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        Załącznik nr 2  

        do Zarządzenia Wójta Gminy 

        Nr 26/17 z dnia 30.03.2017r. 

 

        Stanisławów, dnia 30.01.2017r.

  

 S p r a w o z d a n i e 

 

 z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie  

za 2016r.  

 Realizacja wydatków za 2016r. przedstawia się następująco: 

 

 W y d a t k i 

 

 Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zamyka się kwotą 

7.736.645,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 7.460.032,17 zł co stanowi 96,4%. 
  

 Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna - podzielone są na zadania  zlecone  

gminom oraz zadania własne. 

 

Zadania zlecone 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  -  (R.500+) 

Rozdział 85211 – Ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 

lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.195) w szczególności 

środki na : 

- świadczenia wychowawcze, 

- koszty obsługi. 

Ustawa określa warunki  nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 

przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

 

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 4.270.000,00 zł i został on zrealizowany  

w 2016r. w kwocie 4.263.019,32 zł. co stanowi 99,8%. 

 

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w: 

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 4.184.600,00 zł wypłacono dla 586 rodzin 8.384 

świadczenia wychowawcze na kwotę 4.178.937,90 zł co stanowi 99,9% 

- § (4010,4110,4120,4170,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan 

roczny 35.161,00 zł wydatkowano kwotę 33.842,93 zł  co stanowi 96,3% 

- § (4210,4260,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny 50.239,00 zł wydatkowano 

kwotę 50.238,49 zł. 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
  

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1518 z późn. zm.) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń 

rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady 

ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. 
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Świadczeniami rodzinnymi są: 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie opiekuńcze: zasiłek 

pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz.U. z 2016r. poz.162)  określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania 

zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z 

dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego. 

 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 

01.09.2005r. do 30.09.2008r. 

Ustawa określała zasady: 

- postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie 

tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest 

bezskutecznie, 

- przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, 

uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego 

egzekucja jest bezskutecznie. 

Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489) wypłacane są świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego.  

Ustawa określa: 

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji 

- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniami z funduszu 

alimentacyjnego”, 

- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

 Plan roczny w tym rozdziale wynosi 2.177.000,00 zł i został on zrealizowany  

w 2016r. w kwocie 2.170.158,36 zł co stanowi 99,7%.  

 

Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

realizowane były w: 

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 2.072.369,19 zł wydatkowano kwotę 2.065.560,55 zł. 

W skład wydatków wchodzą: 

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 10.574 świadczeń na kwotę 1.236.291,10 zł  

z czego 7.011 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 786.089,00 zł  

3.563 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę  

450.202,10 zł. 

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu: 

 urodzenia dziecka - 29 świadczeń na kwotę 29.000,00 zł, 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 318 świadczeń na 

kwotę 125.183,10 zł, 

 samotnego wychowania dziecka – 248 świadczeń na kwotę 47.168,00 zł, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 221 świadczeń na kwotę 22.030,00 zł 

w tym: 
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a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 18 świadczeń na 

kwotę 1.460,00 zł, 

b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 203 

świadczenia na kwotę 20.570,00 zł, 

 rozpoczęcia roku szkolnego 411 świadczeń na kwotę 41.100,00 zł 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.027 świadczeń na 

kwotę 66.901,00 zł  w tym:  

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

   w której znajduje się szkoła 24 świadczenia na kwotę 2.584,00 zł, 

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się        

szkoła 1.003 świadczeń na kwotę 64.317,00 zł, 

 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.309 świadczeń na kwotę 118.820,00 zł. 

2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 567 świadczeń na kwotę 24.936,55 zł  

z czego 242 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 15.907,62 zł  

i 325 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 9.028,93 zł. 

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu: 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 9 świadczeń na 

kwotę 1.252,76 zł, 

 urodzenia dziecka 2 świadczenia na kwotę 162,26 zł 

 samotnego wychowania dziecka – 28 świadczeń na kwotę 3.876,57 zł, 

 rozpoczęcia roku szkolnego 208 świadczeń na kwotę 948,78 zł 

 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się        

szkoła 41 świadczeń na kwotę 885,47 zł, 

 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 37 świadczeń na kwotę 1.903,09 zł. 

3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.310 świadczeń na kwotę 390.008,00 zł  

 Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.116 świadczeń kwota wydatkowana 170.748,00 zł 

 Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 154 świadczenia  

kwota wydatkowana 198.460,00 zł 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 40 świadczeń kwota wydatkowana 20.800,00 zł 

4) Zasiłek dla opiekuna - wypłacono dla 1 osoby uprawnionej 6 świadczeń kwota 

wydatkowana 3.120,00 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r. poz.162) 

5)   Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 202 świadczenia  

kwota wydatkowana 188.022,00 zł 

6) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 75 świadczeń kwota 

wydatkowana 75.000,00 zł 

7) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 385 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota 

wydatkowana 148.182,90 zł. 

 

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 

Plan roczny wynosi 44.026,38 zł. W 2016r. za 8 osób, które otrzymywały świadczenie 

pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w 

wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę 37.443,72 zł  

Za 3 osoby, która otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 5.724,06 zł 

Dodatkowo za 1 osobę, która otrzymywała zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę  

858,60 zł. Łączna kwota wydatkowana 44.026,38 zł 

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan 

roczny 57.671,23zł wydatkowano kwotę 57.671,23 zł 

- § (4210,4260,4300,4360,4410,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny 2.933,20 zł 

wydatkowano kwotę 2.900,20 zł. co stanowi 98,9%. 
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Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne 

 

         Plan roczny w tym rozdziale wynosi 5.426,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane 

są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one 5.425,20 zł co stanowi 

83,8%. Powyższa składka opłacana była za 4 osoby w wysokości 9 % otrzymywanego 

świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę 4.863,60 zł oraz za 1 osobę w wysokości 

9% otrzymywanego specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota wydatkowana 561,60 zł. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 14.250,00 zł, i zrealizowano poprzez § 4170 

- Wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2016r.. wyniosło 14.250,00 zł.  

Usługi realizowane są na rzecz 2 osób, przeznaczone na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.    

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

 

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 258,00 zł i zrealizowano je w kwocie  

217,08 zł co stanowi 84,1 %. 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 785 z 

późn.zm.) 

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w: 

- §(4010,4110,4120,4210) - Wydatki rzeczowe plan 258,00 zł wydatkowano kwotę 217,08 zł                                               

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 17 z tego: 

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 16 

- dla rodziny wielodzietnej o przyznanie nowych kart dla osób, które już były posiadaczami 1 

 

Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2016r. wynosił 6.466.934,00 zł. Ogółem 

wydatki w 2016r. Dz. 852 – Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły 6.453.069,96 zł  

co stanowi 99,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 Zadania własne 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

 

 Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 2.000,00 zł. 

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4430 – Różne opłaty i składki. W rozdziale tym 

poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych ujmuje 

się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na 

kontynuowanie nauki przez te osoby. W 2016r. za dofinansowanie pobytu 1 dziecka tj. 4 

świadczenia w placówce wydatkowano kwotę 1.683,20 zł . 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 
 

 Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 180.000,00 zł. 

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w 

szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 

pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 930 

z późn.zm.), w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę 

139.262,21 zł za 7 osób t.j. 75 świadczeń co stanowi 77,4%. 

Według art. 17 ust. 1 pkt 16 uops, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w tym domu należy do zadań gminy o charakterze 

obowiązkowym. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia  

w domu pomocy społecznej. 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 1.500,00 zł.  

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm.). 

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016r. za dofinansowanie 

pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej tj. 10 świadczeń wydatkowano kwotę 1.246,68 zł  

co stanowi 83,1% 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

  Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 1.850,00 zł. Wydatki rzeczowe 

realizowane są w § (4210,4300,4360,4410,4700) od 01 stycznia 2016r. do 31.12.2016r. 

wydatkowano kwotę 545,09 zł co stanowi 29,5%. 

 W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. 

zm.). 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 

 Plan roczny wydatków w w /w rozdziale wynosi 64.714,00 zł i jest on realizowany 

poprzez § (4010,4040,4110,4120,4440) – Wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. 

Wykonanie w 2016r. wyniosło 37.391,31 zł, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych 
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pracą asystenta rodziny w 2016r. wynosiła 14 rodzin liczba dzieci w rodzinach objętych 

opieką asystenta rodziny 35. 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 575 

z późn.zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.  

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 22.800,00 zł 

  

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

 Ze względu na niewystarczającą dotację z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych zawartych w wyżej wymienionym rozdziale niektóre  wydatki są dofinansowane  

z zadań własnych budżetu gminy. 

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł i 2016r. zrealizowano je w 

kwocie  22.993,38 zł  co stanowi 92,0%. 

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe. 

1.Wydatki na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi: 
§(4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan 21.700,00 zł wydatkowano kwotę 20.480,30 zł 

co stanowi 94,4% 

2.Wydatki rzeczowe (§4210,4300,4360,4410,4700) - na plan 3.300,00 zł wydatkowano kwotę 

2.513,08 zł co stanowi 76,2% Są to wydatki na delegacje służbowe, opłaty za rozmowy 

telefoniczne, za szkolenia, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych. 

 

Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne 

 

 Plan w tym rozdziale wynosi 7.634,00 zł. Wydatki w tym rozdziale jako zadanie 

własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009r. w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

w 2016r. wyniosły 7.579,17 zł co stanowi 99,3 %. 

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia za 14 osób, które 

otrzymywały zasiłek stały. 

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 

7.634,00 zł kwota wydatkowana 7.579,17 zł. 

  

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 
 

       Roczne wydatki zaplanowane  w kwocie 170.792,00 zł wydatkowano w kwocie 

109.762,04 zł co stanowi 64,3%. 

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na: 

- zasiłki celowe – otrzymało 123  rodziny  t.j.  339 osób na kwotę – 91.211,04 zł. 

 W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek 

celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów leków i  leczenia, remontu mieszkania, zakup opału  

i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Formą 

pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów 

żywnościowych, zakup opału itp. 

- zasiłki okresowe – otrzymało 17 rodzin tj. 21 osób co stanowi 52 świadczenia na kwotę 

18.551,00 zł. 

 Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 uops) przysługuje  

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 
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możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego: 

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

osoby samotnie gospodarującej, 

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

Od 1 października 2015r. wysokość zasiłku okresowego wynosi: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej, czyli 634,00 zł a dochodem tej osoby, a wcześniej wynosiła 

542,00 zł 

2) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem 

na członka rodziny.  

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu 

państwa o wartości 21.000,00zł, kwota wydatkowana 15.858,27 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. 

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

 

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 4.000,00 zł. 

 W rozdziale tym ujęto wydatki na dodatki mieszkaniowe dla 2 osób tj. 16 świadczeń  

zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz. U. z 2017r. 

poz. 180). 

Wydatki realizowane są w § 3110 – Świadczenia społeczne w 2016r. wydatkowano kwotę 

3.865,30 zł co stanowi 96.6% 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

 

 Roczne wydatki zaplanowane  w kwocie 127.472,00 zł wydatkowano  

w kwocie 88.171,30 zł . 

Zasiłki stałe otrzymało 16 osób t.j. 163 świadczenia. Zasiłek stały przysługuje osobie 

pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli 

jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w art. 37 ust. 1 u.o.p.s. 

Wysokość zasiłku stałego ustala się: 

1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie 

gospodarującej, która od 1 października 2015r. wynosi 634,00 zł, a wcześniej 

wynosiła 542,00 zł. 

W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 

rodzinie t.j. 514,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie, a wcześniej 456,00 zł. 

Od dnia 1 sierpnia 2009r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym 

gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej), a do dnia 31 lipca 2009r. było to zadanie z zakresu administracji 

rządowej.  

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 

88.172 zł kwota wydatkowana 88.171,30 zł. 

 

Rozdział 85219 - 0środki Pomocy Społecznej 

 

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 540.116,00 zł,  

i 2016r. zrealizowano je w kwocie  469.719,54 zł co stanowi 87,0%. 

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe. 

1.Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: 
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§(4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan 497.616,00 zł wydatkowano kwotę 434.905,61 zł 

co stanowi 87,4% 

2.Wydatki rzeczowe (§4210,4260,4280,4300,4360,4410,4700) - na plan 42.500,00 zł 

wydatkowano kwotę 34.813,93 zł co stanowi 81,9% planu. 

Są to wydatki na ryczałt samochodowy oraz na delegacje służbowe, prowizje bankowe, opłaty 

za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia, zakup materiałów 

papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz zakup usług pozostałych. 

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 86.057,00 zł  

Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym.(art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej). 

 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze 
 

Usługi te wykonywały 2 opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy, na umowę 

zlecenie.  

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale  wynosi 24.600,00 zł i jest on realizowany poprzez  

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110  - składki na ubezpieczenia społeczne, 

kwota wydatkowana w 2016r. 7.882,93 zł. 

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze 

mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie 

może takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług 

opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady 

przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej 

nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby 

zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.  

 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 

 

       Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 77.708,00 zł  

i zrealizowano je w kwocie  76.698,40 zł. 

Są wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy 

rzeczowej z dożywiania oraz w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych poprzez 

§ 3110 - świadczenia społeczne. 

 

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym  

z zadań własnych Gminy. W 2016r. obiady otrzymało 168 dzieci, wydatkowano kwotę 

53.758,00 zł. Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych 

dla dzieci i dorosłych otrzymało 105 osób na kwotę 18.800,00 zł, a świadczenie rzeczowe 13 

osób na kwotę 2.650,00 zł. 

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej 

budżetu państwa, która w 2016r. wynosiła 45.000,00 zł kwota wydatkowana 45.000,00 zł. 

Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków 

dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację 

rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” dotyczącego także dzieci i młodzieży  
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ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 297 poz. 2259 z późn. zmn. oraz Dz.U. Z 2009r. Nr 219 

poz.1709) oraz Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015r. poz.821). Pomoc o której mowa w programie, jest 

udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych spełniających kryterium 

dochodowe, w których dochód na osobę w rodzinie od 1 października 2015r. nie przekracza 

771,00 zł wcześniej 684,00 zł (t.j. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie 

u.o.p.s.). 

 

Prace społecznie użyteczne organizowane są na zasadach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 23a, 

a art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy (Dz. 

U. 2015r., poz. 149 z późn. zmn.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, 

poz. 921). Gmina organizowała na podstawie Porozumienia Nr 1.5.2016 z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim prace społecznie użyteczne dla 3 osób 

uprawnionych, które wykonywały prace porządkowe na terenie gminy oraz pomagały w 

dystrybucji żywności. W 2016r. wydatkowano kwotę 1.490,40 zł. 

 

STYPENDIA I ZASIŁKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

 

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS na plan 42.325,00 zł, przeznaczono na wypłatę 

stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym na cele edukacyjne § 3240 i § 3260.  

W 2016r. stypendia wypłacono dla 99 uczniów kwota wydatkowana 39.411,66 zł, zasiłki 

szkolne wypłacono dla 3 uczniów kwota wydatkowana 750,00 zł 

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 31.325,00 zł.  

 

 Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2016r. wynosił 1.269.711,00 zł. Ogółem 

wydatki w 2016r. wynosiły 1.006.962,21 zł co stanowi 79,3% z czego Dz. 852-Pomoc 

społeczna z zadań własnych gminy 966.800,55 zł oraz Dz. 854-Eudkacyjn opieka 

wychowawcza z zadań własnych gminy  40.161,66 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Kinga Sosińska 


