
 1 

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dobrodzieniu za 2012 r. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu działa na podstawie: 

 Uchwały Rady Miasta i Gminy w Dobrodzieniu Nr XVI/62/90 z dnia 25.04.1990 r. w 

sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 

 Uchwały Nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26.04.2012 r. w sprawie 

nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 

 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 12.03.2004 r, o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z 

późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139 

poz. 992 z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 

r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 200 r. Nr 

180, poz. 1493 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 25.02.1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 

234 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2007 r. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z 

późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1458 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 
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 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

205, poz. 1585 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2006 

r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 1462 z 

późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.), 

 Innych, właściwych aktów prawnych. 

 

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, integracji ze środowiskiem oraz ma na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych 

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

możliwości i uprawnienia. 

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w ustawie osobom i rodzinom w 

szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub 

narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, 

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego obliczonego dla danej rodziny przy 

jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z w/w okoliczności.  
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Poniższa tabela wskazuje rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą społeczną: 

Wyszczególnienie 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzja 

świadczenia 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i zadań własnych (bez wzgl. na ich 
rodzaj, formę; liczbę oraz źródło 
finansowania) 

364 213 602 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych bez wzgl. na ich rodzaj, formę i 
liczbę 

363 212 597 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej-
ogółem 

- 196 537 

 

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.  

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym należą m. in.: 

1. Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

      osobom tego pozbawionym. 

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych. 

5. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

6. Sprawianie pogrzebu. 

7. Utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników. 

8. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. 

9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 

10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

11. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej (np.: 

opłacanie posiłków, świadczenia pieniężne na zakup żywności). 
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Zadania zlecone gminie obejmują min: 

1. Zadania z ustawy o pomocy społecznej tj.: 

a. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania,  

b. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

2. Zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

3. Zadania z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

W 2012 r. wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 1 868 637,48 zł, co stanowi 100 % 

planu (plan 1 868 683,00 zł). 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatki wyniosły: 500,00 zł (plan 500,00 zł), co 

stanowi 100,00 %. 

 

Rozdział § Plan 
Wykona-

nie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85195 4010 347,70 347,70 100,00 Wynagrodzenia 

 

4110 58,78 58,78 100,00 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

4120 8,52 8,52 100,00 Składki na fundusz pracy 

4210 20,00 20,00 100,00 Artykuły biurowe 

4300 65,00 65,00 100,00 
Znaczki pocztowe, koszty 
przesyłki 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki wyniosły: 1 868 137,48 zł, co stanowi 100,00 % (plan 

1 868 183,00 zł).  

 

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

(zadania zlecone) wyniosły 5 659,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (plan 5 659,00 zł): 

 opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych składki zostały przeznaczone na opłacenie 121 

składek dla 10 osób.   
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu przyznaje i wypłaca świadczenia pielęgnacyjne, 

zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki do nich, jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ilość wypłaconych 

świadczeń przedstawia zał . Nr 1,2). 

Wydatki w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  (zadania 

zlecone) wyniosły 1 831 180,48 zł (plan 1 831 226,00 zł), co stanowi 100,00 % planu. 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wyko-
nania 

 

Wyszczególnienie 

 

85212 3020 179,88 179,88 100,00 Woda, mydło, ręczniki 

 

3110 1 743 211,52 1 743 167,36 100,00 

Zasiłki rodzinne wraz z 
dodatkami, jednorazowa 
zapomoga z tyt. urodzenia 
się dziecka, świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki 
pielęgnacyjne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 

4010 27 334,53 27 334,53 100,00 Wynagrodzenie 

4040 7 344,53 7 344,53 100,00 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

4110 38 827,55 38 827,55   100,00 

Składki na ubezpieczenie 
społeczne pracowników i 
świadczeniobiorców 
(opłacono 231 składek dla 
18 świadczeniobiorców) 

4120 695,93 695,93 100,00 Składki na fundusz pracy 

4210 5 773,45 5 773,45 100,00 
Druki, niszczarka, art. 
biurowe, UPS, telefon 

4280 50,00 50,00 100,00 Badanie lekarskie 

4300 1 474,26 1 474,26 100,00 
Licencje na program 
Amazis, NOD32, znaczki 
pocztowe 

4370 200,00 198,64 100,00 Rozmowy telefoniczne 

4410 356,59 356,59 100,00 
Wyjazdy służbowe 
pracowników 

4440 3 828,76 3 828,76 100,00 
Przekazanie środków  
na ZFŚS 

4700 1 949,00 1 949,00 100,00 Szkolenia pracowników 

 

Dochody w tym rozdziale wyniosły: 52 508,36 zł.: 
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 zaliczka alimentacyjna – 1 082,85 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 30 017,93 

 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 8 885,40 

 nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 754,71 

 odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 422,16 

 odsetki od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 214,75 

 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 130,56. 

 

Wydatki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone) wyniosły 3 898,00 zł 

(plan 3 898,00 zł), co stanowi 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na wypłatę  

wynagrodzenia dla opiekuna prawnego: 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85219 3110 3 840,00 3 840,00 100,00 
Wynagrodzenie 
opiekuna prawnego 

 4210 58,00 58,00 100,00 Art. biurowe 

 

Wydatki w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania 

zlecone) wyniosły 9 000,00 zł (plan 9 000,00 zł), co stanowi 100,00 % planu, środki zostały 

przeznaczone na wypłatę należności z umowy zlecenia dla psychologa, który pracuje z 

dzieckiem niepełnosprawnym. 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85228 4170 9 000,00 9 000,00 100,00 
Wynagrodzenie 
bezosobowe 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, a dochód z tego tytułu 

wyniósł 630,00 zł. 

 

Wydatki w rozdziale 85295 - Pozostała działalność (zadania zlecone) wyniosły 18 400,00 zł 

(plan 18 400,00 zł), co stanowi 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy 
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finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne, kwota została wypłacona 18 osobom. 

 

Wydatki MGOPS w ramach zadań własnych za 2012 r. wyniosły 1 260 807,44  zł, (plan 

1 299 650,22 zł), co stanowi 97,01 % planu. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki wyniosły: 1 260 807,44 zł, co stanowi 97,01 % (plan 

1 299 650,22 zł).  

 

Wydatki w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania 

własne) wyniosły 107 184,48 zł, (plan 111 359,57 zł), co stanowi 96,25 % planu, zostały 

wydatkowane na: 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85212 3020 300,00 230,00 76,67 Okulary 

 

4010 76 438,03 75 762,43 99,12 
Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

4110 12 930,64 12 870,50 99,53 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

4120 1 609,78 1 585,75 98,51 Składki na fundusz pracy 

4210 5 471,12 4 505,99 82,36 
Art. Biurowe, urządzenie 
wielofunkcyjne 

4280 140,00 70,00 50,00 Badanie lekarskie 

4300 10 970,00 10 707,37 97,61 

Obsługa prawna, znaczki 
pocztowe, abonament, 
utylizacja sprzętu 
elektronicznego, licencja 
na program Nemezis i 
NOD32 

4410 1 000,00 60,18 6,02 
Wyjazdy służbowe 
pracowników 

4430 2 000,00 1 232,26 61,61 Koszty egzekucyjne 

4700 500,00 160,00 32,00 Szkolenie pracowników 

 

Dochody w tym rozdziale wyniosły: 21 094,66 zł.: 

 zaliczka alimentacyjna – 1 082,78 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 20 011,88. 
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Wydatki w rozdziale 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne-

dotacja) wyniosły 8 994,55 zł, co stanowi 95,69 % planu (plan 9 400,00 zł), kwota, ta została 

przeznaczona na opłacenie 267 składek dla 29 osób. 

 

Wydatki w rozdziale 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) 

wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (plan 2 083,00 zł). 

 

Wydatki w rozdziale 85216 § 3110 - Zasiłki stałe (zadania własne-dotacja) wyniosły 113 039,99 

zł (plan 115 543,00 zł), co stanowi 97,83 % planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę 309 

zasiłków stałych, świadczenie przyznano 33 osobom.  

 

Wydatki w rozdziale 85216 § 3110 - Zasiłki stałe (zadania własne) wyniosły 0,00 zł (plan  

10 642,00 zł), co stanowi 0,00 % planu.  

 

Dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyniosły: 232,08 zł. (należność główna 

– 231,96; odsetki – 0,12). 

 

Z rozdziału 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe (zadania własne-dotacja) wydatkowano kwotę 109 904,25 zł (plan 110 000,00 zł), co 

stanowi 99,91 % planu, środki te zostały przeznaczone na wypłatę 373 zasiłków okresowych, 

zasiłek przyznano 70 rodzinom. 

 

Z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 214 892,50 zł. (plan 225 250,00 zł), co stanowi 

95,40 % planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz opłat za pobyt w 

DPS. 
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Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85214 3110 90 000,00 86 272,60 95,86 Zasiłki celowe 

 4330 135 250,00 128 619,90  95,10 Opłata za pobyt w DPS 

 

Dochody w tym rozdziale wyniosły 5 344,17 z tytułu:  

- nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 459,16 (odsetki - 3,16; nal. główna – 456,00) 

- odsetek od nieterminowej wpłaty za DPS – 3,81 

- nienależnie pobranego zasiłku celowego – 150,00 

- zwrotu za sprawienie pogrzebu - 4 731,20. 

Poniższa tabela wskazuje rodzaj pomocy oraz liczbę osób, którym przyznano świadczenia: 

 

Lp. 

Rodzaj pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

1 Zdarzenia losowe 1 1 1 800,00 

2 Sprawienie pogrzebu 4 4 9 588,60 

3 
Zasiłki na węgiel, żywność, drewno 
opałowe, energię elektryczną, czynsz, 
koszty leczenia, koszty drobnego remontu 

119 208 74 884,00 

 w tym w zasiłki specjalne celowe 28 31 16 320,00 

4 Opłacenie pobytu w DPS 8 72 128 619,90 

 

Dochody z tytułu dopłat do DPS przez osoby zobowiązane wyniosły 28 866,41 zł. 

Wydatki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne-dotacja) wyniosły  

114 314,00 zł (plan 114 314,00 zł), co stanowi 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na: 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85219 4010 81 069,59 81 069,59 100,00 Wynagrodzenie 

 
4040 8 437,01 8 437,01 100,00 

Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

4110 15 263,82 15 263,82 100,00 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 
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4120 1 620,00 1 620,00 100,00 Składki na fundusz pracy 

4210 3 913,14 3 913,14 100,00 
Art. biurowe, komputer, 
Fax 

4280 60,00 60,00 100,00 Badania lekarskie 

4300 800,00 800,00 100,00 
Usługa informatyczna, 
licencja na program 
NOD32, pieczątki 

4360 300,00 300,00 100,00 Karta do telefonu 

4410 66,86 66,86 100,00 
Ryczałty samochodowe, 
podróże służbowe 

4440 1 563,58 1 563,58 100,00 
Przekazanie środków  
na ZFŚS 

4700 1 220,00 1 220,00 100,00 Szkolenia pracowników 

 

Wydatki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) stanowią kwotę 

325 512,15 zł (plan 326 834,33 zł), co stanowi 99,60 % planu, środki zostały wydatkowane na: 

 

Rozdział § Plan 
Wykona-

nie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85219 3020 1 400,00 1 390,62 99,33 
Okulary, woda, mydło, 
ręczniki, ekwiwalent za 
odzież 

 

4010 231 455,56 231 425,27 49,74 Wynagrodzenia 

4040 14 805,33 14 805,33 100,00 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

4110 40 068,61 40 064,50 99,99 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

4120 4 524,83 4 500,20 99,46 Składki na Fundusz Pracy 

4170 600,00 600,00 100,00 
Wynagrodzenie z umowy 
zlecenia BHP 

4210 7 376,00 7 376,00 100,00 

Tonery, druki, czeki, 
papier samoprzylepny, 
komentarz do planu 
kont, ups, art. biurowe, 
komputer, certyfikat 
odnawialny, 

4280 80,00 80,00 100,00 Badanie lekarskie 

4300 9 100,00 8 675,65 95,34 

Usługa informatyczna, 
obsługa prawna, 
utrzymanie BIP i kont E-
mail, wykonanie 
pieczątki 

4360 150,00 150,00 100,00 Karta do telefonu 

4370 500,00 326,98 65,40 Rozmowy telefoniczne 
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4410 8 000,00 7 343,60 91,80 
Podróże służbowe, 
ryczałty samochodowe 

4440 5 000,00 5 000,00 100,00 Środki na ZFŚS 

4700 3 774,00 3 774,00 100,00 Szkolenia pracowników 

 

Dochód w tym rozdziale wyniósł: 223,80 zł. (zwrot za szkolenie, wynagrodzenie płatnika). 

 

Wydatki w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania 

własne) wyniosły: 96 283,38 zł (plan 97 201,32 zł), co stanowi 99,06 % planu, wydatki zostały 

poniesione na: 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85228 3020 1 600,00 1 583,11 98,94 Rękawice 

 

4010 67 219,77 67 212,00 99,99 Wynagrodzenia 

4040 4 523,50 4 523,50 100,00 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

4110 11 526,39 11 525,04 99,99 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

4120 1 665,09 1 664,89 99,99 Składki na Fundusz Pracy 

4410 7 888,00 6 996,27 88,70 Ryczałty samochodowe 

4440 2 778,57 2 778,57 100,00 Środki na ZFŚS 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze, a dochód z tego tytułu wyniósł  

18 102,00 zł. 

 

W rozdziale 85295 § 3110 - Pozostała działalność (zadania własne-dotacja) wydatki wyniosły  

89 400,00 zł (plan 89 400,00 zł), co stanowi 100,00 %. Kwota ta została wydatkowana na posiłki 

i świadczenia pieniężne na zakup żywności w/g rządowego programu. 

 

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność (zadania własne) wydatki wyniosły 74 321,00 zł (plan 

74 321,00 zł), co stanowi 100,00 %. Kwota została przeznaczona na posiłki, świadczenia 

pieniężne oraz prace społecznie użyteczne. 
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Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85295 3110 59 608,80 59 608,80 100,00 Dożywianie  

 3110 14 712,20 14 712,20 100,00 
Prace społecznie 
użyteczne 

 

Rzeczywista liczba osób objętych programem „dożywiania” wyniosła 361 osób, liczba osób, 

którym przyznano posiłki 158. Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki na zakup żywności 

– 93, przyznano 20 840 świadczeń (20 587 posiłków, 253 świadczeń pieniężnych).  

W pracach społecznie użytecznych wzięło udział 7 osób. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z PUP realizuje prace społecznie użyteczne 

dochód z tego tytułu wyniósł: 9 011,32 zł. 

 

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania 

własne) wydatki wyniosły: 3 653,85 zł (plan 4 000,00 zł), co stanowi 91,35 %. 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85205 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 Komputer 

 
4300 2 190,00 2 190,00 100,00 

Usługa szkoleniowa, 
znaczki pocztowe, 
obsługa prawna 

4700 810,00 463,85 57,27 Szkolenie pracownika 
 

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne) wydatki wyniosły: 2 307,29 zł (plan  

4 093,00 zł), co stanowi 56,37 %. 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85204 4300 1 000,00 1 000,00 100,00 
Znaczki pocztowe, 
obsługa prawna 

 
4330 1 093,00 0,00 0,00 - 

4430 2 000,00 1 307,29 65,36 
Pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej 
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W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny (zadania własne) wydatki wyniosły: 1 000,00 zł (plan  

5 209,00 zł), co stanowi 19,20 %. 

 

Rozdział § Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

 

Wyszczególnienie 

 

85206 4170 4 209,00 0,00 0,00 - 

 4300 1 000,00 1 000,00 100,00 Znaczki pocztowe 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 11 osób w tym: dyrektora, głównego księgowego, 3 

specjalistów pracy socjalnej, 1 st. pracownika socjalnego, 1 pracownika zajmującego się 

świadczeniami rodzinnymi, 1 pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz 

sprawami kadrowo-finansowymi, 1 pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym, 2 

opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze. W celu wzmocnienia potencjału kadry i prestiżu 

oferowanych dla klientów usług pracownicy Ośrodka nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 

poprzez studia, kursy oraz szkolenia. 

Zadaniem MGOPS jest interdyscyplinarne wsparcie osób i rodzin w celu doprowadzenia ich do 

usamodzielnienia i wyjścia z kręgu pomocy społecznej. W tym celu MGOPS stale współpracuje 

m.in. z organizacjami społecznymi w tym przede wszystkim ze „Stowarzyszeniem Dobrodzień 

Potrzebującym”, Komisariatem Policji, szkołami, Stacją Caritas, Caritasem parafialnym, 

ośrodkami zdrowia, Zakładem Opieki Leczniczej, kuratorami sądowymi, komornikami, 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Osobom samotnym i rodzinom udzielana 

jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, 

m. in. pisanie wniosków, pozwów do sądu, pism do ZUS, KRUS itp. Pracownicy socjalni 

kompletują wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności w celach nierentowych dla osób w 

wieku od 16 lat oraz niepełnosprawności dla dzieci. Przewiduje się dalsze pogłębianie 

współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

wsparcia rodziny oraz utrzymanie na wysokim poziomie usług na rzecz osób potrzebujących.  W 

ramach wolontariatu psycholog oraz prawnik udziela porad klientom Ośrodka. 

 

                                                                                                      Dyrektor  

Miejsko-Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 

                                                                                                       mgr Klaudia Tkaczyk 


