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OPS.FK.302.71.2015 

 

Sprawozdanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielichowie 

z wykonania planu finansowego za  2015 rok 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień 

udzielonych przez Burmistrza.  

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków 

samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem 

dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone. 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2015r zatrudnionych było 8 osób: kierownik, 

gł. księgowa, 4 pracowników socjalnych, pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych  

i alimentacyjnych oraz 1 osoba na stanowisku ½ etatu Asystent rodziny i 1/3 etatu pomoc 

administracyjno-biurowa. 

 

 

Analiza wykonanego planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wielichowie za 2015r 

 
Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie na rok 2015 w dniu 31 grudnia 

2015r.  obejmował następujące kwoty: 

- dochody               -       47.239,00 zł    

- wydatki -   3.578.504,00 zł 

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco: 

dochody - 37.960,79zł (80,57%planu) w tym: dochody  budżetu JST – 8.781,51zł; (zał. nr 1 do 

sprawozdania) dochody związanych  z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych JST – 29.179,28zł (zał. nr 2 do sprawozdania) 

wydatki - 3.495.354,22zł ( 97,68 % planu) (zał. nr 3 do sprawozdania) 

 

 

 

Zestawienie wykorzystanych środków OPS Wielichowo za 2015r 

Lp finansowanie Plan wykonanie % 
zwrócone 

do budżetu 

1 środki z gminy 608 481,00 564 342,76 92,75 44 138,24 

2 dotacje celowe 419 931,00 406 221,16 96,74 13 709,84 

3 zadanie zlecone 2 550 092,00 2 524 790,30 99,01 25 301,70 

4 projekt systemowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem 3 578 504,00 3 495 354,22 97,68 83 149,78 
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Sprawozdanie z wykonania  dochodów budżetowych za  2015 rok 
 

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco: 
 

Zrealizowane dochody na rzecz budżetu gminy w kwocie 8.781,51zł (zał. nr 1) w tym: 

 

Dział 852 - Pomoc społeczna  
r.85212 

wpływy dochodów w kwocie 2459,22zł w tym: 

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone  

na  właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą  210,22zł; 

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek 

budżetu wojewody wynoszą  2249,00zł; 

  Planowane należności w r.85212 dotyczyły planowanego zwrotu z tytułu koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego dotyczącego zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe wraz  

z ustawowymi odsetkami. Odsetki i  należności nie zostały zrealizowane w planowanych 

wysokościach z powodu braku zwrotów z tytułu koordynacji i umorzenia postępowań  

w sprawie zwrotu świadczeń.  

r.85216 

wpływy dochodów w kwocie 343,40zł w tym: 

wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego odprowadzone na właściwy rachunek budżetu 

wojewody wynoszą  274,72zł,  a na rachunek gminy wynoszą 68,68zł; 

r.85219 

wpływy dochodów w kwocie 932,91zł w tym: 

wpływ z tyt. zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 17,60 zł; 

wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 830,31 zł; 

wpływ z tyt. wynagrodzenia  dla płatnika z tytułu poboru podatku w kwocie 85,00 zł; 

r.85228 

wpływy dochodów w kwocie 4895,98zł w tym:  
wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 4895,98zł,  

r.85295 

wpływy dochodów w kwocie 150,00zł w tym:  
wpływy z tyt. wpłat od sponsorów w kwocie 150,00zł,  

 

Ponadto zrealizowano dochody związane  z realizacją  zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie   29.179,28 zł (zał.nr 2) w tym: 

 

r.85212 

dochody na rzecz  budżetu państwa w kwocie 21.767,26zł w tym: 

wpływ z tyt. zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 96,80 zł; 

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 10.895,67zł. 

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą 10.774,79zł  

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą  0,00zł  

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.522,26zł w tym: 

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą 4.522,26zł  

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą  0,00zł  

dochody na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.770,15zł w tym: 

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą 2.770,15zł  
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r.85228 

dochody na rzecz  budżetu państwa w kwocie 119,61zł w tym: 

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 119,61zł, za jedną osobę objętą usługami 

opiekuńczymi.  

 

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za  2016r (zał.nr 3) 
 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 
 

Dział 852 - Pomoc społeczna 
 

r.85202 

Domy pomocy społecznej – plan finansowy 17.796zł – wykonanie 15.445,58zł (86,79%  

w stosunku do planu)  

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie 

do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu. Do domów pomocy kierowane są osoby spełniające warunki ustawy o pomocy 

społecznej. W 2015r przez okres 7 miesięcy opłacano pobyt 1 podopiecznego w Domu Pomocy 

Społecznej, którą skierowano do DPS w m-cu czerwcu 2015r.  

 

r.85204 

Rodziny zastępcze – plan finansowy 14.256zł – wykonanie 13.034,71zł (91,43% w stosunku 

do planu)  opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.  

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę  

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W 2015r wniesiono wymagane 

opłaty za pobyt czwórki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych.  

 

r.85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.052zł – 

wykonanie 981,98zł (93,34% w stosunku do planu). dotyczy realizacji zadań określonych  

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach 

działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 5 grudnia 2012 roku 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia 

OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, 

efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, 

ekspertyz dotyczących problemu. W 2015 r prowadzono postępowanie w 21 rodzinach  

w ramach Niebieskiej Karty. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych 

związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

r.85206 

Wspieranie rodziny – plan 22.162zł – wykonanie 22.020,49zł (99,36% w stosunku do planu) 

dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.  

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  - OPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który prowadzi pracę  

z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  

W 2015r pracą asystenta objęto 7 rodzin, w których objęto opieką asystenta 14 dzieci. 
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Wykonanie wydatków na wspieranie rodziny obrazuje poniższa tabela 

 

  Rodzaj świadczenia Zadania własne – środki 

z gminy 

Zadania własne –  

dofinansowanie w ramach 

dotacji celowej  

1 wynagrodzenia osobowe 5 832,00 9 000,00 

2 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00   

3 składki na ubezpieczenie społeczne 2 581,02   

4 składki na fundusz pracy 128,18   

6 Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 541,20 9 000,00 

7 Pozostałe wydatki  rzeczowe 4 479,29 0,00 

R-m 22 020,49 13 020,49 9 000,00 

 

W ramach tego rozdziału  realizowany był  resortowy programu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na 2015r „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,  

na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9.000zł z czego 100% środków wydatkowano 

na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.  

 

r.85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 

2.550.177zł – wydatkowano kwotę 2.527.176,86zł (99,10% w stosunku do planu) 

 

Plan finansowy nie został wykonany w 100% w związku z brakiem osób kwalifikujących się 

do korzystania ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z powodu zmian  

w przepisie prawa – niewykorzystane środki w wys. 23.000,14zł w tym podlegające 

przekazaniu do BP w kwocie 21.332,20zł zwrócono na rachunek gminy. 

W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wydatkowano 3% od otrzymanej dotacji tj. kwotę  74.453,13zł. Kwota  

ta pokrywała wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niewielkie 

wydatki rzeczowe. W obsługę świadczeń rodzinnych zaangażowane są 4 osoby. 

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OPS a dotyczące utrzymania komórki świadczeń 

rodzinnych pokryte były z zadań własnych, w ramach których na obsługę świadczeń 

rodzinnych wydatkowano kwotę 5.468,68zł.   

Na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Gmina przeznaczyła środki w wysokości 

5.521,38zł pochodzące z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych.  
 

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela 

 

  Rodzaj świadczenia 
Zadania 

zlecone 

Zadania 

własne – 
obsługa ŚR 

Zadania własne – 
postępowanie wobec dł. 

alimentacyjnych 

1 wynagrodzenia osobowe 54 322,28 0,00 2 011,07 

2 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 681,57 0,00 156,51 

3 składki na ubezpieczenie społeczne 9 956,47 0,00 599,97 

4 składki na fundusz pracy 926,73 0,00 84,52 

5 wynagrodzenia bezosobowe              0,00 0,00 1 281,00 
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6 
Razem wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
68 887,05 0,00 4 133,07 

7 Pozostałe wydatki  rzeczowe 5 566,08 5 468,68 1 388,31 

8 Świadczenia społeczne 2 370 791,40 0,00 0,00 

9 
Składki emerytalno-rentowe z tytułu 

pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 
70 942,27 0,00 0,00 

R-m 2 527 176,86 2 516 186,80 5 468,68 5 521,38 

 

Łącznie na świadczenia i składki emerytalno-rentowe wydatkowano  kwotę  2.441.733,67zł, 

a na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano kwotę 85.443,19zł. 

 
Wykonanie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych obrazuje poniższa tabela 

 

 
  

Liczba 

świadczeń 

w 2014r 

Kwota 

poniesionych 

wydatków w 

2014r 

Liczba 

świadczeń w 

2015r 

Kwota poniesionych 

wydatków w 2015r 

1 Zasiłki rodzinne z dodatkami 13136 1 393 813,50 12594 1 386 338,00 

2 Zasiłek pielęgnacyjny 2138 327 114,00 2146 328 338,00 

3 Świadczenie pielęgnacyjne 316 233 360,00 365 436 720,00 

4 Specjalny zasiłek opiekuńczy  35 17 870,70 47 24 665,40 

5 Zasiłek dla opiekuna  124 64 289,40 84 43 680,00 

6 
Składka emerytalno-rentowa z 

tytułu pobierania świadczeń 
181 44 340,27 256 70 942,27 

7 Razem świadczenia rodzinne 15930 2 080 787,87 15492 2 290 683,67 

 

W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost związany z przyznaniem świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

Z  danych statystycznych  wynika, że w 2015r w porównaniu z rokiem 2014 przyznano mniej 

świadczeń lecz wydatkowano  o 209.896,20zł więcej.  W związku ze zmianą przepisów prawa 

mniej osób skorzystało z zasiłków rodzinnych i zasiłków dla opiekuna, natomiast zwiększyła 

się kwota wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze wzrostem jego wysokości 

oraz zwiększyła się kwota składek emerytalno-rentowych z powodu wydłużenia okresu 

składkowego świadczeniobiorców. 

 
Wykonanie wydatków na realizację funduszu alimentacyjnego obrazuje poniższa tabela 

 

 
  

Liczba 

świadczeń 

w 2014r 

Kwota 

poniesionych 

wydatków w 

2014r 

Liczba 

świadcze

ń w 2015r 

Kwota 

poniesionych 

wydatków w 2015r 

1 Fundusz alimentacyjny 424 176 300,00 377  151 050,00 
 

W okresie sprawozdawczym odnotowano znaczny spadek wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, który związany był z ustaniem tytułu do świadczenia alimentacyjnego  

z powodu zakończenia okresu pobierania nauki przez dzieci. 
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r.85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22.965zł –wydatkowano  kwotę 

19.289,81zł (84% w stosunku do planu).  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych - opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. W roku sprawozdawczym OPS  opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne 

za 33 osoby pobierające zasiłek stały – opłacił ogółem 318 składek na ubezpieczenie 

zdrowotne na łączną kwotę 13.346,21 zł  ( w roku 2014 opłacono 263 składki). 

Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych - Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

z upoważnienia burmistrza kierownik OPS wydaje decyzje osobom uprawnionym 

potwierdzające prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W 2015r wydano 

2 decyzje.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłków rodzinnych – w ramach 

zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób w tym: za 5 osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 

i 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy – wydatkowano kwotę 5.943,60zł 

 

r.85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 165.533 –  

wydatkowano kwotę 152.756,51 zł (92,28% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych 

ze środków gminy wydatkowano  kwotę 92.404,04zł a z dotacji celowej 60.352,47zł. 

Zasiłki celowe -  zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia 

niezbędnej potrzeby bytowej 

Z tej formy pomocy skorzystało 59 osób (113 świadczenia), na kwotę 34.652,99 zł.  

Specjalne zasiłki celowe – przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 

dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. 

Z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby – (79 świadczeń) na łączna kwotę 27.013,33zł  

Zasiłki okresowe -  przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego,  przy jednoczesnym spełnieniu warunków 

ustawowego kryterium dochodowego.  Zasiłki okresowe przyznano 51 osobom z 49 rodzin  

(w roku 2013 odpowiednio 66 osobom z 58 rodzin, a w roku 2014 przyznano 56 osobom z 55 

rodzin). Jak widać utrzymuje się tendencja spadkowa.  

Przyjmując miesięczny zasiłek okresowy za 1 świadczenie, w 2015 roku przyznano ogółem 

231 świadczeń, tj. o 24 świadczenia mniej niż w roku 2014. Ogółem w roku 2015 przyznano 

zasiłki okresowe na łączną kwotę 75.922,46 zł (w roku 2014 była to kwota 70.899,53zł). 

Schronienie – jest to zadanie obowiązkowe gminy ( art. 17 ust 1 ustawy). W 2015 roku nie 

zostaliśmy obciążeni za żadnego podopiecznego z naszej gminy, któremu udzielono 

schronienia. Jedna matka z trójką dzieci, przebywająca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

usamodzielniła się i przebywa na terenie innej gminy.  (W 2014 r. opłacono za pobyt   

w schroniskach i noclegowniach oraz innych mieszkaniach chronionych za 8 osób bezdomnych 

na kwotę 12.565,34 zł ) 

Sprawienie pogrzebu - w roku 2015 nie było potrzeby sprawiania pogrzebu dla mieszkańca 

gminy – planowane wydatki zostały zwrócone do budżetu gminy. 
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Pomoc rzeczowa – przyznana jest osobom, którym przyznaje się świadczenie w formie 

niepieniężnej. Skorzystało z niej 12 osób na kwotę 1.994,28zł 

Posiłek – przyznaje się osobom, które nie są uprawnione do korzystania z pomocy w  formie 

posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc przyznawana 

jest zgodnie z uchwałą Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.03.2014r  

w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.  

Z  posiłków na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych kosztów  skorzystały 64 osoby 

i wydatkowano na ten cel 13.173,45zł.  

 

r.85216 

Zasiłki stałe – plan 188.601 – wydatkowano kwotę 164.119,48zł (87,02% w stosunku do 

planu). Dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 171.725zł. 

Zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2015 pomoc w postaci zasiłku 

stałego przyznano 40 osobom.  W związku ze zmianą kryterium dochodowego i wysokości 

świadczenia wydatkowana kwota na zasiłki stałe  w porównaniu z 2014 r.  wzrosła o kwotę 

36.588,01zł (w roku 2014 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 127.531,47zł).  

Plan nie został wykonany w 100% gdyż 1 osoba uzyskała uprawnienia do renty, 1 osoba 

osadzona została w zakładzie karnym (za ten okres nie przysługuje świadczenie) oraz kilka 

osób straciło uprawnienia do zasiłku stałego. 

 

r.85219 

Ośrodki pomocy społecznej – plan 400.622zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 

393.730,93zł (98,28% w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe 

wynosiła 67.203zł .  

        
Podział wykonania wydatków na ośrodki pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela 

 

  Rodzaj świadczenia Zadania własne - 

 środki z gminy 

Zadania własne –  

dofinansowanie w ramach 

dotacji celowej  

1 wynagrodzenia osobowe 196 335,00 67 203,00 

2 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 945,61   

3 składki na ubezpieczenie społeczne 48 371,55   

4 składki na fundusz pracy 4 072,48   

5 wynagrodzenia bezosobowe              450,00   

6 Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi 271 174,64 67 203,00 

7 Pozostałe wydatki  rzeczowe 55 353,29 0,00 

R-m 393 730,93 326 527,93 67 203,00 
 

 

r.85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 26.059zł –   wydatkowano 

kwotę 18.655,00zł (71,59% w stosunku do planu)  
 

Wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obrazuje poniższa tabela 

 

  Rodzaj świadczenia Zadania własne Zadania zlecone  
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1 wynagrodzenia bezosobowe              13850,30 2038,20 

2 składki na ubezpieczenie społeczne 2 404,92 353,74 

3 fundusz pracy 7,84 0,00 

R-m 18 655,00 16 263,06 2 391,94 
 

Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone  

są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają 

pomocy innych osób. Z usług skorzystało 5 osób, dla których zatrudniliśmy opiekunów  

w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił  w zależności od trudności  

sprawowanych usług od 7,70-10zł zł. brutto Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą 

odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą.  W ramach zadań własnych wydatkowano 

kwotę 16.263,06zł.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym.  

W roku 2015 specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono 1 osobie przez okres 4 miesięcy  

i wydatkowano  kwotę 2.391,94zł  Koszt 1 godziny – 12,90zł brutto. Usługi są odpłatne. 

Zatrudniono opiekunkę w ramach umowy zlecenia.  

 

r.85295 

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 169.281zł – wykonanie 168.142,87zł 

(99,33% w stosunku do planu).  W tym: dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole 

wynosiła 92.200zł a dotacja na zadania zlecone na KDR wynosiła 453zł. Środki pochodzące  

z budżetu gminy wynosiły 76.628zł. 

 

W ramach pozostałej działalności zrealizowano: 

 

rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – plan wynosił 453zł 

wykonanie 267.96zł (59,15% w stosunku do planu). wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla osoby 

obsługującej ten program wyliczone ustawowo wg ilości wydanych kart. Planu nie wykonano w 100%  

z powodu braku uprawnionych rodzin do otrzymania KDR. 
 

Wykonanie wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny obrazuje poniższa tabela 

 

  Rodzaj świadczenia Zadania zlecone 

1 wynagrodzenia osobowe 189,40 

3 składki na ubezpieczenie społeczne 33,08 

4 składki na fundusz pracy 4,64 

6 Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi 227,12 

7 Pozostałe wydatki  rzeczowe 40,84 

R-m 267,96 267,96 

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej  uchwałą  Rady  Ministrów 

nr 85 z dnia 27 maja 2014r  ustanowiono rządowy program dla rodzin wielodzietnych, którym 

przysługuje Karta Dużej Rodziny. W 2015r przyjęto 20 wniosków o przyznanie  KDR, kartę  

wydano 22 rodzinom dla 113 członków rodzin wielodzietnych.  
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rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2014-2020 - plan 164.200zł 

wykonanie   164.198,80zł – (100% w stosunku do planu).  

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013r. o ustanowieniu wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 w 2015 roku  OPS realizował program, który finansowany był 

w 40 % ze środków gminy, zaś w 60 % ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadania 

własnego. Pomocą objęto 100 rodzin, z programu skorzystało 206 osób (w roku 2014 

odpowiednio 116 rodzin i 230 osób). 

Program realizowano poprzez: 

- zakup posiłków w szkole i przedszkolu dla 148 dzieci oraz dla 3 osób starszych za kwotę 

91.425,99zł, średni koszt posiłku wynosił 4,50 zł, 

- przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 33.885,30 zł, 

- przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 20.588,71zł, 

- zorganizowano dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach  

i Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę 18.298,80 zł, 

 

 realizacja Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD” , który dotyczył 

pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących – w roku 2015 

OPS nie realizował tego programu, a planowane środki zostały zwrócone do budżetu gminy. 

 

 realizacja  w ramach zadań własnych zadania związanego z organizacją spotkań dla  

seniorów i osób samotnych na kwotę 2.862,60zł 

realizacja  w ramach zadań własnych zadania związanego z organizacją Mikołajek dla dzieci 

na kwotę 399zł 

realizacja dożywiania – w ramach pozostałej działalności zakupiono termosy w celu 

dostarczania posiłków dla dzieci korzystających z dożywiania w szkole w Śniatach za kwotę 

414,51zł.  

 
 

Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności obrazuje poniższa tabela 

 

  Rodzaj świadczenia 
Zadania  

zlecone 

Zadanie 

własne 

Zadania 

własne –  
dofinansowanie w 

ramach dotacji 

celowej 

1 
Świadczenia społeczne w ramach  programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” 
  53 700,00 92 200,00 

2 Dowóz posiłków  w ramach programu    "Pomoc...      18 298,80 0,00 

3 
Wydatki na rządowy program wspierania rodzin 

wielodzietnych KDR 
267,96     

4 Spotkania z okazji Dnia Seniora   1 243,88   

5 Mikołajki dla dzieci  399,00  

6 Wigilia dla osób samotnych  1 618,72  

7 Doposażenie punktu wydawania posiłków   414,51  

r-

m 
168 142,87 267,96 75 674,91 92 200,00 
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Należności i Zobowiązania 
 

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2015r. wynosił 1.303.042,53zł   

i dotyczył dłużników alimentacyjnych. 

 

1. Należności dotyczące realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,  

a w szczególności  należności od dłużników alimentacyjnych w tym:   

      -  zaległości dotyczące JST             411.465,45zł,  (ZA – 58.107,  FA – 353.358,45zł) 

-  zaległości dotyczące BP       891.577,08zł  (ZA–58.107, FA– 528.797,27zł,  odsetki – 

303.936,01zł, koszty upomnienia – 736,80zł) 

 
Wyegzekwowane  należności od dłużników alimentacyjnych 

 

Lp Rodzaje należności  
wyegzekwowane należności w 

2014r 

wyegzekwowane należności w 

2015r 

1 należności na rzecz JST 3 162,83 4 456,62 

2 należności na rzecz innych JST 1 739,59 2 770,15 

3 należności na rzecz BP 7 353,66 10 840,43 

4 odsetki 1 734,19 10 895,67 

5 koszty upomnienia 79,20 96,80 

6 należności od innych JST 3 048,54 1 812,84 

  Razem  17 118,01 30 872,51 

 

W OPS występują zobowiązania w kwocie 31.419,18zł w tym:  

- z tytułu zobowiązania wobec MOPS Poznań za świadczenia podopiecznych w kwocie 417,60, 

- z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi   

za 2015 rok w łącznej kwocie 31.001,58zł w tym: 

      r. 85206 –     1.453,72zł 

      r. 85212 –     5.281,94zł 

r. 85219 –   24.265,92zł 

Na dzień sprawozdawczy Ośrodek nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. 

 

 

Informacja w sprawie umarzania i ulg w spłacie należności 

 
Umorzenie: 
Tytuł umorzenia: - zasiłek stały w kwocie 1.179,12zł i koszty upomnienia w kwocie 73,60zł  - 

ilość wydanych decyzji 1. Podstawa prawna: art.104 ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. Nr 163, poz. 163 z 2015 r. ze zm.) świadczenie umorzono 

na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego.   

Odstąpienie: 

Ze względu na trudną  sytuację materialną  potwierdzoną  rodzinnym wywiadem 

środowiskowym odstąpiono od żądania zwrotu należności za posiłki w odniesieniu do 2 osób 

zgodnie z przyjętą w tym zakresie uchwałą na kwotę 995,20zł. 
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Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych prowadzone były postępowania mające  

na celu odzyskanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.  W  wyniku tych postepowań 

zażądano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w stosunku do  

2 osób na kwotę 2.249,00zł oraz odsetki w kwocie 190,51zł, w odniesieniu do 17 osób 

świadczenie podlegało zwrotowi z przeznaczeniem na wznowienie wydatków, odsetki  

w kwocie 19,71 przekazano do budżetu gminy. Ilość wydanych decyzji – 19. 

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej prowadzono postępowanie mające  

na celu odzyskanie nienależnie pobranego zasiłku stałego. W wyniku tych postepowań 

zażądano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za 2015r w stosunku  

do 1 osoby na kwotę 95,20zł, świadczenie podlegało zwrotowi z przeznaczeniem  

na wznowienie wydatków.  Ilość wydanych decyzji – 2. 

 

Opis realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

 

Świadczeniobiorcy pomocy społecznej. 
 
W ramach świadczeń z pomocy społecznej udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej ustawą 

196 rodzinom w tym: (592 os. w rodzinie tj. 8,4% ogółu mieszkańców) z tego  138 rodziny 

zamieszkałe na wsi. W porównaniu z rokiem 2014 liczba rodzin objętych pomocą zmniejszyła 

się o 10 rodzin. (w 2013r pomocy udzielono 232 rodzinom, w 2014r pomocy udzielono 206 

rodzinom) Wskaźnik ma tendencję malejącą.  Pracą socjalną objęto 334 rodziny ( w 2013r -

412 rodziny, w 2014r – 357 rodzin) liczących 911 osób (w 2013r – 1102 osób, w 2014r – 911 

osób),  

W roku 2015 przyjęto 377 wniosków w zakresie pomocy społecznej. Wydano 876 decyzji,  

w tym 9 decyzji odmownych, (w 2013r przyjęto 438 wniosków, wydano 858 decyzji; w 2014r 

przyjęto 415 wniosków w zakresie pomocy społecznej, wydano 1005 decyzji). 

 

Przyczyny udzielenia pomocy. 
 
Zestawienie głównych przyczyn udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej w latach 2014 - 2015 obrazuje 

poniższa tabela : 

 

Lp. Przyczyny Rodziny 2014r Rodziny     2015r 

1 Ubóstwo 186 178 

2 Niepełnosprawność 101 106 

3 Długotrwała choroba 47 49 

4 Rodziny wielodzietne (3 i więcej) 49 41 

5 Rodziny niepełne 32 33 

6 Bezrobocie 55 37 

7 Potrzeba ochrony macierzyństwa 35 39 

8 Bezradność życiowa 51 56 

9 Alkoholizm 28 25 

10 Bezdomność  6 3 

11 Przemoc w rodzinie 2 9 

12 Zdarzenie losowe 2 1 
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13 Klęska żywiołowa 0 0 

14 Sytuacja kryzysowa 1 0 

15 Trudności w przystosowaniu się 

do życia po zwolnieniu z ZK 

3 3 

 

Bezrobocie  
 
 Zestawienie danych dotyczących bezrobocia 

 

  
 

Dane na dzień 

31.12.2014r 

Dane na dzień 

31.12.2015r 

1 
zarejestrowane w PUP Grodzisk Wlkp osoby 

bezrobotne z gminy Wielichowo  
203 176 

2 w tym kobiety 89 87 

3 stopa bezrobocia w powiecie grodziskim 9,2% 6,3% 

4 stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim 7,8% 6,2% 

5 stopa bezrobocia w kraju 11,5% 9,8% 

 

 

Typy rodzin objętych pomocą. 

 
Dominującym typem rodzin korzystających z pomocy społecznej to małżeństwa z dziećmi –  

73 rodzin oraz osoby samotne – 57 osób, osoby samotnie wychowujące dzieci –  

30, małżeństwa bez dzieci – 14, związki konkubenckie – 7 oraz inne 15. 

 
 

Praca socjalna 
 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom  

we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych. Pracę socjalną prowadzą pracownicy socjalni, 

pomocą objętych było 334 rodzin.  

 

 

Opis realizacji  zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 
 
Realizując zadania nałożone ustawą w 2015 roku wydano łącznie 702 decyzje  administracyjne 

w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. 

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 396 rodzin z tego 85 rodzin 

wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 200 rodziny, ze świadczeń 

pielęgnacyjnych 32 osoby, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 6 osób, z zasiłku 

dla opiekunów skorzystało 7 osób. Za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

opłacono składki za ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Wydano 23 decyzje odmowne dot. 

świadczeń rodzinnych. 
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Realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 
 
W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 67 dłużników alimentacyjnych z tego  

44 zameldowanych na  terenie naszej gminy a 23 na terenie innej gminy.  Ze świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego skorzystało 27 osób. Wobec dłużników alimentacyjnych w celu 

wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika 

sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości  

są bezskuteczne.  

 
Podjęte działania mające na celu uregulowanie zobowiązań przez dłużników alimentacyjnych. 

 

Podjęte działania przez OPS Ilość postepowań 

Przeprowadzone wywiady alimentacyjne i odebrane oświadczenia 

majątkowe 

20 

Przekazane komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na 

egzekucje zasadzonych świadczeń alimentacyjnych 

20 

Wystosowanie upomnień do dłużników 18 

Przekazanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem 

dalszego egzekwowania należności 

23 

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny, poszukujący pracy 

3 

Wystąpienie z wnioskiem do starosty o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika 

1 

Złożone wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo 

niealimentacyje (art.209 KK) 

0 

Wystąpienia do starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy 0 

Wystąpienia do starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy 0 

Ilość zgłoszonych dłużników do Krajowego Rejestru Długów 35 

 

Inne działania 
 

Specjalistyczne poradnictwo 

W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym 

można skorzystać z bezpłatnych porad terapeuty ds. uzależnień. Funkcjonuje również punkt 

poradnictwa specjalistycznego, w którym można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa  

i terapeuty rodzinnego i radcy prawnego. W/w poradnictwo finansowanie jest z budżetu gminy. 

Wypoczynek letni 

W sezonie letnim OPS zorganizował kolonie do Darłowa dla 25 dzieci – wypoczynek 

sfinansowany był przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Wielichowie. Troje dzieci wyjechało na bezpłatny wypoczynek do Murzasichle, który 

zorganizowany został przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wspólnie z Centrum Kultury  

w Wielichowie uczestniczyliśmy w zorganizowaniu półkolonii letnich dla 32 dzieci, którym  

sfinansowaliśmy posiłki. 

Dzień Seniora 

W ramach organizacji spotkań dla seniorów w dniu 22.10.2015r w Sali Centrum Kultury 

zorganizowano Dzień Seniora, w którym uczestniczyło 90 osób. W ramach współpracy  
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ze środowiskiem lokalnym dofinansowano spotkanie z okazji Dnia Seniora w Wilkowie 

Polskim. 

Spotkanie wigilijne 

W sali Centrum Kultury zorganizowano w dniu 22 grudnia 2015r  spotkanie wigilijne dla osób 

starszych i samotnych z terenu naszej gminy. W uroczystości wzięło udział  36 osób.  Potrawy 

zostały przygotowane w ramach sponsoringu przez właścicieli restauracji Fantazja  

w Wielichowie.  

Impreza Mikołajkowa 

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 

Ośrodek zorganizował dla 98 dzieci imprezę Mikołajkową. Mikołajki sfinansowane były przez 

Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie. W ramach 

współpracy z kościołem zakupiono dzieciom słodkie upominki na spotkanie z Mikołajem 

organizowane przez ks. proboszcza  z Proch. 

                                                                       

        Kierownik 

      Ośrodka Pomocy Społecznej 

       Maria Popa 



 Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielichowo, 2016-02-12  

Zestawienie 
wykonanych dochodów 

 za miesiąc 12/2015 dla wybranych 
paragrafów ___-_____-____-50   

Dochody  

 
Lp. Paragraf Nazwa Plan 

Wykonanie 
[zł] 

Wykonanie 
[%] 

 852 Pomoc społeczna   33 300,00   29 179,28    87,63 

 85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

  32 300,00   29 059,67    89,97 

1   852-85212-0690-50 FA-wpływy z różnych opłat 0,00  96,80  0,00  

2   852-85212-0920-50 FA-Pozostałe odsetki 0,00  10 895,67  0,00  

3   852-85212-0980-50-01 FA-JST-Wpływy z tyt.FA 8 800,00  4 522,26  51,39  

4   852-85212-0980-50-02 FA-INNA JST-Wpływy z tyt.FA 4 120,00  2 770,15  67,24  

5   852-85212-0980-50-03 FA-BP - Wpływy z tyt.FA 19 380,00  10 774,79  55,60  

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   1 000,00    119,61    11,96 

6   852-85228-0830-50 UP-Wpływy z usług - ZZ 1 000,00  119,61  11,96  

Razem: 33 300,00 29 179,28    87,63 

 

 Adela Cicha  

  Sporządził 

 

 Aktualna strona bez sum pośrednich:  33 300,00 29 179,28  

Narastająco bez sum pośrednich:  33 300,00 29 179,28 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielichowo, 2016-02-12  

Zestawienie 
wykonanych dochodów 

 za miesiąc 12/2015 dla wybranych 
paragrafów ___-_____-____-11   

Dochody  

 
Lp. Paragraf Nazwa Plan 

Wykonanie 
[zł] 

Wykonanie 
[%] 

 852 Pomoc społeczna   13 939,00   8 781,51    63,00 

 85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

  4 024,00   2 459,22    61,11 

1   852-85212-0690-11 ŚR/FA-wpływy z różnych opłat 24,00  0,00  0,00  

2   852-85212-0920-11 ŚR-Pozostałe odsetki 1 000,00  210,22  21,02  

3   852-85212-0970-11 ŚR-Wpływy z różnych dochodów 3 000,00  2 249,00  74,97  

 85216 Zasiłki stałe   1 523,00    343,40    22,55 

4   852-85216-0970-11-01 ZS-JST-Wpływy z tyt.zwr.zasiłku 1 523,00  68,68  4,51  

5   852-85216-0970-11-02 ZS-BP-Wpływy z tyt.zwr.zasiłku 0,00  274,72  0,00  

 85219 Ośrodki pomocy społecznej   2 092,00    932,91    44,59 

6   852-85219-0690-11 PS-koszty upomnienia 92,00  17,60  19,13  

7   852-85219-0920-11 PS- Pozostałe odsetki 1 900,00  830,31  43,70  

8   852-85219-0970-11 PS-Wpływy z różnych dochodów 100,00  85,00  85,00  

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   6 000,00   4 895,98    81,60 

9   852-85228-0830-11 UO-Wpływy z usług - ZW 6 000,00  4 895,98  81,60  

 85295 Pozostała działalność    300,00    150,00    50,00 

10   852-85295-0960-11 PD-Otrzymane spadki, darowizny 300,00  150,00  50,00  

Razem: 13 939,00 8 781,51    63,00 

 

 Adela Cicha  

  Sporządził 

 

 Aktualna strona bez sum pośrednich:  13 939,00 8 781,51  

Narastająco bez sum pośrednich:  13 939,00 8 781,51 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielichowo, 2016-02-12  

Zestawienie 
wykonanych wydatków 

 za miesiąc 12/2015 dla wszystkich 
paragrafów   

Wydatki  

 
Lp. Paragraf Nazwa Plan 

Wykonanie 
[zł] 

Wykonanie 
[%] 

 852 Pomoc społeczna  3 578 504,00  3 495 354,22    97,68 

 85202 Domy pomocy społecznej   17 796,00   15 445,58    86,79 

1   852-85202-4330-11 DPS-Zakup usług przez JST od innych JST 17 796,00  15 445,58  86,79  

 85204 Rodziny zastępcze   14 256,00   13 034,71    91,43 

2   852-85204-4330-11 RZ- Zakup usług przez JST od innych JST 14 256,00  13 034,71  91,43  

 85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

  1 052,00    981,98    93,34 

3   852-85205-4210-11 PP-Zakup mat.i wyposaż. 707,00  636,98  90,10  

4   852-85205-4300-11 PP-Zakup usług pozostałych 244,00  244,00  100,00  

5   852-85205-4410-11 PP-Podróże służbowe krajowe 101,00  101,00  100,00  

 85206 Wspieranie rodziny   22 162,00   22 020,49    99,36 

6   852-85206-4010-11 WR-Wynagrodzenia pracowników 5 832,00  5 832,00  100,00  

7   852-85206-4010-13 WR-Wynagrodzenia pracowników 9 000,00  9 000,00  100,00  

8   852-85206-4110-11 WR-Składki na ZUS 2 582,00  2 581,02  99,96  

9   852-85206-4120-11 WR-Składki na FP 129,00  128,18  99,36  

10   852-85206-4210-11 WR-Zakup mat.i wyposaż. 472,00  398,97  84,53  

11   852-85206-4280-11 WR-Zakup usług zdrowotnych 70,00  60,00  85,71  

12   852-85206-4300-11 WR-Zakup usług pozostałych 670,00  669,63  99,94  

13   852-85206-4410-11 WR-Podróże służbowe krajowe 2 860,00  2 803,72  98,03  

14   852-85206-4440-11 WR-Odpisy na ZFŚS 547,00  546,97  99,99  

 85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 2 550 177,00  2 527 176,86    99,10 

15   852-85212-3020-12 ŚR-Wydatki osobowe 150,00  149,97  99,98  

16   852-85212-3110-12-01 ŚR-Świadczenia społeczne 2 187 713,00  2 176 061,40  99,47  

17   852-85212-3110-12-02 FA-Świadczenia społeczne 155 000,00  151 050,00  97,45  

18   852-85212-3110-12-03 ZDO-Świadczenia społeczne 43 680,00  43 680,00  100,00  

19   852-85212-4010-11-02 FA-Wynagrodzenia pracowników 2 022,00  2 011,07  99,46  

20   852-85212-4010-12-01 ŚR-Wynagrodzenia  pracowników 48 651,00  48 480,28  99,65  

21   852-85212-4010-12-02 FA-Wynagrodzenia  pracowników 4 608,00  4 532,00  98,35  

22   852-85212-4010-12-03 ZDO-Wynagrodzenia pracowników 1 311,00  1 310,00  99,92  

23   852-85212-4040-11-02 FA-Dodatkowe wynagr.roczne 157,00  156,51  99,69  

24   852-85212-4040-12 ŚR-Dodatkowe wynagr.roczne 3 682,00  3 681,57  99,99  

25   852-85212-4110-11-02 FA-Składki na ZUS 602,00  599,97  99,66  

26   852-85212-4110-12-01 ŚR-Składki na ZUS 10 004,00  9 956,47  99,52  

27   852-85212-4110-12-02 ŚR-Składki ZUS świadczeniobiorców 75 000,00  70 942,27  94,59  

28   852-85212-4120-11-02 FA-Składki na Fundusz Pracy 85,00  84,52  99,44  

29   852-85212-4120-12 ŚR-Składki na Fundusz Pracy 934,00  926,73  99,22  

 Aktualna strona bez sum pośrednich:  2 588 865,00 2 565 105,52  

Narastająco bez sum pośrednich:  2 588 865,00 2 565 105,52 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielichowo, 2016-02-12  

Zestawienie 
wykonanych wydatków 

 za miesiąc 12/2015 dla wszystkich 
paragrafów  

30   852-85212-4170-11-02 FA-Wynagrodzenia bezosobowe 1 281,00  1 281,00  100,00  

31   852-85212-4210-11-01 ŚR-Zakup materiałów i wyposażenia 200,00  0,00  0,00  

32   852-85212-4210-11-02 FA-Zakup mat.i wyposaż. 738,00  252,93  34,27  

33   852-85212-4210-12 ŚR-Zakup mat.i wyposaż. 2 727,00  1 533,35  56,23  

34   852-85212-4260-11-01 ŚR-Zakup energii 1 695,00  1 415,69  83,52  

35   852-85212-4300-11-01 ŚR-Zakup usług pozostałych 3 873,00  3 325,42  85,86  

36   852-85212-4300-11-02 FA-Zakup usług pozostałych 1 273,00  1 135,38  89,19  

37   852-85212-4300-12 ŚR-Zakup usług pozostałych 2 217,00  2 116,99  95,49  

38   852-85212-4360-11-01 ŚR-Opłaty telefony 610,00  605,80  99,31  

39   852-85212-4410-12 ŚR-Podróże służbowe krajowe 80,00  48,42  60,52  

40   852-85212-4430-11-01 ŚR-Różne opłaty i składki 96,00  95,85  99,84  

41   852-85212-4440-12 ŚR-Odpisy na ZFŚS 1 423,00  1 378,35  96,86  

42   852-85212-4520-11-01 ŚR-Opłaty na rzecz budżetów JST 26,00  25,92  99,69  

43   852-85212-4700-12 ŚR-Szkolenia pracowników 339,00  339,00  100,00  

 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

  22 965,00   19 289,81    84,00 

44   852-85213-4130-11 SZ-Składki zdrowotne -ZS 1 752,00  0,00  0,00  

45   852-85213-4130-12 SZ-Składki zdrowotne - ŚR 7 130,00  5 943,60  83,36  

46   852-85213-4130-13 SZ-Składki zdrowotne -ZS 14 083,00  13 346,21  94,77  

 85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

  165 533,00   152 756,51    92,28 

47   852-85214-3110-11 ZC-Świadczenia 97 513,00  76 834,05  78,79  

48   852-85214-3110-11-02 ZO-świadczenia społeczne 0,00  15 569,99  0,00  

49   852-85214-3110-13 ZO-Świadczenia 65 720,00  60 352,47  91,83  

50   852-85214-4300-11 ZW-Zakup usług pozostałych 2 300,00  0,00  0,00  

 85216 Zasiłki stałe   188 601,00   164 119,48    87,02 

51   852-85216-3110-11 ZS-Świadczenia -ZW 16 876,00  0,00  0,00  

52   852-85216-3110-13 ZS-Świadczenia -DC 171 725,00  164 119,48  95,57  

 85219 Ośrodki pomocy społecznej   400 622,00   393 730,93    98,28 

53   852-85219-3020-11 PS-Wydatki osobowe 845,00  845,00  100,00  

54   852-85219-4010-11 PS-Wynagrodzenia -ZW 196 335,00  196 335,00  100,00  

55   852-85219-4010-13 PS-Wynagrodzenia -DC 67 203,00  67 203,00  100,00  

56   852-85219-4040-11 PS-Dodatkowe wynagr.roczne 21 946,00  21 945,61  100,00  

57   852-85219-4110-11 PS-Składki ZUS-ZW 48 376,00  48 371,55  99,99  

58   852-85219-4120-11 PS-Składki na Fundusz Pracy 4 073,00  4 072,48  99,99  

59   852-85219-4170-11 PS-Wynagrodzenia bezosobowe 750,00  450,00  60,00  

60   852-85219-4210-11 PS-Zakup mat. i wyposaż. 5 138,00  3 879,48  75,51  

61   852-85219-4260-11 PS-Zakup energii 8 100,00  6 449,20  79,62  

 Z przeniesienia:  2 588 865,00 2 565 105,52  

Aktualna strona bez sum pośrednich:  746 443,00 699 271,22 

Narastająco bez sum pośrednich:  3 335 308,00 3 264 376,74 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielichowo, 2016-02-12  

Zestawienie 
wykonanych wydatków 

 za miesiąc 12/2015 dla wszystkich 
paragrafów  

62   852-85219-4270-11 PS-Zakup usług remontowych 1 550,00  1 550,00  100,00  

63   852-85219-4280-11 PS-Zakup usług zdrowotnych 498,00  498,00  100,00  

64   852-85219-4300-11 PS-Zakup usług pozostałych 27 641,00  24 529,43  88,74  

65   852-85219-4360-11 PS-Opłaty telefony 2 828,00  2 759,76  97,59  

66   852-85219-4410-11 PS-Podróże słuzbowe krajowe 4 381,00  4 276,93  97,62  

67   852-85219-4430-11 PS-Różne opłaty i składki 757,00  756,19  99,89  

68   852-85219-4440-11 PS-Odpisy na ZFŚS 6 929,00  6 928,22  99,99  

69   852-85219-4480-11 PS-Podatek od nieruchomości 1 100,00  1 100,00  100,00  

70   852-85219-4520-11 PS-Opłaty na rzecz budżetów JST 119,00  118,08  99,23  

71   852-85219-4700-11 PS-Szkolenia pracowników 2 053,00  1 663,00  81,00  

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   26 059,00   18 655,00    71,59 

72   852-85228-4110-11 UO-Składki ZUS 3 125,00  2 404,92  76,96  

73   852-85228-4110-12 UP-Składki ZUS 890,00  353,74  39,75  

74   852-85228-4120-11 UO-Składki na Fundusz Pracy 18,00  7,84  43,56  

75   852-85228-4120-12 UP-Składki na Fundusz Pracy 20,00  0,00  0,00  

76   852-85228-4170-11 UO-Wynagrodzenia bezosobowe 17 926,00  13 850,30  77,26  

77   852-85228-4170-12 UP-Wynagrodzenia bezosobowe 4 080,00  2 038,20  49,96  

 85295 Pozostała działalność   169 281,00   168 142,87    99,33 

78   852-85295-3110-11 DŻ-Świadczenia -ZW 53 700,00  53 700,00  100,00  

79   852-85295-3110-13 DŻ-Świadczenia -DC 92 200,00  92 200,00  100,00  

80   852-85295-4010-12-01 KDR-Wynagrodzenia osobowe -PRZ 337,00  189,40  56,20  

81   852-85295-4110-12-01 KDR-Składki na ubezp.społ.PRZ 65,00  33,08  50,89  

82   852-85295-4120-12-01 KDR-Składki na Fundusz Pracy-PRZ 10,00  4,64  46,40  

83   852-85295-4170-11-01 PD-Wynagrodzenia bezosobowe 300,00  300,00  100,00  

84   852-85295-4210-11-01 PD-Zakup materiałów i wyposażenia 3 970,00  3 237,25  81,54  

85   852-85295-4210-12-01 KDR-Zakup mat.i wyposaż.PRZ 41,00  40,84  99,61  

86   852-85295-4300-11 DŻ-Zakup usług pozostałych 18 300,00  18 298,80  99,99  

87   852-85295-4300-11-01 PD-Zakup usług pozostałych 358,00  138,86  38,79  

Razem: 3 578 504,00 3 495 354,22    97,68 

 

 Adela Cicha  

  Sporządził 

 

 Z przeniesienia:  3 335 308,00 3 264 376,74  

Aktualna strona bez sum pośrednich:  243 196,00 230 977,48 

Narastająco bez sum pośrednich:  3 578 504,00 3 495 354,22 
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