwych zjawisk społecznych: ubóstwa,

bezrobocia. chorób. przemocy.
Już dawno minęły czasy, kiedy pomoc społeczna realizowała wyłącznie zadania wynikające z
ustawy o pomocy społecznej; obecnie ośrodek (a przede wszystkim jego pracownicy) są
odpowiedzialni za szęIel działań nałoŻonych na gminę z zakłesl Szeroko poj ętej polityki
spółecznej: oprócz pracy socjalnej, będącej fi1arem pomocy społecznej, zajmujemy się
przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych' dodatków energetycznych, świadczeń
iodzinnych i alimentacyjnych, postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, jesteśmy
odpowiedzialni za koordynacje działań związanych z przemocą w rodzinie w ramach procedury
niebieskiej Karty, prowadzimy działania na rzecz rodztny w ramach ustawy o wspieraniu Rodziny i
Systemie Pieczy Zastępczej, zajmujemy się przyznawaniem prawa do bezpłatnych śl,viadcz.eń z
opieki zdrowotnej, przygotowywaniem refundacje i wypłaty dla osób pracujących w ramach prac
społecznie uż}tecznych, prowadzeniem Kańy DuŹej Rodziny, świadczenięm usług opiekuńczych
nad chorym w domu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna,świadczenia
pielęgnacyjne, prowadzeniem Banku Zywnośct,ptzyznawanie świadczeń rodzinnych oraz
ipecjalnego zasiłku dla opiekuna, a także zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek stały.

KADRA oŚRoDKA PoMoCY
W obecnym czasie w ośrodku Pomocy Społecznej w Wąlielsku zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej zatrudnionych jest trzech praco\łników socjalnych'
Pani Harma Czaja - zatrudnienie od maja 2006 roku
Pani Katarzyna Meler - zatrudnienie od marca 2015 roku
Pani Aneta Czamecka - zatrudnienie od września 20 i 5 roku
Ww pracownicy socjalni posiadają wykształcenie wyŻsze zgodne Z ustawą o pomocy społecznej,
ponajto posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakesu pedagogi rewalidacyjnej oraz sądownictwa.
ionadto w ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są następujący pracownicy :
Pani ZofiaBarczewska- inspektor ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Pani Iwona Kwiatkowska - główny księgowy GoPS, która od 20 lipca do chwili obecnej przebylva
na Zwolnięniu lekarskim.
Pani Marianna Frankowska _ opiękuŃa nad chorym w domu
pani Ewa Barcikowska - opiekunka nad chorym w domu, aktualnie od 15 kwietnia 2015 roku do
chwili obecnej przebywa na zvło1nieniu lekarskim.
Pani Sandra Wutkowska - asystęnt rodziny, zatrudniony od czerwca 2015 w ramach programu o
wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej, dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego'
W Gminnym osródku Pomocy Społecznej w Wąlielsku od marca 2015 prowadzony jest
monitorini i kontrola przez kierownika realizacji działń podejmowanych i prowadzonych przez
p.aco*nińó- zatrudnionych w GoPS' Każda kontrola udokumentowana jest notatką Z którą
'rupornui"
się pracownik. ionadto została założona i prowadzona ewidencja dla pracowników wyjść
słuzbowych i prywatnych, które są zapisyłvane i rejestrowane'

Dla każdego pracownika Został pŻygotowany nowy zakes czyrrności, który jest niezbędny aby
,
mógł z ptzydzielonych zadań wywiązywaó się i byó odpowiedzialnym za podljmowane działania i
ich realizację od początku do końca sprawy prowadzonej z klientem pomocy spółecznej
'

1'
2.

KLIENCI oŚRoDKA PoMoCY SPoŁECZNEJ

Liczba rodzin korzystających z pomocy spolecznej: 198 rodzir/668 osób
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogóIem: 258 rodzin/S03 osoby

- wyłącznie w pracy socjalnej: 113 rodzin/356 osób

3. Powody przyznania pomocy:
ubóstwo: 193 rodziny/663 osoby
- wielodzietnośó: 3ó rodzinl2O8 osób
- bezrobocie: 137 rodzin] 45] osób
- niepełnosprawność:42 rodzini 109 osób
- długotrwała lub ciężka choroba:78 rodzin /220 osób
- bezradnośó w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
ogółem: 34 rodzir/ 87 osób
- w tym: _ rodziny niepełne 27 rodzit:i1 5 osób
- rodziny wielodziętne: 1' rodzina"/6 osób
- alkoholizm: 8rodzin/17 osób
- trudności w pzystosowaniu do Źycia po opuszczeniu zakładu kamego: 2 rodziny/5 osób
_

Udzielone świadczenia- zadania własne gminy:
Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia ogółem: 345 decyzjil198 rodzin/ 668 osób
Zasiłki stałe:

- liczba

osób: 13

- kwota świadczeiy 27 .295 ,00 z

Zasiłki okresowe:
- Liczba osób: 123
- kwota świadczeńZ34 594,00 zł
Posiłek
- Liczba osób: 203

- kwota świadczeń 83 592'00 zł

Uslugi opiekuńcze:
- liczba osób: 5

- kwota świadczęń: 18 768'00

Zasiłki celowe:
- ljczha os6b: 2'l

zł

_ kwota świadczeń: 5 770'00 zł
rv tym specjalne zasiłki celorve
Liczba osób: 1
kwota: 150'00 zł

-

Udzielone świadczenia- zadania zlecone gminy:

1.

Specjalistyczne uslugi opiekuńcze:

- liczba osób:
- kwota

1

świadczęń:2 720,00 zł

Odplatnośó Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:
- liczna osób: 3

-

kwota świadczęil:23 997 '00 zł

4. Karta Dużej Rodziny
-

Liczba wniosków: 27

-

Liczbaprzyznanych kart: 142

od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

5. Fundusz alimentacyjny:
- Liczba rodzin pobieraj ących świadczenia: 25
- Liczba wypłaconych świadczeń: 238
- liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego: 40

ó. Swiadczeniarodzinne:
- liczba rodzin pobieraj ących świadczenierodzinne - zasiłek rodzinny: 318
- liczba rodztn pobieraj ących świadczenieopiekuńcze: 136

-

liczba wypłaconych świadczeń narastaj ąco: 1 856,00

ń

ZADANIAREALIZoWANE w RAMACH UsTAwY o PoMoCY SPoŁECZNEJ
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie udzielania pomocy w postaci:
pracy socjalnej,
-pomocy rzeczowej,
pomocy usługowej.

loradnictwa,

-pomocy finansowej.
osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społecznąmoże zgłosió się do ośrodka pomocy
społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o ptzyznaniu lub odmowie przyznania pomooy
wymagają uprzednio przeprowadzenta przez ptacownika socjalnego rodzinnego wywiadu
środowiskowego . Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane sąw fomie
pisemnej. od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Przyznarie świadczeń Z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia warunku okeślonego
w arl. 8 ust' 1 ustawy o pomocy społecznej okeślającego wysokośó krlerium dochodowego
osoby lub rodziny. Zgodnie z tym przepisem uprawnienie do korzystania ze świadczeń pieniężnych
z pomocy spolecznej przysluguj e:
1.osobie samotnie gospodalującej, której dochód nie przekacza kw oty 542,00 zł,
2.rodzinie/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekacza kwoty 456,00 zł'
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7
pkt 2-15 lub innych okolicznościuzasadniaj ących udzielenie pomocy społecznej. Powody
w),rnienione w art.7 pkt2-15 to:
y'ubóstwa;sieroctwa;bezdomności;bezrobocia;niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej
choroby;przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności;bezradnościw sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
/braku umięjętnościw przystosowaniu do życia tlodzieŻy opuszczającej całodobowe placówki
opiekuńczo_wychowawcze;trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zal<ładu kamego;alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i s1tuacji kyzysowej; klęski Źyłviołowejlub ekologicznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku.

SWIADCZENIA NIEPIENIĘZNE
1)

praca socjalna

Praca socjalna to działalnośó zawodowa polegająca na prowadzeniu polityki społecznej w zakręsie
podnoszenia dobroblu i poprawy jakości Źycia jednostki i społeczeństwa oraz złagodzenia

ludzkiego cieIpienia i rozwiązywania problemów społecznych. Z tej fotmy pomocy może
skorzystaÓ każdy' bez względu na dochód w rodzinie. Praca z wymienionymi osobami wymaga
zaangażowanta pracowników socjalnych, jednak nie odzwierciedla się w ogólnej liczbie osób
korzystaj ących z pomocy oPS
2) zapewnienie

posiłku

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku
osobom tego pozbawionym. Pomoc w formie posiłku może by c przyznanabezpłatnie:
1' jeżeli dochód osoby nie przekracza kryterium dochodowego, o któryłn mowa w aft. 8 ustawy o
pomocy społecznej, tj.:
-kwoty 542, 00 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,
-kwoty 456, 00 złotych dla osoby w rodzinie;
2. osobom/ rodzinom spełniającym kyerium dochodowe w wysokości 150% kry.terium.
Program wieloletni ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na |ata 2014-2020 jest programem
wspierania finansowego gmin w zakesie rea|izacji zadań własnych o charakterze obowiąkowym
W ramach Programu były realizowane działania dotyczące w szczegó1ności zapewnienia pomocy w
zakesie doŹ}'wiania:
-dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
_uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalne1' osobom i rodzinom znajdującym się w
s1.tuacjach wymienionych w ań. 7 ustawy z dnia 12-03-2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2015 roku, poz. 163) w szczególności osobom samotnym. w podeszłym wieku, chor)ryn lub
niepełnosprawnym;

3) uslugi opiekuńcze
osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawnośćwymagaj ą częściowejopieki
i pomocy w zaspokaj aniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą byó pTzyznane usługi opiekuńcze
świadczone w środowisku.obejmują one pomoc w zaspakajaniu codzierrnych potrzeb życiowych,

podstawową opiekę higieniczną zaleconąprzez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów
z otoczenięm. Usługi opiekuńcze są zadaniani własn}łni gminy o charakterze obowiązkowym.
Realizowane są od poniedziałku do niedzieli. Dni oraz godziny ich realizacji są ustalane pod kątem
indywidualnych potrzeb klienta.

4) specjalisĘczne uslugi opiekuńcze są to usługi dostosowane do
wynikaj ących

z

szczególnych potrzeb

rodza1u schorzenia niepełnosprawności,zaburzenia psychiczne, świadczone przez

osoby Ze specj alistycznym przygotowaniem zawodowym. Usfugi realizowane są od poniedziałku
do niedzieli. Dni oraz godziny ich realizacji są ustalane pod kątem indywidualnych potrzeb klienta.
Usługi te obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz
pielęgnację -j ako wspieranie procesu 1eczenia. Specjalistyczne usługi opiekuńc ze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi należą do zadań zleconych gminy.
6) domy pomocy społecznej

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie fuŃcjonowaó w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej. osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy
społecznej odpowiedniego typu, z1okalizowanego jak najb1izej miej sca zamieszkania osoby

kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazuj ą inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu
pomocy społecznej wydaj e ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w
domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta
powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do
wysokości średniegomiesięcznego kosztu utrz}mania.
7) sprawienie

pogzebu

Sprawienie pogrzebujest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

PoZosTAŁE DZIAŁANIA ZADANIA WYNIKA J ĄCE. Z UsTAwY o
ŚwnocznNIAcH oPIEKI ZDRowoTNEJ FINANsowANYCH ZE ŚnonrÓw
PUBLICZNYCH
Prawo do bezpłatnych świadczeńzdrowotnych mają osoby, które spełniają kyterium dochodowe
okeślonew ustawie o pomocy społecznej' Potwierdza się je decyzją administracyjną ważną 90
dni od dnia złoŹenia wniosku' W przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym tetmin liczony
jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. W pierwszym półroczu 2015 r. wydano
dec1zję dIa 4 osób.
Świadczenie przysługuje osobom korzystającym z placówek opieki zdrowotnej niemających prawa
do ubezpieczenia z irrnego tlułu.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMoCY
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, z często towarzyszącym jej problemem alkoholizmu to
bndzo maczące zadanie, wśród wie1u realizowanych przez ośrodekPomocy Społecznej w
Wąpielsku. Bezpieczeństwo dzieci wychowywanych w takich rodzinach to cel nadrzędny
podejmowanych ptzez nas działań. Nasza praca vr' zakresie profilaktyki nakierowana jest także na
zapewnienie bezpieczeństwa inn)łn osobom nieporadnym życiowo, w szczególności osobom
starszym. Pomoc i wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym przęmocą z uwagi na złożonośći
specyfikę wymaga współpracy wielu służb. Kluczowe znaczenie w tyn względzie odgrywa
włączenie do pracy z rodziną asystenta, który towarzyszy jej członkom, na co dzień. Asystent
wspiera rodzinę przy wrowadzaniu zmian w swoim myśleniu,zachowaniu oraz otoczeniu,
koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyj ało bezpieczeństwu i prawidłowemu
rozwojowi dzieci' Jest to jedno z trudniej szych zadai, jakie przyszło nam realizowaó. Rodziny, do
których trafić moŹe asystent często przej awiają nieprawidłową opiekę nad dzieckiem,
nieumiejętnośó zapewnienia dziecku bezpiecznego otoczenia. obecnie asystent rodziny pracuje z 8
rodzinami.

ZADANIA REALIZOWANE WRAMACH USTAWY O DODATKACH
MIESZKANIOWYCH
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryó kosztów
zwięanych z ltrzymaniem mieszkania. Dodatęk mieszkaniowy ma na celu zmniejszenie wysokich
utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby o najniższych
kosztów zwięanych
dochodach. od stycznia 2015 roku do sierpnia przyj ęto rozpatrzono 24 wnioski o dodatek
mieszkaniowy.
Liczba wydanych decyzjt:
przyznający ch
odmownych -nie było
wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia _nie było

z

)4

i

umolzone postępowanie _nie było

stycznia 2014 r. wprorvadzone zostało prawo do zryczaltowanego dodatku energeĘcznego.
DODATEK ENERGETYCZNY _NOWE ZADANIE OPS
Ustawa ta wprowadziła nową definicję -odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Aby otrzymać
dodatek energetyczny naleŻy'. posiadaó ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
złożyćwniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową
sprzedaży energii elektrycznej, której stronąjest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokośó dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2015 r. do sierpnia 2016 r., która
dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną
-wynosi 1 1,36 złlmiesiąc;
składającego się z 2 do 4 osób
-wynosi 1 5,77 złl miesiąc;
składającego się z co najmniej 5 osób
-wynosi 1 8,93 złlmiesiąc.
Dodatek wypłacany jest przez ośrodekPomocy Społecznej we Wąpielsku. W okresie od
01.01.2015 roku do sierpnia 2015 roku wydano 18 decyzji.
Liczba wydanych decyzji:
1

przyznaj ących:- l 6

odmownych:- 2

1.

w GMINNYM oŚRoDKU PoMoCY SPoŁECZNEUJ WĄPIELSKU
w I PÓŁRocZU 2015 RoKU ODBYŁY sIE NASTĘPUJACE KoNTRoLE.

Kontrola wewnętrzna prowadzona przez Aud1tora, która wykazała braki między innymi: w
prowadzonej dokumentacji w zakresie rea|izac1t zasiłków stalych i usług opiekuńczych oraz
brak opracowanej polityki bezpieczeństwa. Wykazane nieprawidłowościzostały uzupełnione w I
półroczu 2015 r. a ich dalsza re alizacja prowadzona jest na bieżąco. W celu skorygowania błędów
sporządzono plan naprawczy:
opracowano politykę bezpieczeństwa i zgłoszono do GIoDo
przeprowadzono nowe qrłiady środowiskowe u osób pobierających zasiłki stałe i u osób
korzystających z usług opiekuńczych w ce1u sprawdzenia poprawności dalszej kontynuacj i
pr zy znany ch świadczeń.
Zweryfikowano wysokośó przyznutych zasiłków stałych oraz odpłatnościza usługi
opiekuńcze
Sporządzono i zaakceptowano nowe plany pomocy w zakresie realizacji w1płat zasiłków
stałych oraz realizacji usług opiekuńczych na podstawie, których wydano nowe decyzje
administracyjne
2. Kontrola zUrzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wykazała, że :
GOPS w okresie objętym kontrolątj lata 2009- 2014 nie naliczał i nie ujmował w ewidencji
księgowej na koniec kazdego kwartału - odsetek od nieterminowych płatnościz tytułu
lr1płaconych świadczeńz funduszu alimentacyjnego.
Nie były wystawiane i nie przekazane organowi egzekucyjnemu tytuły wykonawcze
dotyczące należnościz tlułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
decyzje administracyjne w sprawie zwlot:u przez dłuŹników alimentacyjnych były
wystawiane nieterminowo lub w ogóle.
Braksporządzaniajednostkowych sprawozdańksięgowych;
- Rb- 50

.
.
.
.
.
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.

Nieprawidłowe ujmowanie wydatków z dotacji celowych w odpowiednich paragrafach
klasyfi kacj i budŻetowej.
Powyższo nieprawidłowościzostały :uznate za nartszenie dyscypliny finansów publicznych
'

akfualnie sprawą zajmuje się Rzecznik Dyscypliny Finarrsów Publicznych.
3. Kontrola z Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wykazała, iż realizowany w
latach 2008 -2014 projekt,, Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie
Wąielsk'' prowadzony
prawidłowo.
protokole pokontrolnym
wykazano
nieprawidłowoŚci. Ponadto w/w realizowany projekt został wylosowany i skontrolowirny przez
Komisję Europej ską w Bruksęli. Kontrola dotyczyła realizacji zamówień publicznych oraz
prawidłowościdostosowania kursów
szkoleń dla beneficjentów projektu a także promocji
proj ektu.

W

był

nie

i

Jako Kierownik przyglądam się pracy nowych osób i na bieżąco monitoruję ich działania w cęlu
uniklięcia ewentualnych nieprawidłowości,biorę pod uwagę zaangaŻowanie w pracę' cechy
osobowościowe, kulturę osobistą. Z racji przejęcia obowiązków Kierownika GoPS zobowiązuję się
składaó Państwu sprawozdania z działalnościGoPS co pół roku.
Reasumując chciałabym prosió Państwa Radnych i Sołtysów o współpracę. Pracownicy socjalni nie
są w stanie dotrzeÓ do osób, które nie zwrócą się o pomoc, dlatego też jesteśmyotwarci na
zgłaszane ptzez Państwa problemy rodzin, osób samotrych, starszych, schorowanych,
borykających się z różnymi problemami i nie obj ętych nasza pomocą. Młoda Kadra ośrodka
chciałaby służyó jak najlepiej pomocą swoim zaangaŹowaniem i współpracą z Radnymi Gminy i
Sohysami na rzecz drlgiego człowieka.
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