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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 
ZA OKRES   I-XII  2013 
 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
14.118.692 14 .053.286,58 99,53 

 
Sprawozdanie obejmuje   okres I – XII 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będący 

jednostką budżetową Gminy Sulechów w 2013 roku  realizował zadania określone ustawą  
o pomocy społecznej, zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie 

przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, zadania określone w ustawie  

o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu egzekucyjnym wynikające z ustawy   

o postępowaniu wobec dłużników  alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawie  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,   zadania wynikające z ustawy  

o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,  zadania wynikające  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy jak również zadania z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

Działalnością statutową Ośrodek obejmuje teren miasta i gminy Sulechów. 

 

 Z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (świadczenia pieniężne, rzeczowe, 

usługi opiekuńcze w domu klienta, usługi świadczone przez Centrum Usług Socjalnych, praca 

socjalna, poradnictwo prawne, rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze  ) skorzystało 1.403 

rodziny, świadczenia rodzinne pobierało 1678 rodzin,  świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego pobierały 183 rodziny a uprawnionych było 277 osób, o pomoc w formie   

dodatków mieszkaniowych złożono 904  wnioski , wydano 57 decyzji  o prawie do 

korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Dominującym problemem,  z powodu którego klienci zgłaszali się po pomoc była 

bezradność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego  spowodowana długotrwałym bezrobociem a co za tym idzie problemami 

finansowymi. W wielu rodzinach pracownicy socjalni stwierdzali również niepełnosprawność 
powodującą problemy    w codziennym życiu i samodzielności oraz alkoholizm wpływający 

destrukcyjnie na  rodziny, często  prowadzący do przemocy w rodzinie. 

 

 Zakres, formy i koszt udzielanych świadczeń.       
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą ustawą przysługuje 

osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy  

w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności  

w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Osoby i rodziny ubiegające się  
o świadczenia z pomocy społecznej powinny spełniać kryterium dochodowe określone  

w obowiązującej ustawie.  

Wysokość dochodu ( kryterium dochodowe ) uprawniająca do świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej  542,-zł i 456,-zł na każdą 
osobę w rodzinie. 
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Praca socjalna 
 
Przyznawanie pomocy finansowej lub rzeczowej każdorazowo poprzedzane jest wnikliwym, 

szczegółowym wywiadem środowiskowym. Badanie rzetelności danych o sytuacji 

podopiecznych pozwala na właściwe przyznawanie pomocy. W okresie kryzysu 

gospodarczego, braku środków finansowych i ograniczeń z tego wynikających nieodzowne 

stały się wzmożone działania idące w kierunku maksymalnego wykorzystywania własnych 

uprawnień i możliwości wnioskodawców. Taki kierunek przyjęty został w pracy z rodzinami 

podopiecznych Ośrodka. W związku z tym ważnym elementem pracy socjalnej stało się 
poradnictwo prawne, rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze. Pomoc  w załatwianiu spraw 

alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, sądowych, podatkowych itp. W ramach pracy 

socjalnej  pracownicy OPS współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy, starając się  
o miejsca pracy dla podopiecznych,  z Urzędem Miejskim i jego pozostałymi jednostkami 

organizacyjnymi  , Zakładami Opieki Zdrowotnej, Policją, Kościołem, PCK, TPD, ZHP  oraz 

organizacjami kombatanckimi. Ponadto w ramach współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem 

na Rzecz Kobiet „BABA” w   Ośrodku realizowany był projekt współfinansowany  

z Ministerstwem Sprawiedliwości dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach projektu  

prawnicy zatrudnieni do realizacji projektu udzielali  porad prawnych  i psychologicznych 

podopiecznym Ośrodka oraz wszystkim potrzebującym poradnictwa  mieszkańcom gminy.  

- W   omawianym okresie  pracownicy OPS  przeprowadzili w domach klientów 2.672 

wywiady środowiskowe. Na tej podstawie wydano 5.016  decyzji administracyjnych 

przyznających świadczenia z pomocy społecznej. 

 Przeprowadzono również wywiady środowiskowe na potrzeby : 

- sekcji dodatków mieszkaniowych ,   

- sekcji świadczeń rodzinnych, 

- na wnioski komisariatów policji, 

-     na wnioski innych instytucji  np. sądy  

-     na wnioski innych ośrodków 

oraz skompletowano 9 wniosków do Domu Pomocy Społecznej. 

Każdy sygnał o potrzebie przyjścia z pomocą rodzinie jest niezwłocznie sprawdzany przez   

pracowników socjalnych,  po czym w miarę  możliwości i posiadanych środków finansowych 

udzielana jest stosowna pomoc. 

Zadania powyższe były realizowane z niżej wymienionych rozdziałów planu finansowego.  

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
490.000 485.019,19 98,98 
 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której  nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu 

pomocy społecznej są w kolejności:  

-mieszkaniec domu, 

-małżonek, zstępni przed wstępnymi,  

-gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Skierowano  9 osób i opłacano pobyt w dps  29 osobom  

ilość świadczeń 266   -   na kwotę 485.019,19 zł  

           

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 
 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
327.600 327.597,52 99,99 
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Środowiskowy Dom Samopomocy 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i upośledzonych umysłowo, nie wymagających  hospitalizacji.                        

ŚDS finansowany jest z budżetu rządowego. Z usług wykwalifikowanej kadry   korzystało 39 

osób, w tym 26 pełnoletnich  i 12 dzieci. 

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie oraz w grupach.    

Zestawy ćwiczeń dla każdego podopiecznego opracowywane są przez fizykoterapeutę             
i konsultowane z lekarzem rehabilitacji. Ponadto dla każdego podopiecznego sporządzane są 
indywidualne plany pracy wspierająco – aktywizujące. 

W ramach indywidualnych planów prowadzone są różnorodne treningi m. innymi : 

współdziałanie w grupie, rozwiązywanie problemów samoobsługi, zaradności życiowej  

i funkcjonowania w życiu  codziennym, kulinarny. Ponadto prowadzone jest poradnictwo 

psychologiczne w formie zajęć  indywidualnych i grypowych jak również rehabilitacja 

ruchowa, zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, terapia plastyczna i zajęcia teatralne. ŚDS 

dysponuje pomieszczeniami do terapii zajęciowej, pracownią stolarską, pokojem 

relaksacyjnym, salą rehabilitacyjną, pracownią kulinarną, salą ogólną, gabinetem lekarskim 

oraz 4 toaletami.  

 

W  omawianym okresie  podopieczni ŚDS  brali udział w: 

-       zabawie karnawałowo - walentynkowej 

-       warsztatach artystycznych „Wielkanocna Radość Wspólnego Tworzenia” 

-       wystawie prac w Ratuszu 

-       kiermaszu świątecznym 

-       wystawie twórczości artystycznej podopiecznych ŚDS  w Bibliotece Miejskiej  

        ( prace malarskie , rzeźby) 

-       przeglądzie „ Z muzyką i teatrem przez świat – Każdemu wolno kochać” 

-       spektaklu Pt „WAŻ” w LO w Sulechowie 

-        Olimpiadzie Sportowej w Międzyrzeczu 

-        tygodniu sporty z seniorami 

-        warsztatach plenerowych w Ciborzu 

-        warsztatach plenerowych w Pszczewie 

-         wystawie prac twórczości artystycznej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia  

          „PARASOL” w Zielone Górze 

-         Święcie  Pieczonego Ziemniaka  w Skwierzynie 

- Przeglądzie małych Form Artystycznych w Krośnie Odrzańskim 

- obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Ciborzu 

- VII Sulechowskim Przeglądzie  Kolęd i Jasełek Osób Niepełnosprawnych 

  

Cyklicznie organizowane są  również wspólne obchody świąt i uroczystości ( np. Dzień  

Kobiet ,Dzień Matki, Dzień Babci,  śniadanie Wielkanocne  itp.)  

 

   

Rozdział 85212  świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 

 
Plan Wykonanie % wykonania 

7.217.200 7.181.104 99,49 
 

W tym- koszty rzeczowe                                216.516,- 

 

W   2013  roku Ośrodek nadal realizował  zadania gminy w zakresie przyznawania  

i wypłacania   świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą do świadczeń rodzinnych zaliczono : 
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zasiłki rodzinne wraz z  7 dodatkami , świadczenia  opiekuńcze  - zasiłek pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne oraz  jednorazową zapomogę  z tyt. 

urodzenia się dziecka. 

Od  1  października 2008 r  osobom uprawnionym do alimentów OPS wypłaca również 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te wypłacane są  w przypadku 

bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów od osoby zobowiązanej. Wysokość 
świadczenia to kwota zasądzonych alimentów, nie większa jednak niż 500,-zł na osobę 
uprawnioną. OPS  nadal prowadzi  postępowania wobec dłużników alimentacyjnych mające 

na celu odzyskanie kwot wypłaconych w formie świadczeń z funduszu  alimentacyjnego. 

Postępowanie to polega na: 

- przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, 

- aktywizacji zawodowej, 

- wnioskowaniu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu  Karnego, 

- wnioskowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 

- wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika za osobę uchylającą się od zobowiązań 
alimentacyjnych. 

Pracownicy Ośrodka  stale współpracują  z kancelariami komorniczymi i urzędami 

skarbowymi, które prowadzą egzekucję zasądzonych  alimentów. Wskutek podjętych  działań 

w  2013 roku odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę  221.042,-zł  z tego: 

- z tyt.  wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  -  181.027,-zł 

- z tyt.  wypłaconych  zaliczek alimentacyjnych – 12.933,-zł 

- odsetki – 27.082,-zł 

Kwoty odzyskanych zaliczek alimentacyjnych dzielone są po połowie dla budżetu państwa  

i dla gminy. Natomiast kwoty odzyskanych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego dzielone 

są następująco: 

- odsetki w całości dla budżetu państwa, 

-60% kwot także budżet państwa, 

-20% kwot organ właściwy dłużnika, 

-20% kwot organ właściwy wierzyciela. 

W wyniku tych działań gmina Sulechów uzyskała 85.151,-zł . 

W okresie sprawozdawczym wypłacono: 

lp Świadczenie ilość kwota 
1 Zasiłek rodzinny 17.710 1.752.927 

2 Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 101 101.000 

3 Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

452 175.841 

4 Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 1.339 231.950 

5 Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

1.480 115.820 

6. Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania 

1.306 73.700 

7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1.019 101.900 

8. Dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

2.561 204.880 

9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 183 183.000 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 12.606 1.928.718 

11. Świadczenie pielęgnacyjne 1.359 743.670 

12. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 385 38.500 

13 Specjalny zasiłek opiekuńczy 97 47.823 

14. Składka emerytalno-rentowa 1.747 252.305 

15. Fundusz alimentacyjny 3.479 1.012.554 

 RAZEM 45.824 6.964.588 
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Rozdział  85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
73.466 73.458,40 99,98 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się  
- za osoby otrzymujące z OPS zasiłki stałe 

świadczeń      1.343      -                 koszt  składek              40.762,-zł 

- za osoby  realizujące kontrakt  socjalny 

świadczeń        26         -                  koszt  składek               1.238,-zł 

 

 - za osoby pobierające  świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy   

świadczeń       642   -                      koszt   składek           31.458,40zł    
 

 

 
Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
 

 
Plan Wykonanie % wykonania 

697.978 697.946,21 99,99 
 

 

z tego: 

 
 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
533.100 533.074,19 99,99 
 
  

Zasiłki okresowe przyznawane są  jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym . 

Poniesione koszty zrefundowano  z budżetu rządowego. W  omawianym okresie 

obowiązkowo należało wypłacać zasiłki osobom które spełniają   kryteria ustawowe,  

w wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym     a  dochodem rodziny oraz 

50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Czasokres przyznawania 

zasiłków ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb rodziny. Wypłata 

zasiłków okresowych następuje w formie gotówki lub w formie niepieniężnej. Forma 

niepieniężna  stosowana jest w przypadku stwierdzenia korzystania  ze świadczeń niezgodnie  

z  przeznaczeniem lub marnotrawieniem przyznanej pomocy.  

 

W tym przypadku zasiłki okresowe realizowane były  w formie: 

-     talonów żywnościowych dla 48   rodzin na kwotę  33.380,- zł 

- przelewów na  konta zakładu energetycznego, gazowniczego, zarządcy 

       mieszkania itp. dla  30 rodzin  w kwocie   33.095,-  zł 

 

 W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe dla   376  rodzin. 

 

Wypłacono 1.679 świadczeń – koszt         533.074,19,-zł 
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Plan Wykonanie % wykonania 
164.878 164.872,02 99,99 

 

 

Świadczenia przyznawane jednorazowo w formie pieniężnej lub w naturze na pokrycie 

niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym 

zakresie np.: zakup opału, leków, zasiłki na zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty za pobyt 

dzieci w przedszkolach, kolonie. Wysokość zasiłku celowego wynika zarówno z potrzeb 

zgłaszanych we wniosku jak i ustaleń dokonanych w trakcie wywiadu środowiskowego  

z uwzględnieniem możliwości finansowych OPS - u. Zasiłki celowe przyznawane rodzinom, 

które wykorzystują pomoc niezgodnie z przeznaczeniem bądź też przyznaną pomoc 

marnotrawią realizowane są w formie niepieniężnej  tj. między innymi w talonach  

żywnościowych , wykupu recept lekarskich, przelewów na pokrycie kosztów 

mieszkaniowych, przelewów za dostarczone media ( woda, prąd, gaz).                                                                                                            

 
W ramach tej pomocy w    2013    roku 

1) przyznano zasiłki celowe  dla  526 rodzin        -  na kwotę          90.095,02 zł 

2)  przyznano specjalne zasiłki celowe  dla 126   rodzin          - na kwotę         29.246,- zł  

3)  pokryto koszty opłat mieszkaniowych   dla  23 rodzin        - na  kwotę          4.669,- zł 

    ( energia, gaz, czynsz)     

4) zrealizowano recepty dla  69 rodzin                                     - na kwotę           6.760,-zł 

5)  przyznano talony żywnościowo – chemiczne   

     dla  36 rodzin                                                                       -  na  kwotę         6.400,-zł    

6) pokryto koszty pobytu w schronisku, noclegowni, dsm 

     dla  11   osób                                                                         -  na kwotę         14.336,-zł 

7) dofinansowano do kosztów pobytu w ZOL dla 5 osób       -  na kwotę           13.366,-zł 

 

 
Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych 
 

Rozdział 85215   Dodatki mieszkaniowe          
 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
881.000 879.327,96 99,81 
 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł 

prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku  

mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Ważnym elementem mającym 

wpływ na przyznanie i wysokość dodatku  jest powierzchnia użytkowa mieszkania oraz 

ponoszone wydatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.000 dodatków 

mieszkaniowych  na łączną kwotę  879.327,96 zł z  tego dla użytkowników:  
 

-  mieszkań komunalnych      389.717,-zł 

- mieszkań spółdzielczych        136.923,-zł  

- mieszkań własnościowych         283.446,-zł 

- mieszkań zakładowych           20.233,-zł   

- innych    49.008,96zł 
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Rozdział  85216   Zasiłki stałe 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
490.140 490.140 100,00 
 

 
Zasiłki stałe przysługują osobie pełnoletniej samotnej lub pozostającej w rodzinie,  

całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub 

dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie. 

Wysokość zasiłku zależy od osiąganych dochodów i kryterium. 

W omawianym okresie  wypłacono zasiłki stałe dla  141 osób, w tym   91 osób  samotnie  

gospodarujących 

            

1.363 świadczeń – koszt  490.140,-zł    
 
 
Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 
Plan Wykonanie % wykonania 
3.100.915 3.081.153,85 99,36 
 
Centrum Usług Socjalnych funkcjonujące w naszym mieście od 1995 roku. Działalność 
placówki ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i 

niepełnosprawnych. Realizacja zadań Centrum odbywa się przy wsparciu sponsorów, co przy 

obecnej sytuacji finansowej pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. W  

omawianym okresie   w  CUS prowadzono działalność w następujących zakresach: 

 

1. Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów. Program opieki nad tą grupą społeczną   
/ zakwalifikowano 147 osób / zapewnia im system pomocy finansowej, usług opiekuńczych 

oraz propozycje i propagowanie sposobu życia opartego o rozwój zainteresowań kulturalnych, 

edukacyjnych, turystycznych a także czynny wypoczynek i aktywność społeczną.  
Z codziennego pobytu w DDP korzysta średnio 45 osób, natomiast obiady w usytuowanej       

w CUS   jadłodajni spożywają wszyscy zakwalifikowani. W czasie pobytu podopieczni mają 
zapewnioną oprócz posiłków terapię zajęciową w tym muzykoterapię, rehabilitację oraz 

możliwość spędzania wolnego czasu w różnorodnych sekcjach zainteresowania. Jako 

placówka wsparcia dziennego realizujemy w Domu zadania zmierzające do osiągnięcia 

poprawy funkcjonowania, jakości życia oraz powstrzymania  postępującej  regresji 

społecznej. Oferta Domu wychodzi naprzeciw potrzebom starzejącego się społeczeństwa, 

które potrzebuje środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na kontakty społeczne, 

dającego możliwość aktywnego  funkcjonowania w lokalnym społeczeństwie  aby 

zniwelować poczucie izolacji społecznej.   Podopiecznym zapewnia się opiekę lekarską i 

pielęgniarską. 
W ramach Domu prężnie działa  zespół śpiewaczy „ Promyk”. W 2013 roku w DDP odbyło 

się  mnóstwo spotkań i imprez m.innymi: 

- spotkanie noworoczno-opłatkowe ze Związkiem Sybiraków, 

- VI wiosenne Spotkanie z Piosenką Biesiadną, 
- Polsko-Niemieckie spotkanie Zespołów Śpiewaczych, 

- Przegląd Piosenki Kabaretowej, 

- Bal Seniora. 

 

2.  Praca socjalna w świetlicy dla dzieci –  zakwalifikowano do tej pomocy 40 dzieci  

z rodzin niewydolnych wychowawczo. W trakcie codziennych zajęć pod kierunkiem  
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mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji, 

biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, grach i zabawach oraz zajęciach 

wyrównawczych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla 30 dzieci a w 

okresie wakacji półkolonię dla 124 dzieci – 4 turnusy. W trakcie pobytu dzieci mają 
zapewniony gorący posiłek w postaci dwudaniowego obiadu, a w trakcie zimowiska  i 

półkolonii  3 posiłki dziennie / śniadanie, obiad  i podwieczorek/. Koszty  półkolonii zostały 

pokryte z zadania publicznego pn”Przez świat z rozumem, szacunkiem i radością”. 

W 2013 roku świetlica  OPS jako jedna z 20 w Polsce wygrała projekt  Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej „Świetlica-Dzieci-Praca” . Nagroda wyniosła 40.000,-zł, przeznaczono ją 
na  doposażenie świetlicy oraz zorganizowanie  bardzo atrakcyjnych zajęć  i wyjazdów dla 

dzieci. Również  na integracyjny 4 dniowy wyjazd do Niechorzy  w ramach uzyskanej dotacji 

z programu MPiPS „Świetlica-Dzieci-Praca”  dzieci ze świetlicy , seniorzy z Klubu Seniora 

oraz osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

3.  Dzienny Dom Pobytu dla dzieci -  są to  dwa oddziały dziennego pobytu dla dzieci  

w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia. Zapewniamy w nich fachową opiekę nad dziećmi  

w wieku żłobkowym. Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie, śniadanie, obiad, 

podwieczorek. Prowadzona jest praca opiekuńcza i wychowawcza mająca na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy małych podopiecznych. W  omawianym okresie 

sprawozdawczym do ośrodka wsparcia uczęszczało 100 dzieci. Za pobyt dzieci z rodzin   

z dochodami powyżej kryterium ustalanymi dla potrzeb pomocy społecznej  wnoszona była 

opłata  w wysokości  12% minimalnego  wynagrodzenia za pracę, w 2013 roku była to  kwota 

192,- zł –  jako opłata stała oraz  pełny koszt wyżywienia jako drugi składnik opłaty. 

W 2013 roku  w oddziałach odbyły się różnorodne spotkania i uroczystości , m.innymi: 

- Dzień Babci i  Dziadka, 

- Rodzinny Piknik Country, 

- Impreza plenerowa  „Jutro idę do szkoły”, 

- Zabawa Mikołajkowa 

4. Jadłodajnia – przygotowuje posiłki dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, 

Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze szkół, które nie prowadzą stołówek, 

emerytów i rencistów, którym udzielono pomocy w formie pełnych obiadów oraz osób, 

którym gmina musi zapewnić jeden gorący posiłek dziennie. Korzystający ze stołówki 

otrzymują obiady nieodpłatnie lub za odpłatnością uzależnioną od wysokości dochodów.              

 

5.  Magazyn rzeczy używanych –w ramach  zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym tut. OPS udziela pomocy  w formie odzieży, bielizny i obuwia- 

odpowiednich do pory roku i potrzeb zgłaszanych przez potrzebujących. Ośrodek prowadzi 

zbiórkę używanej odzieży, która pozyskiwana jest od mieszkańców gminy, pracowników 

ośrodka oraz różnego typu instytucji. Z zasobów tych korzystają podopieczni ośrodka - 

szczególnie rodziny ubogie, wielodzietne i osoby samotne.  

W omawianym okresie z tej formy pomocy skorzystało 112 rodzin. 

 

6. Usługi  medyczne  i  poradnictwo  rodzinne –  zapewnia się podopiecznym 

zakwalifikowanym do korzystania z usług ŚDS i CUS. Obejmują one: porady lekarskie  

i pielęgniarskie, porady psychologiczne oraz logopedyczne. Zatrudnieni specjaliści udzielają 
również konsultacji pracownikom socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów rodzin 

korzystających z usług OPS.  

 

7. Domowe usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych  

i niepełnosprawnych. Pomocą tego typu objęto 89 osób wykonując 14.956 godzin 

usługowych. Usługi wykonują zatrudnione w OPS, wykwalifikowane opiekunki domowe. 

Ilość godzin opieki w ciągu dnia oraz zakres czynności opiekunki ustalony jest przez 

pracownika socjalnego  wspólnie z osobą  korzystającą z usług opiekuńczych. Nad sposobem  

realizacji przyznanej pomocy  usługowej  czuwa koordynator usług opiekuńczych, który 

odwiedza środowiska , zapoznaje się z opiniami  podopiecznych na temat realizowanej 

pomocy, nadzoruje  pracę opiekunek, sporządza harmonogram pracy dla każdej opiekunki. 
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Zgodnie  

z uchwałą Rady Miejskiej za większość usług wnoszona jest częściowa odpłatność.  
Jej wysokość uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny objętej pomocą w formie usług 

opiekuńczych. 

 

8. Usługi pralnicze i kąpielowe.  Klientom OPS udostępniono pralnię i łazienki 

(przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Z pralni korzystają również opiekunki 

domowe wykonując pranie w ramach usług świadczonym swoim podopiecznym. 

Z usług pralniczych korzystało 28 osób, kąpielowych 22 osoby. 

 

9.   Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

z dnia 10 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.29.2011 z dnia  

18 stycznia 2011 roku( w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania  członków zespołu 

interdyscyplinarnego w Sulechowie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania),  

w celu realizacji ustawy w OPS został powołany Zespół Interdyscyplinarny. 

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między burmistrzem miasta a podmiotami 

związanymi z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym 

bądź środowisku. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele z różnych grup zawodowych 

reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in.: 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania  problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej i oświaty. 

Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą  
w sposób skoordynowany, zapewniając skuteczne reagowanie na pojawiające się problemy. 

Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie, który zapewnia jego obsługę 
administracyjną. Prace zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu, na jego wniosek 

zwołuje się spotkania zespołu.  Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków każdy  

członek zespołu  oraz grup roboczych składa oświadczenie o zachowaniu poufności 

informacji i danych, które powziął w trakcie wykonywania zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wszystkich członków zespołu obowiązuje zasada 

tajności informacji przekazywanych w ramach zespołu bądź grupy roboczej. Obowiązek ten 

utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w zespołu lub grupie roboczej. Zespół tworzy 

grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy  

w rodzinie w indywidualnych  przypadkach. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są 
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół. W skład grup roboczych mogą wchodzić 
przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości a także 

przedstawiciele  innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Działania zespołu koncentrują się na diagnozie osób uwikłanych w przemoc 

domową, na opracowaniu strategii postępowania w konkretnym przypadku i w określonych 

okolicznościach, a także  na  zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, sprawców i ich rodzin. 

Cele zespołu realizowane są poprzez: 

a) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub 

środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, 

który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz 

możliwości realizowania ich funkcji oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych 

przepisami prawa, 

b) udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, 

psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają 
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów, 

c) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur 

mających na celu jej powstrzymanie, 

d) udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy  

w rodzinie, 

e) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

W  okresie I – XII 2013 zespół prowadził 95 spraw związanych z procedurą Niebieskiej 

Karty: 
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- 75 Niebieskich Kart wpłynęły do zespołu z Komisariatu Policji w Sulechowie, 

- 1 Niebieska Karta  ze szkoły 

- 19 Niebieskich Kart zostało zgłoszonych przez pracowników socjalnych z OPS 

48 spraw zostało zakończonych, ponieważ przemoc w rodzinie ustała, 22 sprawy zostały 

zgłoszone do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, 19 do GKRPA, 13 do Sądu 

Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich,  

Prokuratura  umorzyła lub odmówiła wszczęcia postępowania w  9 sprawach . 

Pozostałe sprawy są w toku.  

 

10.    Na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej tut. Ośrodek wypłaca 

wynagrodzenie  należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą małoletnią bądź 
ubezwłasnowolnioną . Świadczenie wypłacane jest na podstawie postanowienia sądu  

w kwocie i  okresie wyznaczonym przez sąd nie więcej jednak niż 1/10 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw , bez wypłaty nagród z zysku, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres poprzedzający dzień 

przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie  jest pokrywane ze środków publicznych – 

budżetu państwa  w przypadku braku dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została 

ustanowiona. 

W omawianym okresie wypłacono  15 świadczeń dla 2 osób na kwotę 4.678,-zł    

 
Rozdział 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    
          
  
Plan Wykonanie % wykonania 
72.018 72.018 100,0 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w domach 8 podopiecznych przez 

zatrudnione w OPS wykwalifikowane opiekunki. Usługi są częściowo odpłatne . 

Wykonano  3.838  godzin usług. 
 

 

Rozdział 85295  Pozostała działalność      

 
Plan Wykonanie % wykonania 
722.125 721.724,85 99,94 
 

 

 

1. Dofinansowanie zadań własnych /ustawa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/. Jest 

to program rządowy mający na celu wsparcie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań 

określonych w art. 17 ust 1 pkt  3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Celem programu jest 

długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechniania zdrowego stylu żywienia, poprawy 

poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. 

W ramach tej formy pomocy w omawianym okresie przyznano 89.126 świadczeń ( posiłki i 

zasiłki). Koszt poniesiony przez gminę na realizację tego zadania wyniósł  219.570,- zł . 

 

2. W  marcu 2013 roku rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono rządowy program 

wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy w 

wysokości 200,-zł  miesięcznie  przysługiwało   osobom  mającym ustalone za m - ce 

kwiecień – grudzień 2013  roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  na podstawie ustawy   

o świadczeniach rodzinnych . 

W  okresie sprawozdawczym  przyznano  607 świadczeń  w kwocie 121.400,-zł , wypłacono 

świadczenia za 2012 rok w kwocie 2.700,-zł oraz wydano na koszty utrzymania 3.654,-zł 

Poniesione koszty zrefundowano  z budżetu rządowego 
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3. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem 

zmarłego. To świadczenie przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez 

dochodu oraz osobie, której tożsamości nie ustalono. W przypadku udzielenia świadczenia 

osobie  posiadającej uprawnienia do zasiłku pogrzebowego,  wydatki na ten cel pokrywa się  
z tego świadczenia. Natomiast w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego 

koszty sprawienia pogrzebu ponosi gmina.  

 

W omawianym okresie   sprawiono pogrzeb dla 7 osób na kwotę 22.652,-zł . 

 

 
Rozdział 85204  Rodziny zastępcze 
  
Plan Wykonanie % wykonania 
13.749 11.590,92 84,30 
 

 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2013 roku poz. 135)  nakłada na gminę obowiązek współfinansowania pobytu dziecka 

umieszczonego  po dniu 1 stycznia 2012 roku w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w  roku pobytu w wysokości 10%  

poniesionych kosztów , w drugim roku pobytu w wysokości 30% poniesionych kosztów, w  

trzecim i następnych latach pobytu 50% poniesionych  kosztów. 

W  2013 roku tut. Ośrodek współfinansował wydatki za  8 dzieci  umieszczonych w 

rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 11.590,92 zł  

 

 

 

Rozdział 85206 Asystent rodziny  
 
Plan Wykonanie % wykonania 
32.501 32.205,68 99,09 
 

 

W omawianym okresie  gmina nie ponosiła kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, 

natomiast w ramach  środków finansowych pozyskanych w konkursie MPiPS  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sulechowie od kwietnia 2013 roku  zatrudnił  1 asystenta rodziny , od 

września  drugiego asystenta, na okres do 31.12.2013 roku  w ramach stosunku pracy  

w systemie zadaniowego czasu pracy.  Zatrudniony asystent  realizował zadania wynikające  

z art. 15 w/w ustawy.  Praca z rodziną była realizowana  między innymi w zakresie : 

- analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz  przyczyn kryzysu w rodzinie, 

- sporządzania planu pracy z rodziną, 
- wzmocnienia roli i funkcji rodziny, 

- rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

- przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

- dążenia do reintegracji rodziny. 

Formy wsparcia były stosowane odpowiednio do potrzeb danej rodziny. W omawianym  

okresie  praca  prowadzona była  w 17 rodzinach . 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej nie były 

objęte pomocą rodziny wspierającej. Ponadto na wniosek sądu,  ( co 6 miesięcy)  asystenci 

rodziny sporządzali sprawozdania o sytuacji rodzin, których dzieci zostały umieszczone w 

placówce opiekuńczej lub rodzinie zastępczej.  

W omawianym okresie  sporządzono sprawozdania w 28 rodzinach. 
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Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej 
za   okres I – XII   2013r 
Wyszczególnienie Dotacje celowe na zadania 

zlecone i własne oraz 
pozostałe środki 

Środki z budżetu 
Gminy na zadania 
własne 

Razem 

OGÓŁEM 
plan 
wykonanie 
% wykonania 

 

9 446 161 

9 409 333,36 

99,61 

 

4 672 531 

4 643 953,22 

99,38 

 

14 118 692 

14 053 286,58 

99,53 

Struktura wydatków 66,95 33,05 100,00 

w tym: 
ROZDZIAŁ  85202 
domy pomocy społecznej 

Plan 

Wykonanie 

% 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

490 000 

485 019,19 

98,98 

 

 

 

490 000 

485 019,19 

98,98 

ROZDZIAŁ 85203 
ośrodki wsparcia 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

327 600 

327 597,52 

99,99 

 

 

- 

- 

- 

 

 

327 600 

327 597,52 

99,99 

ROZDZIAŁ 85212 
Świadczenia rodzinne 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

7 217 200 

7 181 104 

99,49 

 

 

- 

- 

- 

 

 

7 217 200 

7 181 104 

99,49 

ROZDZIAŁ 85213 
składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania  

 

 

 

73 466 

73 458,40 

99,98 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

73 466 

73 458,40 

99,98 

ROZDZIAŁ 85214 
Zas. i pomoc w naturze 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

533 100 

533 074,19 

99,99 

 

 

164 878 

164 872,02 

99,99 

 

 

697 978 

697 946,21 

99,99 

ROZDZIAŁ 85215 
Dodatki mieszkaniowe 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

- 

- 

- 

 

 

881 000 

879 327,96 

99,81 

 

 

881 000 

879 327,96 

99,81 

ROZDZIAŁ 85216 
Zasiłek stały 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

490 140 

490 140 

100,0 

 

 

- 

- 

- 

 

 

490 140 

490 140 

100,0 

ROZDZIAŁ 85219 
OPS 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

229 979 

229 978,08 

99,99 

 

 

2 870 936  

2 851 175,77 

99,31 

 

 

3 100 915 

3 081 153,85 

99,36 

ROZDZIAŁ 85228 
Usługi opiekuńcze 

Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

72 018 

72 018 

100,0 

 

 

- 

- 

- 

 

 

72 018 

72 018 

100,0 
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ROZDZIAŁ 85295 
Pozostała działalność 
plan 

wykonanie 
% wykonania 

 

 

470 253 

469 852,99 

99,91 

 

 

251 872 

251 871,86 

99,99 

 

 

722 125 

721 724,85 

99,94 

ROZDZIAŁ 85204 
Rodziny zastępcze 
Plan 

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

- 

- 

- 

 

 

13 749 

11 590,92 

84,30 

 

 

13 749 

11 590,92 

84,30 

ROZDZIAŁ 85206 
Asystent rodziny 
Plan  

Wykonanie 

% wykonania 

 

 

32 405 

32 110,18 

99,08 

 

 

96 

95,50 

100,0 

 

 

32 501 

32 205,68 

99,09 

 
 
 
 
 
 
Zatrudnienie i wynagrodzenie 
 
Na dzień 31.12.2013  zatrudnia   79  pracowników ( w przeliczeniu na pełne etaty -74,95 ) 

 

 

 

Średnioroczna liczba  

etatów w 2013 roku 

 

       Suma  wynagrodzeń 

rocznych brutto z 12  

miesięcy     

Średnioroczne 

wynagrodzenie  

brutto (3/2) 

1 2 3 4 

 

Administracja 

 

38 

 

 

1 506 933,77 

 

39 656,15 

 

 

Obsługa 

 

 

 

41 

 

 

1 019 359,23 

 

 

24 862,42 
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Wydatki na zadania remontowe 
w Gminie Sulechów w 2013r.  

w złotych 

Lp. Nazwa zadania 

Jednostka  
realizująca  

zadanie 
 dział, 

 rozdział, 
 paragraf 

Rok  
rozp.             
Rok 

 zakoń. 

Szacunkowa wartość zadania Plan na rok 2013 Wykonanie %7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Remonty bieżące – awarie, 
konserwacje urządzeń 

technicznych i samochodów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulechowie 
 

85219 2013 5 000 5 000 5 000 100,0 

Szczegółowy opis rzeczowy:  

1. 
2. 
3. 
 

 
 
 
 

 
Konserwacja dźwigu 
Naprawa samochodu 
Naprawa kotła co 
 
Razem : 

       

722,46 
2 555,54 
1 722,00 

 
 

5 000,00 
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Plan  i wykonanie dochodów budżetowych I-XII  2013 

Lp. Dział Rozdział Paragraf 
Opis źródła 
wpływów 

Plan Wykonanie 
% 

wykona
nia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1.    852 85219  wpływy razem    481 364 472 957,17 98,25 

 075 
dochody z najmu i 

dzierżawy                  
1 000 380 38,0 

0690 
wpływy z różnych 

opłat 
118 564 117 516,00 99,11 

Wpływy z usług 

 

 

- usługi opiekuńcze 

348 591,85 

 

 

76 614,50 0830 

- odpłatność za 

obiady 

 

356 000 

 

 

 

 

 

 

 

271 977,35 

 

 

 

 

 

 

0960 

otrzymane środki, 

zapisy i darowizny 

w postaci 

pieniężnej 

4 600 

 

 

 

2 600,0 

 

 

 

56,52 

 

 

                                         w tym 
 

0970 
wpływy z różnych 

dochodów  
1 200 3 869,32 322,44 

2. 758 75814 0920 odsetki bankowe - 14,42  

3 852 85214 0970 

Wpływy z różnych 

dochodów – zwrot 

zasiłków 

- 512,14  

4 852 85202  wpływy razem 60 100 45 788,31 76,18 

0920 
odsetki ustawowe 

 
100 80,60  

 

0970 
wpływy z różnych 

dochodów – DPS 
60 000 45 707,71  

5 852 85295 0970 
wpływy z różnych 

dochodów 
- 44,10  

6 852 85212  wpływy razem 12 800 11 273,43 88,07 

0920 odsetki ustawowe 1 300 1 312,92  

0970 
wpływy z różnych 

dochodów 
10 500 9 460,51  środki rządowe 

0980 
wpływy z tyt. zw. 

św. z fund.  alimen  
1 000 500,0  

7 
852 

środki rządowe  
85214 0970 

wpływy z różnych 

dochodów 
1 500 897,27 59,81 

8 
852 

środki rządowe 
85216 0970 

wpływy z różnych 

dochodów 
1 200 1 122,90 93,57 

9 
852 

środki rządowe 
85278 0970 

wpływy z różnych 

dochodów 
500 - - 

Razem dział  758 
             dział  852 

wpływy ogółem 
- 

557 464 
14,42 

532 595,32 
- 

95,53 
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Plan i wykonanie wydatków budżetowych I – XII 2013 

Lp. Dział Rozdział Paragraf 
Opis zadania 

(wydatku) 
Plan Wykonanie 

% 
wykonani

a 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 852 85202 4330 Zakup usług przez 

jst – DPS 

490 000 485 019,19 98,98 

Razem ( samorządowe)    

2 852      85203 4010 Wynagr. osobowe 

prac.             
222 200 222 200,0 100,0 

4040 Dodatkowe 

wynagr.roczne           

18 070 18 070,0 100,0 

4110 Składki na bezp. 

społ 

41 549 41 548,11 99,99 

4120 Składki na Fundusz           5 095 5 094,62 99,99 

4170  - - - 

Zakup materiałów i 

wyposaż 
13 411 13 410,84 99,99 

Wydawnictwo    

zakup pozostałych 

śr. trwałych 

 629,98  

środki czystości                                                2 961,12  

art. biurowe                                                     719,02  

4210 

pozostałe  9 100,72  

4260 Zakup energii                11 968 11 967,63 99,99 

4270 Zakup usług 

remontowych 

- - - 

Zakup  usług 

pozostałych 

8 598 8 597,32 99,99 

konserwacja 

dźwigu                                     

 1 670,0  

wywóz nieczystości  -  

4300 

pozostałe  6 927,32  

4410 
Podróże słuzbowe 

krajowe 

- - - 

4440 Odpis na ZFŚS                               5 790 5 790,0 100,0 

 

4700 Szkolenia 

pracowników 

919 919,0 100,0 

Razem :  §2010 ( rządowe)              327 600 327 597,52 99,99 

3 852 85204 3110 Rodziny zastępcze 13 749 11 590,92 84,30 

Razem (samorządowe)    

 852 85212 Świadczenia 

społeczne              

6 740 684 6 712 283,34 99,57 

świadczenia 

rodzinne                                  

 5 699 729  

3110 

f.aliment.  1 012 554,34  

4010 Wynagr. osobowe 

prac 

159 300 159 300 100,0 

4040 Dodatkowe 

wynagr. roczne         

11 809 11 808,89 99,99 

Składki na bezp. 

społ.                  

287 595 279 901,86 97,32 

od wynagrodzeń                                                27 210,83  

4110 

od świadczeń 

rodzinnych                                  

 252 691,03  

4120 Składki na Fundusz 

Pracy              

2 400 2 399,85 99,99 

Zakup materiałów i 

wyposaż 
2 957 2 956,12 99,97 

toner, papier ksero  104,60  

 

4210 

licencji  2 428,02  
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materiały biurowe, 

druki                                    

 195,02  

pozostałe  228,48  

Zakup energii                                 4 068 4 067,58 99,98 

energia elektryczna  -  

gaz  4 067,58  

4260 

woda  -  

Zakup usług 

pozostałych 

2 171 2 170,82 99,99 

usługi pocztowe  2 170,82  

4300 

konserwacja 

dźwigu/różne 

 -  

4370 Opł. z tyt. zakupu 

usł. telekom. 

413 412,54 99,88 

4440 Odpis na ZFŚS 4 375 4 375,0 100,0 

4610  600 600,0 100,0 

4700 Szkolenia 

pracowników 

828 828 100,0 

Razem: §2010 (rządowe)         7 217 200 7 181 104,0 99,49 

4 852 85213 4130 Skł.  na ubezp. 

zdrowotne        

rządowe 

samorządowe 

73 466 

 

73 466 

- 

73 458,40 

 

73 458,40 

- 

99,98 

Razem:  (rządowe)                     73 466 73 458,40 99,98 

5 852 85214 Świadczenia 

społeczne 

697 978 697 946,21 99,99 

2030 zasiłki 

okresowe  

( rządowe) 

533 100 533 074,19 99,99 

 

3110 

zasiłki celowe 

(samorządowe) 

164 878 164 872,02 99,99 

697 978 697 946,21 99,99 

533 100 533 074,19 99,99 

Razem: 

w tym  -   rządowe    

           -    samorządowe                                   164 878 164 872,02 99,99 

6 852 85215 3110 Świadczenia 

społeczne 

Dodatki 

mieszkaniowe 

 

881 000 

 

879 327,96 

 

99,81 

Razem:   (samorządowe)                                   881 000 879 327,96 99,81 

7 852 85216 3110 Zasiłki stałe 

rządowe 

samorządowe 

 

490 140 

 

490 140 

 

100,0 

Razem (rządowe) 490 140 490 140 100,0 

8 852 85219 Wydatki osob. nie 

zaliczane do wyn. 

8 000 7 413,83 92,67 

Ekwiwalent za 

odzież 

 3 910,33  

rękawice gumowe, 

ręczniki, mydło 

 2 755,50  

3020 

Okulary  748,0  

3110 

Świadczenia 

społeczne   

§ 2010 rządowe 

 

 

4 679 

 

 

4 678,08 

 

 

99,98 

wynagr. osobowe 

pracowników 

w tym: 

§ 2030 rządowe 

      samorządowe 

1 906 510 

 

 

180 200 

1 726 310 

1 906 282,35 

 

 

180 200 

1 726 082,35 

99,98 

 

 

100,0 

99,98 

wynagrodzenia  1 890 766,14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010 

nagrody 

jubileuszowe,  

 15 516,21  
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odprawy rentowe  -  

4040 Dodatkowe 

wynagr. roczne 

w tym: 

§ 2030 rządowe 

    samorządowe 

151 280 

 

 

- 

151 280 

151 279,67 

 

 

- 

151 279,67 

99,99 

4110 

 

 

 

 

Składki na 

ubezpieczenia społ. 

w tym: 

§ 2030 rządowe 

         samorządowe 

354 335 

 

 

29 300 

325 035 

354 335,0 

 

 

29 300 

325 035 

100,0 

 

 

100,0 

100,0 

4120 Składki na Fundusz 

Pracy 

w tym: 

§ 2030 rządowe 

 samorządowe 

37 624 

 

 

3 900 

33 724 

37 025,99 

 

 

3 900,0 

33 125,99 

98,41 

 

 

100,0 

98,22 

4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

- -  

Zakup mat. i 

wyposaż. 
110 617 100 375,83 90,74 

zakup wydawnictw  7 113,57  

paliwo  22 161,78  

środki czystości  16 546,06  

materiały biurowe  7 422,45  

zakup pozostałych śr.  

trwalych  
 14 019,13  

mat. do 

konserwacji i 

napraw 

 9 594,43  

pozostałe materiały  14 539,25  

papier ksero  2 716,76  

4210 

zakup tonera  6 262,40  

4220 Zakup środków 

żywności 

244 204 244 203,49 99,99 

Zakup energii 97 827 97 826,32 99,99 

energia elektryczna  25 990,16  

gaz  59 248,88  

4260 

woda  12 587,28  

4270 Zakup usług 

remontowych 

5 000 5 000,0 100,0 

4280 Zakup usług 

zdrowotnych 

2 000 1 257,0 62,85 

Zakup usług 

pozostałych 

59 000 56 101,34 95,08 

usługi pocztowe  13 630,93  

wywóz nieczystości  3 725,74  

usługi 

informatyczne 

 2 835,15  

pozostałe usługi 

 ( dozór tech. 

konserwacje,  utrzym. 

budynku) 

 22 822,53  

4300 

dystrybucja energii  13 086,99  

4350 Zakup usług 

dostępu do 

internetu 

2 800 2 479,66 88,55 

4360 Opł. z tyt. zakupu 

usług telek. 

tel.kom. 

2 641 2 640,30 99,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4370 Opł. z tyt. zakupu 

usług telek. 

tel.stacj. 

17 000 16 831,81 99,01 
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4400 Odpłaty za admin. 

I czynsze za 

budynki 

2 500 2 397,85 95,91 

Podróże służbowe 

krajowe 

9 200 8 751,73 95,12 

ryczałt 

samochodowy 

 2 948,59  

4410 

delegacje służbowe  5 803,14  

Różne opłaty i skł. 8 000 5 363,0 67,03 

pozostałe    

4430 

ubezpieczenia    

4440 Odpis  na ZFŚS 

w tym 

§ 2030 rządowe 

   samorządowe 

72 198 

 

- 

72 198 

72 198,0 

 

- 

72 198,0 

100,0 

 

 

100,0 

4610 koszty 

postępowania 

sądowego i prokur. 

- -  

4700 Szkolenia 

pracowników 

5 500 4 712,60 85,68 

 

 

 

 

 

 

 

4990 Wpływy do 

rozliczenia 

- - - 

3 100 915 3 081 153,85 99,36 

229 979 229978,08 99,99 

Razem:        

w  tym : § 2030   rządowe                                

                            samorządowe    2 870 936 2 851 175,77   99,31 

9 852 85228 4010 Wydatki osob. 

pracowników 

55 684 55 684 100,0 

3020 wydatki osob. nie 

zaliczone do wyn. 

700 700 100,0 

4040 dodat. wynagrodze 

nie roczne 

1 440 1 440 100 

4110 Składki na ubezp. 

społeczne 

9 926 9 926 100,0 

4120 Składki na Fundusz 

Pracy 

1 388 1 388 100,0 

4410 podróże służbowe 

krajowe 

700 700 100,0 

 

 

4440 Odpis na ZFŚS 2 180 2 180 100,0 

Razem: § 2030 ( rządowe)                                72 018 72 018 100,0 

10 852 85295 

 

3110 Świadczenia 

społeczne 

646 169 

 

 

645 768,88 

 

99,93 

4210  15 914 15 913,99 99,99 

4220  10 077 10 077,0 100,0 

 

4300  49 965 49 964,98 99,98 

722 125 721 724,85 99,94 

470 253 469 852,99 99,91 

Razem:                                            

w tym:  §2030  rządowe                          

                         samorządowe                  251 872 251 871,86 99,99 

11 852 85206 4010 
Wyna. osobowe 

pracow.  

27 136 27 135,78 99,99 

4110 Składki na bez.społ 4 699 4 442,25 94,53 
 

4120 Składki na Fun.Pr. 666 627,65 94,24 

32 501 32 205,68 99,09 
32 405 32 110,18 99,09 

Razem: 

w  tym:   rządowe                          
               samorządowe                    96 95,50 99,47 

14 118 692 14 053 286,58 99,53 
9 446 161 9 409 332,86 99,61 

Ogółem 
w tym : rządowe 
              samorządowe 4 672 531 4 643 953,72 99,38 
 

 


