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Sprawozdanie 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielichowie 
z wykonania planu finansowego za  2007 rok 

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

marca 2004 roku. Działalność OPS polega na rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb 
biologicznych, psychicznych i społecznych jednostek, rodzin, grup społecznych oraz udzielaniu 
wsparcia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom 
tego potrzebującym.  

Z upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie OPS realizuje zadania 
związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, prowadzi 
postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób: kierownik, gł. księgowy, 4 
pracowników socjalnych,  pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych  oraz   
sprzątaczka (1/4 etatu).  

 
Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie na rok 2007 w dniu 31 grudnia 
2007r.  obejmował następujące kwoty: 

- dochody               -          6.050 zł    
- wydatki -   3.422.490 zł 

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco: 
- dochody  -   8.170,45 zł (135,05 % planu) 
- wydatki -          3.380.363,38 zł ( 98,77 % planu) 
 

 
 

Sprawozdanie z wykonania  dochodów budŜetowych za  2007 rok 
Dochody budŜetu gminy 

Dział Rozdział  Paragraf  Treść Plan Wykonanie % 

852     Pomoc społeczna 6 050 7 719,30 127,59% 

 
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego 5 200 5 472,73 105,24% 

  0920 Pozostałe odsetki 700 602,45 86,06% 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 4 500 4.870,28 108,23% 

 
85214 

  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne 0 0,58 - 

  0920 Pozostałe odsetki 0 0,58 - 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 120 1 518,20 - 

    0920 Pozostałe odsetki 0 1 348,20 - 

    0970 Wpływy z róŜnych dochodów 120 170,00 - 

  
85228 

  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 730 727,79 99,7% 

    0830 Wpływy z usług 730 727,79 99,7% 

 
Dochody budŜetu państwa 

Dział Rozdział  Paragraf  Treść Plan Wykonanie % 

852     Pomoc społeczna 0 451,15 - 

 
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego 0 451,15 - 

  0920 Pozostałe odsetki 0 0,18 - 
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Dział Rozdział  Paragraf  Treść Plan Wykonanie % 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 450,97 - 

 
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna 
r.85212 
wpływy dochodów w kwocie 5.472,73zł w tym: 
  wpływy z odsetek od nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na           

właściwy rachunek budŜetu wojewody wynoszą  602,45zł; 
wpływy z nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 4.419,32zł; 
wpływy od dłuŜników alimentacyjnych wynoszą 450,96zł ; 

ponadto zrealizowano dochody na rzecz budŜetu państwa w kwocie 451,15zł w tym: 
  wpływy z odsetek od rachunku bankowego dłuŜników alimentacyjnych wynoszą 0,18zł. 
  wpływy od dłuŜników alimentacyjnych wynoszą 450,97zł  
r.85214 

 wpływ z tytułu naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z 
pomocy społecznej w kwocie 0,58 zł. 

r.85219 
wpływy dochodów w kwocie 1.518,20zł w tym: 
  wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.348,20 zł; 
  wpływ z tyt. wynagrodzenia  dla płatnika z tytułu poboru podatku w kwocie 50 zł; 
  wpływ z tytułu refundacji kosztów za prace w systemie POMOST w kwocie 120 zł  
r.85228 

 wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie 727,79 zł, za jedną osobę samotną 
objętą usługami opiekuńczymi  

 
 

 
Sprawozdanie z wykonania wydatków budŜetowych za  2007 rok 

 
 

Wydatki bud Ŝetowe  
  

  na dzień 31.12.07  
  

Dział Rozdział Paragraf  Treść Plan Wykonanie % 

852     Pomoc społeczna 3 422 490 3 380 363,38 98,77% 
  85202   Domy pomocy społecznej 15 000 0,00  0,00% 

    4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 15 000 0,00  0,00% 

  85212   

Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 2 730 000 2 716 918,20 99,52% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń (bez nagród) 647 643,33 99,43% 

    3110 Świadczenia społeczne 2 620 220 2 610 894,30 99,64% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 001 43 000,52 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 561 2 560,14 99,97% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 234 34 800,25 91,02% 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 070 1 068,06 99,82% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 053 1 052,50 99,95% 
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    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 7 346 7 273,72 99,02% 

    4270 Zakup usług remontowych 262 261,40 99,77% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 26,00 26,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 139 1 136,75 99,80% 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 300 247,00 82,33% 

    4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 
telekomunikacji telefoni stacjonarnej 2 270 2 269,01 99,96% 

    4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 
biurowe  5 446 5 445,84 100,00% 

    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 463,91 92,78% 

    4430 RóŜne opłaty i składki 300 245,20 81,73% 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 1 342 1 341,00 99,93% 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu słuŜby cywilnej 709 709,00 100,00% 

    4740 
Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 500 500,00 100,00% 

    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 3 000 2 980,27 99,34% 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne  11 400 9 115,68 79,96% 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 400 9 115,68 79,96% 

  85214   

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentoweubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 212 327 200 568,50 94,46% 

    3110 Świadczenia społeczne 211 248 199 490,18 94,43% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 079 1 078,32 99,94% 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 251 860 251 860,00 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń (bez nagród) 

3 552 3 552,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 074 165 074,00 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 260 12 260,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 632 31 631,72 100,00% 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 214 4 213,94 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180 180,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 7 056 7 056,01 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 531 531,02 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 855 2 854,70 99,99% 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 248 248,00 100,00% 

    4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 
telekomunikacji telefoni komórkowej 146 146,40 100,27% 

    4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 
telekomunikacji telefoni stacjonarnej 2 269 2 269,00 100,00% 

    4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 
biurowe  5 445 5 445,00 100,00% 

    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4 010 4 009,54 99,99% 

    4430 RóŜne opłaty i składki 245 245,20 100,08% 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 5 833 5 833,35 100,01% 
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    4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu słuŜby cywilnej 3 558 3 558,00 100,00% 

    4740 
Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 819 819,12 100,01% 

    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

1 933 1 933,00 100,00% 

  85228   
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 18 903 18 901,00 99,99% 

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 332 331,72 99,92% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 571 18 569,28 99,99% 

  85295   Pozostała działalność 183 000 183 000,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 163 373 163 373,00 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 477 7 477,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12 150 12 150,00 100,00% 

 
 
 
Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 
Dział 852 - Pomoc społeczna 
1. Domy pomocy społecznej – w planie finansowym zaplanowano kwotę 15.000 zł na 

opłacenie  kosztów pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Środki te nie zostały 
wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy i pozostały 
w budŜecie gminy. 

 
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 
Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 655 rodzin z tego: 178 rodzin 
wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 158 osób, ze świadczeń 
pielęgnacyjnych korzystało 45 osób, a z zaliczek alimentacyjnych 14 rodzin. 

 
W okresie sprawozdawczym plan na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 
wynosił 2.730.000zł, z czego wydatkowano kwotę 2.716.918,20 zł (99,52% w stosunku 
do planu) w tym: 
� wypłata świadczeń rodzinnych – 2.560.814,30zł, 
� wypłata zaliczek alimentacyjnych – 50.080,00 zł, 
� opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe od świadczeń               

pielęgnacyjnych - 26.891,12zł 
� na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń 

rodzinnych tj. kwotę 79.132,78zł;  
  w tym: 
� wydatki rzeczowe – 23.542,43zł 
� wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55.590,35 zł 

       z tego: 
        - wynagrodzenia osobowe     – 43.000,52 zł 

             - dodatkowe wynagrodzenie roczne     –   2.560,14 zł 
              - składki na ubezpieczenie społeczne  –   7.909,13 zł 
             - składki na fundusz pracy      –   1.068,06 zł  
                        - wynagrodzenia bezosobowe             –    1.052,50 zł 
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3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczeniem objętych było 25 
podopiecznych, wydatkowano  kwotę 9.115,68 zł (79,96% w stosunku do planu). Z 
powodu braku osób, uprawnionych do świadczeń zdrowotnych planu nie wykonano w 
100%.            

 
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – Na zasiłki 

wydatkowano kwotę 200.568,50 zł (94,46% w stosunku do planu). 
� z zasiłków stałych skorzystało 31 osób i wydatkowano kwotę  96.157,50 (plan na 

zadania zlecone - 105.876zł, wykonano 90,82% planu), planu nie wykonano w 
100% z powodu braku osób uprawnionych do tego rodzaju świadczeń. 

� z zasiłków celowych skorzystało 121 rodzin i wydatkowano kwotę 50.587,18zł,  
� z  pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 66 rodzin i wydatkowano 

kwotę 52.745,50zł w tym z dotacji celowej na zasiłki okresowe wydatkowano 
38.000zł (plan dotacji celowej – 40.040zł, wykonano 94,91% planu), planu nie 
wykonano w 100% z powodu braku osób uprawnionych do tego rodzaju 
świadczeń.  

� za jedną osobę zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 
1.078,32 zł 

 
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki zostały zrealizowane na kwotę 

251.860 zł (100%  planu)  
         w tym: 

a) wydatki rzeczowe – 38.500,34zł  
b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 213.359,66zł  

z tego: 
� wynagrodzenia osobowe   – 165.074,00 zł  
� dodatkowe wynagrodzenie roczne    –   12.260,00 zł  
� składki na ubezpieczenie społeczne –   31.631,72 zł  
� składki na fundusz pracy                   –     4.213,94 zł  
� wynagrodzenia bezosobowe            –        180,00 zł 

 
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – łącznie  wydatkowano kwotę 

18.901,00zł (99,99% w stosunku do planu) w tym: 
a) w ramach usług opiekuńczych zatrudnialiśmy na umowę zlecenie 5 opiekunów dla 5 

osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowaliśmy kwotę 6.170,88zł(100% w 
stosunku do planu); dwóm opiekunom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w 
kwocie 331,72zł(99,92% w stosunku do planu). 

b) w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby 
– wydatkowana kwota 12.398,40zł (99,99% planu) została przeznaczona na wypłatę 
wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny 
wynosił 8,61.  

 
7. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”   - pomocą objęto 408 

osób, łącznie wydatkowano kwotę 183.000zł (100% w stosunku do planu) w tym: 
� zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 246 dzieci  oraz dla 6 osób starszych   

za kwotę 97.462,81zł 
� przyznano zasiłki celowe na zakup Ŝywności na kwotę  65.910,19zł  
� jednej osobie zapewniono dowóz posiłku do domu, ponadto zorganizowano dowóz 

posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, na ten cel wydatkowano 
kwotę 7.477zł 
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� doposaŜono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków na 
kwotę 12.150zł,  w tym: doposaŜono stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę 
6.948,74 zł, stołówkę w przedszkolu na kwotę 5.154,51zł oraz punkt wydawania 
posiłków w Wilkowie Polskim na kwotę 46,75zł.  

 
Nie wykorzystane środki na świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz zasiłki z pomocy społecznej podlegające zwrotowi w łącznej kwocie  
27.126,22zł   zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.  
 
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
ustawami za  2007 rok 
 
Wydatki 

Dział Rozdział Paragraf  Treść Plan Wykonanie % 

852     Pomoc społeczna 2 859 676 2 834 589,78 99,12% 

  85212   
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 2 730 000 2 716 918,20 99,52% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
(bez nagród) 647 643,33 99,43% 

    3110 Świadczenia społeczne 2 620 220 2 610 894,30 99,64% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 001 43 000,52 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 561 2 560,14 99,97% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 234 34 800,25 91,02% 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 070 1 068,06 99,82% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 053 1 052,50 99,95% 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 7 346 7 273,72 99,02% 

    4270 Zakup  usług remontowych  262 261,40 99,77% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 26,00 26,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 139 1 136,75 99,80% 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 300 247,00 82,33% 

    4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni 
stacjonarnej 2 270 2 269,01 99,96% 

    4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  5 446 5 445,84 100,00% 

    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 463,91 92,78% 

    4430 RóŜne opłaty i składki 300 245,20 81,73% 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 1 342 1 341,00 99,93% 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu słuŜby cywilnej 709 709,00 100,00% 

    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 500,00 100,00% 

    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 3 000 2 980,27 99,34% 

  85213   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  11 400 9 115,68 79,96% 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 400 9 115,68 79,96% 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 876 96 157,50 90,82% 

    3110 Świadczenia społeczne 105 876 96 157,50 90,82% 
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  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 12 400 12 398,40 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 400 12 398,40 99,99% 

 
Realizacja planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 rok 

 
 

Treść Dział Rozdział § Plan Wykonanie % 

Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219         
Stan środków obrotowych na początek 
roku        851 850,71 99,97% 

I.   Przychody       1 450 1 162,68 80,18% 
Pozostałe odsetki     0920 50 12,68 25,36% 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pienięŜnej     0960 1 400 1 150,00 82,14% 

II.  Wydatki       2 301 1 017,61 44,22% 
Zakup materiałów i wyposaŜenia     4210 2 101 917,91 43,69% 
Zakup usług pozostałych     4300 200 99,70 49,85% 
Stan środków obrotowych na koniec roku       0 995,78   

 
 

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie 
• Przychodami są  

o odsetki od środków na rachunku bankowym  - 12,68 zł 
o otrzymane darowizny – 1.150 zł 

• wydatki dotyczyły:  
o organizacji Dnia Seniora 250,68 zł 
o organizacji Wieczerzy Wigilijnej – 227,59 zł 
o doŜywiania dzieci w szkole – 539,34 zł 

        
W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych OPS 
zorganizował kolonie letnie dla 43 dzieci w ośrodku wypoczynkowym w Rudnie oraz imprezę 
Mikołajkową,  w której wzięło udział 78 dzieci.  Centrum Kultury udostępniło bezpłatnie salę. 
Dzieci obdarowano słodkim upominkiem o wartości 37,19zł kaŜdy.  
 
Dnia 18 października 2007 roku zorganizowano w Centrum Kultury spotkanie dla osób 
starszych. Zaproszono 108 osób. Imprezę sfinansowano ze środków pozyskanych od 
sponsorów. Łączny koszt imprezy wynosił 250,68 zł + artykuły spoŜywcze przekazane w 
formie darowizny. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola w Wielichowie oraz 
grupa taneczna z Zespołu Szkół w Wielichowie. Centrum Kultury bezpłatnie udostępniło salę, 
kuchnię, nagłośnienie.  
 
W dniu 20 grudnia 2007 roku w restauracji MDS w Wielichowie zorganizowano spotkanie 
przy wigilijnym stole, w którym wzięło udział 14 osób samotnych i starszych będących w 
trudnej sytuacji Ŝyciowej. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Chórku Parafialnego w 
Wielichowie. Osoby samotne zostały obdarowane paczką o wartości 20,53zł kaŜda. W/w 
uroczystość sfinansowano ze środków pozyskanych od sponsorów. Koszt – 227,59 zł + 
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zgromadzone artykuły spoŜywcze przekazane w formie darowizny. Właściciel restauracji MDS 
bezpłatnie udostępnił salę i przygotował świąteczny poczęstunek. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  przekazał  najuboŜszym ok.16 ton Ŝywności pochodzącej  z  pomocy unijnej 
(ryŜ, kasza, cukier, mąka, sery, makaron, płatki kukurydziane,  mleko). Z pomocy skorzystało 
522 osób w 149 rodzinach. 
 
W ciągu całego roku przyjmujemy sprzęt gospodarstwa domowego oraz odzieŜ uŜywaną i  
zajmujemy się jej dystrybucją. 
 
 

NaleŜności i Zobowiązania 
 
1. Stan naleŜności na dzień 31.12.2007r. wynosił (za okres od września 2005r do grudnia 

2007r)  łącznie 123.901,07 zł i dotyczył naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych. 
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 14 dłuŜników alimentacyjnych z 
tego 1 z terenu naszej gminy, u którego przeprowadzone są okresowe wywiady 
środowiskowe, dłuŜnik ten nie ma moŜliwości spłaty zadłuŜenia, poniewaŜ jest całkowicie 
niezdolny do pracy i  utrzymuje się z zasiłku stałego z OPS.  
Postępowanie wobec dłuŜników  z poza naszej gminy prowadzi komornik sądowy. OPS 
przesyła do komornika wszystkie informacje istotne dla skutecznej egzekucji. Komornicy 
sądowi przedstawiają pisemnie zaświadczenie o skuteczności egzekucji oraz podają 
przyczyny  braku ściągalności zadłuŜenia. 
 

2. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek nie posiada Ŝadnych zobowiązań wymagalnych. 
 
 

Informacja w sprawie umarzania wierzytelności 
 

1. W roku 2007 na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych  umorzono przypisaną za    
2006 rok  jedną ratę nienaleŜnie pobranego  świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 
288,00zł.  

2. W roku 2007 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wielichowie umorzono odsetki w 
wys. 0,01 zł.  

3. Ze względu na trudna  sytuację materialną  potwierdzoną  rodzinnym wywiadem 
środowiskowym odstąpiono od Ŝądania zwrotu naleŜności za świadczenia z pomocy 
społecznej w odniesieniu do 6 rodzin na łączna kwotę 1.121,77 oraz obniŜono % odpłatności 
za świadczenia z pomocy społecznej 2 rodzinom co spowodowało niŜszą odpłatność łącznie 
o 65,08zł 

 
     
 
        Kierownik 
      Ośrodka Pomocy Społecznej 
       Maria Popa 
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Załącznik Nr 1 

Podsumowanie 
 

W roku 2007 przyjęto 402 wnioski w zakresie pomocy społecznej. Wydano 910 
decyzji, w tym 5 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium 
dochodowego lub z braku przyczyny uzasadniającej przyznanie pomocy.  
Z pomocy finansowej lub rzeczowej skorzystało 225 rodzin (843 os. w rodzinie tj. 
12,58% ogółu mieszkańców) z tego na wsi 153 rodzin.  
38 rodzinom udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej pomimo przekroczenia  
kryterium dochodowego. 
 
Wśród rodzin korzystających z pomocy finansowej lub rzeczowej  zanotowano 
niŜej wymienione problemy: 
1. ubóstwo      -   206 rodzin  (92%) 
2. niepełnosprawność   -    121 rodzin  (54%) 
3. bezradność Ŝyciowa   -   117 rodzin  (52%)  
4. długotrwała choroba   -     96 rodzin  (43%) 
5. rodziny wielodzietne    -       86 rodzin  (38%) 
6. potrzeba ochrony macierzyństwa  -    55 rodzin  (24%) 
7. rodziny niepełne              -    31 rodzin  (14%) 
8. alkoholizm    -       30 rodzin  (13%) 
9. bezrobocie     -   23 rodziny  (10%) 
10. zdarzenie losowe    -    3 rodziny       ( 1%) 
11. bezdomność     -     3 rodziny   (  1%) 
12. przystosowanie do Ŝycia (po opuszczeniu zakładu karnego)– 2 rodziny   (  1%) 
 
 
Najczęściej przyczyną udzielania pomocy była: 
a)  wielodzietność (31 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych i 
jednorazowych) 
b) długotrwała choroba, niepełnosprawność (27 rodzin skorzystało z zasiłków 
okresowych i jednorazowych) 
 
W ramach Programu „pomoc państwa w zakresie doŜywiania” z pomocy 
skorzystało 140 rodzin. 
 
Na podstawie danych uzyskanych z PUP wg stanu na 31 XII 2007 roku 
stwierdzono, Ŝe  z terenu naszej gminy zarejestrowanych jest 129 osób 
bezrobotnych; stopa bezrobocia w pow. grodziskim wynosiła 5,4%  (dla 
porównania w woj. wielkopolskim 8,0%, w kraju 12,5%).  
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Załącznik Nr 1 

 
Składam  serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które 
wspierają naszą słuŜbę społeczną. 
 
Spotkania z okazji Dnia Seniora i Wieczerzy Wigilijnej zorganizowano dzięki 
hojności sponsorów: 

1. GS Wielichowo 
2. RKS Łubnica 
3. Apteka ZDROWIE Wielichowo 
4. Zakład Handlu „TERRA” Wielichowo 
5. Cukiernia Danuta Grygiel Wielichowo 
6. Piekarnia Piotr Gwóźdź Grodzisk Wlkp 
7. Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
8. Restauracja MDS Sylwester Misiorny Wielichowo 

 
 


