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1. Dział 852 – Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób 

i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie 

poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna pomaga osobom 

i rodzinom: 

 w formie finansowej,  

 w formie rzeczowej, 

 w formie usług.  

System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach 

oraz pozbawione dochodu. 

Na terenie gminy Jeleniewo realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustaw 

prorodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. Poniższa 

informacja podzielona jest na części zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 

1.1 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Kierowanie do domów pomocy społecznej (dps) oraz ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w dps jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i wynika 

z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. Mieszkańcy naszej gminy są umieszczeni 

w dwóch placówkach: 

1. Domu Pomocy Społecznej „LiLi” dla osób przewlekle psychicznie chorych, nie 

wymagających leczenia szpitalnego, którego organem prowadzącym jest Mazurska 

Wspólnota Gospodarcza Sp. z o.o. w Golubiach. Dom został zarejestrowany w rejestrze 

domów pomocy społecznej woj. warmińsko – mazurskiego pod nr 16 na czas 

nieokreślony (decyzja nr: PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD. z dn. 11.08.2011 r.). W tym domu 

są umieszczone trzy osoby. 

2. Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach dla osób przewlekle somatycznie 

chorych, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Suwałki. Dom 

działa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS.V.EF.9013/12/06 z 14 grudnia 

2006 roku. W dps jest umieszczony jeden mieszkaniec naszej gminy. 

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 156 300,00 zł w podziale: 
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1. 126 100,00 zł – DPS Lili 

2. 30 200,00 zł – DPS Kalina 

 

Dotychczas wydatkowano kwotę 69 132,08 zł co stanowi 44,23% planu. 

1.2 Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Z dniem 30 maja 2011 roku w gminie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo 

Nr 40/2011 Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w Gminie Jeleniewo, zaś uchwałą Nr XIV/84/2016 z 

dnia 15 marca 2016 r. Rada Gminy Jeleniewo ustanowiła pięcioletni Program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016-

2020.  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

 Posterunku Policji w Rutce-Tartak, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, 

 Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

w Jeleniewie, 

 Fundacji EGO w Suwałkach, 

 Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach, 

 NZOZ s.c. CORDIS w Jeleniewie, 
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 Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

W pierwszym półroczu zorganizowano dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Z ubiegłego 

roku nie kontynuowano procedur „Niebieskie Karty”, w tym roku do przewodniczącego ZI wpłynęły 

3 formularze „Niebieska Karta – A” i w tym celu były zwoływane grupy robocze. Osoby doznające 

przemocy uzyskują nieodpłatne wsparcie specjalistyczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Suwałkach. Dodatkowo korzystają również z Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Dotkniętym 

Przestępstwem prowadzonym przez stowarzyszenie Pryzmat z Suwałk. 

Na obsługę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 

1 800,00 zł w podziale: 

1. Na zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł 

2. Na szkolenia – 1 000,00 zł. 

Z powodu panującej pandemii oraz planowanych dużych zmian w przepisach 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do chwili obecnej nie korzystano ze szkoleń 

dla członków Zespołu. Takie szkolenia najprawdopodobniej odbędą się jesienią. Dotychczas 

wykorzystano jedynie 94,79 zł co stanowi 5,27% planu. 

1.3 Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

Od początku tego roku Ośrodek odprowadził 22 składki na ubezpieczenie zdrowotne za cztery 

osoby pobierające zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności. Z zaplanowanej kwoty 2 250,00 zł 

wydatkowano 1 103,39 zł, co stanowi 49,04% planu. 

Pierwotnie w planie Ośrodka zaplanowana była dotacja na ten cel w wysokości 2 000,00 zł, lecz 

na podstawie bieżących analiz ilości wypłacanych świadczeń zawnioskowano do Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu i prośba została uwzględniona, kwota wzrosła 

o 250,00 zł.    

1.4 Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Podział środków w wysokości planu 73 000,00 zł w zakresie tego rozdziału przedstawia 

się następująco: 

1. § 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe) 

– 63 000,00 zł 
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2. § 4300 – zakup usług pozostałych (schronienie) – 10 000,00 zł. 

§3110: 

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy w całości dotowanym z budżetu 
państwa. Z 43 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 9 622,21 zł (22,38%). Pomocą w tej 
formie zostało objętych 9 rodzin, którym wypłacono 26 świadczeń. Średnia wartość przyznanego 
świadczenia wynosi 370,00 zł. Świadczenie najczęściej przyznawane jest na 3 miesiące, 
ale długość przyznania świadczenia wynika również z indywidualnej analizy sytuacji rodziny. 
Na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przeznaczono kwotę 20 000,00 zł. Jest to kwota 
w całości pochodząca z budżetu gminy z przeznaczeniem m.in. na: 

 zakup żywności,  

 zakup leków,  

 zakup opału,  

 zakup odzieży i obuwia,  

 zdarzenie losowe. 
Z zasiłków celowych skorzystały 4 osoby (5 świadczeń) na łączną kwotę 2 066,00 zł. Najczęściej 
pomoc ta obejmowała zakup opału. 
Z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych skorzystało 8 rodzin na łączną kwotę 
2 788,00 zł. Świadczenie to zostało przyznane na podstawie analizy sytuacji rodzin i jako 
przyczynę wykazywano najczęściej niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.  
W ramach tego paragrafu kwotę 155,04 zł przeznaczono na zakup produktów żywnościowych 
dla osób przebywających na kwarantannie z powodu COVID 19. Ta forma pomocy 
nie wymagała ani przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji 
administracyjnej. Rozliczenie zostało przeprowadzone na podstawie faktur. 
Dotychczas na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wydatkowano 
kwotę 25% przyznanego planu. Niskie wykonanie planu wskazuje na to, iż mniej osób niż 
przewidywano zgłosiło się po taką formę pomocy – ciepła wiosna spowodowała, iż wypłacono 
mniej zasiłków na zakup opału. Należy się jednak spodziewać, iż wraz z jesienią zwiększy 
się liczba osób wnioskujących.   

§4300: 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie schronienia 
osobom, które są tego pozbawione. Udzielenie schronienia następuje w formie skierowania 
do noclegowni/schroniska. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie posiada wiedzę o dwóch osobach z terenu 
naszej gminy. Jedna z tych osób przebywa na południu Polski, podejmuje różne prace dorywcze 
i za jej pobyt w schronisku nie są ponoszone wydatki.  

Druga z tych osób w lutym bieżącego roku po pobycie w szpitalu została skierowana 
do schroniska, które to schronisko opuściła wczesną wiosną. Na jej pobyt łącznie wydatkowano 
kwotę 1 008,00 zł co stanowi 10,08% planu. Obecnie osoba ta ponownie przebywa w szpitalu 
i chce być ponownie umieszczona w schronisku, przez co do końca roku zwiększą się wydatki 
na ten cel. 
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Podsumowując wydatki w tym rozdziale należy zauważyć, iż dosyć niskie wykonanie planu 

(21,42%) nie oznacza jednak przeszacowania potrzeb finansowych. Wczesna, ciepła wiosna, 

usamodzielnienie jednej z osób bezdomnych spowodowały, iż więcej pieniędzy na obecną 

chwilę pozostaje niewydatkowanych. Nie można jednak kategorycznie twierdzić, 

iż w II półroczu ta sytuacja będzie się utrzymywała. Tym bardziej, iż już osoba bezdomna prosi 

o skierowanie do noclegowni, czego nigdy dotychczas, w okresie letnim, nie robiła.     

1.5 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

W gminie obecnie nie są wypłacane dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dlatego 

nie planowano tego wydatku w budżecie. Kilkakrotnie podopieczni pytali o taką formę pomocy 

jednakże nie zdecydowali się na złożenie wniosków. Ośrodek jest przygotowany na realizację 

tego zadania – jeden pracownik jest przeszkolony w zakresie funkcjonowania programu Cheops 

oraz podjęto uchwałę Rady Gminy Jeleniewo o wzorze wniosków o dodatek energetyczny. 

1.6 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Pomocą w formie wypłaty zasiłków stałych w gminie Jeleniewo w I półroczu było objętych 5 osób. 

Dotychczas na ten cel wydatkowano 14 302,90 zł wypłacając: 

1. Do końca kwietnia 20 świadczeń 5 osobom 

2. Do końca czerwca 8 świadczeń 4 osobom. 

Cztery osoby otrzymywały ten zasiłek z powodu niepełnosprawności zaś jedna z powodu wieku. 

Ze względu na znaczne wykorzystanie planu (52,01%) w miesiącu czerwcu informacją 

o  zapotrzebowaniu poinformowano Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o zwiększonych 
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potrzebach na realizację tego zadania. Urząd przychylił się do wniosku i zwiększył plan 

o 4 500,00 zł, lecz jest to nadal niewystarczająca kwota i przy kolejnej weryfikacji planu Ośrodek 

przedstawi rzeczywiste potrzeby do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania. Tym 

bardziej, że jesteśmy w posiadaniu informacji, iż od września będzie wypłacane jedno 

świadczenie więcej. 

Przygotowując budżet GOPS zaplanowano po stronie dochodów kwotę 500,00 zł tytułem spłaty 

nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe. W pierwszym półroczy nie wpłynęła żadna 

kwota. Z posiadanych informacji wynika, iż spłata świadczenia nastąpi dopiero po spłacie innych 

zobowiązań komorniczych osoby, która nienależnie pobrała świadczenie w latach ubiegłych. 

1.7 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie przedstawia się 

następująco: 

1. W okresie 1 stycznia - 31 marca: kierownik GOPS 1 etat, główny księgowy 0,25 etatu, 

opiekun w ośrodku pomocy społecznej 1 etat, pracownik socjalny 3 etaty. Łącznie 6 osób 

na 5,25 etatu. 

2. W okresie 1 – 30 kwietnia: kierownik GOPS 1 etat, główny księgowy 0,25 etatu, 

pracownik socjalny 3 etaty, pomoc administracyjna 1 etat, opiekun w ośrodku pomocy 

społecznej 1 etat. Łącznie 7 osób na 6,25 etatu. 

3. W okresie 1 maja do nadal: kierownik GOPS 1 etat, główny księgowy 0,25 etatu, 

pracownik socjalny 3 etaty, inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat, opiekun w 

ośrodku pomocy społecznej 1 etat. Łącznie 7 osób na 6,25 etatu.  

Dodatkowo, z uwagi na długotrwałą chorobę opiekuna, aby utrzymać ciągłość pracy 

w środowiskach, na zastępstwo zatrudniono osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania 

obowiązków służbowych. 

Wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przedstawiają 

się następująco: 
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Niewykorzystana kwota w wysokości 2 500,00 zł przeznaczona na wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń zostanie zrealizowana w miesiącu grudniu zgodnie z obowiązującymi w GOPS 

przepisami wewnętrznymi (wypłata ekwiwalentów za odzież). 

Pozostałe kwoty stanowią około 42% wykorzystania planu i zapewniają realizację zadania 

związanego z wypłatą wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w GOPS. 

Poniższy wykres przedstawia procentowy podział wydatków (2 223,91 zł) w §4210 zakup 

materiałów i wyposażenia. 

 

Znaczną kwotę w tym paragrafie stanowią wydatki na zakup środków czystości i dezynfekcji. 

Wynika to z zabezpieczenia pracowników Ośrodka w środki wirusobójcze z powodu panującego 

zagrożenia epidemiologicznego. 

Inne wydatki ponoszone przez GOPS to m.in.: 

1. Prowizje bankowe – 1 301,79 zł 
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2. Przesyłki pocztowe – 2 284,20 zł 

3. Opłaty licencyjne – 4 095,00 zł (fundusz alimentacyjny – 1 099,00 zł, świadczenia rodzinne 

– 1 099,00 zł, świadczenia wychowawcze – 599,00 zł, pomoc materialna dla uczniów – 

499,00 zł) 

4. Usługa inspektora ochrony danych osobowych – 1 476,00 zł 

5. Konserwacja oprogramowania – 1 107,00 zł 

6. Koszty wysyłki – 8,61 zł 

7. Naprawy mebli – 143,99 zł 

8. Usługi telekomunikacyjne – 612,52 zł 

9. Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 2 651,31 zł 

10. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 330,00 zł 

11. Delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia – 2 949,05 zł 

12. Badania lekarskie – 80,00 zł 

13. Podatek od nieruchomości za pomieszczenia – 114,00 zł.  

Od początku czerwca bieżącego roku GOPS posiada własną stronę internetową oraz BIP (adres 

strony: https://gopsjeleniewo.naszops.pl/ adres BIP https://gopsjeleniewo.naszops.pl/bip/). 

Dotychczas poniesione koszty na ten cel, zgodnie z zawartą umową, wyniosły 399,00 zł (szablon, 

domena, utworzenie strony, korzystanie z serwera, archiwizacja danych ze strony i BIP) i w latach 

kolejnych będą ponoszone w takiej samej wysokości.  

1.8 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi 

opiekuńcze świadczone w środowisku. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania obejmowały m.in.: 

 pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego,  

 robienie zakupów,  

 przygotowanie lub dostarczenie posiłku, itp. 

W pierwszym półroczu 2020 roku świadczono usługi opiekuńcze u 6 podopiecznych. Od maja 

wsparciem objętych jest 5 środowisk. Godzina świadczonej usługi, zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Jeleniewo wynosiła 8,00 zł. Świadczeniobiorcy, za przepracowane w środowiskach 
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godziny, do budżetu gminy wpłacili 1 280,80 zł (36,08% zakładanego planu dochodów). 

Mniejsze wykonanie planu wynika np. z tego, iż jedna osoba w trakcie półrocza całkowicie 

zrezygnowała z usług (rodzina, ze względu na pogarszający się stan zdrowia podopiecznej 

zapewniła prywatną całodobową opiekę), a druga osoba zawiesiła na miesiąc z uwagi 

na pandemię (u tej osoby zamieszkała córka, by sprawować opiekę). 

Wyszczególnienie wydatków ponoszonych w tym rozdziale: 

1. wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi – 24 276,71 zł: 

- wynagrodzenia osobowe – 17 295,93 zł 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 356,71 zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 106,40 zł 

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych – 117,67 zł 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 400,00 zł 

2. badanie lekarskie – 285,00 zł 

3. ryczałt samochodowy – 1 025,42 zł 

4. ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży własnej – 49,19 zł (dotyczy tylko 

pracownika zatrudnionego na zastępstwo). 

Od lipca bieżącego roku wzrasta koszt godziny świadczonych usług do wysokości 15,00 zł.  

1.9 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 

Rozdział pomoc państwa w zakresie dożywiania obejmuje wydatki na realizację wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach Programu 

podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie 

dożywiania: 

 dzieciom do 7 czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 

 osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione 

do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy), a w szczególności 

osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 

Pomoc może być udzielana w formie: 
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 gorącego posiłku,  

 świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 

w rodzinie.  

W bieżącym roku plan tzw. dożywiania wynosi 137 000,00 zł z czego, zgodnie z umową dotacji 

Nr 37/2020, z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 87 425,00 zł pozostała kwota w wysokości 

prawie 40% stanowiła wkład własny gminy. Obecnie Gmina Jeleniewo podpisała aneks 

do umowy dotacji, dzięki któremu wkład własny gminy został obniżony do 20,00% całkowitego 

kosztu Programu i gmina jest zobligowana do poniesienia kosztów w wysokości 28 000,00 zł. 

Z uwagi na panującą pandemię i zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach wydatkowano 

jedynie 32 587,35 zł co stanowi 23,79% planu. Rodzice nie zgłaszali potrzeb w zakresie zmiany 

wydanych decyzji administracyjnych w zakresie formy pomocy (z posiłku w szkole na np. zakup 

produktów żywnościowych).    

Pomocą w ramach Programu objęto 117 dzieci/młodzieży z 62 rodzin którym zapewniono 

ciepły posiłek w szkole. Koszt posiłku w zależności od realizatora i miejsca dostarczenia posiłku 

przedstawiał się następująco: 

1. 4,50 zł (SP Nr 2 w Suwałkach); stołówka własna szkoły; dożywiany 1 uczeń 

2. 4,50 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suwałkach); stołówka własna 

ośrodka; dożywiany 1 uczeń 

3. 6,80 zł (SP w Jeleniewie wraz z oddziałami przedszkolnymi, SP w Prudziszkach wraz 

z oddziałami przedszkolnymi); realizator restauracja „Pod Jelonkiem”; dożywianych 

101 uczniów 

4. 8,50 zł (SP w Poddubówku); realizator Monika Bajer Best Catering; dożywianych 

2 uczniów 

5. 8,70 zł (SP w Pawłówce); realizator restauracja „Pod Jelonkiem”; dożywianych 

3 uczniów 

6. 9,25 zł (CKR w Suwałkach); realizator Gastronomia Michał Syryca; dożywianych 

6 uczniów 

7. 12,00 zł (Bursa Szkolna); realizator Catering Podlaski; dożywianych 2 uczniów 
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8. 12,50 zł (SP w Jasionowie); realizator restauracja „Kalinka”; dożywiany 1 uczeń 

Bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, na wniosek dyrektora szkoły, jest dożywianych 

9 uczniów.  

Dodatkowo, na mocy uchwały Rady Gminy Jeleniewo, w ramach Programu wypłacono zasiłki 

celowe na zakup żywności 3 rodzinom (11 świadczeń) na łączną kwotę 2 100,00 zł 

2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

2.1 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych 

w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie 

z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

W pierwszym półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 39 933,00 zł i przy udziale 

9 984,00 zł środków własnych, w formie stypendiów socjalnych, wsparła 33 rodziny. 

Zrealizowano 61 wniosków o refundację kosztów związanych z edukacją dzieci na kwotę 

46 429,91 zł co stanowi 92,98% planu. Jedna rodzina, pomimo przyznania świadczenia, 

nie przedstawiła faktur za poniesione wydatki, zaś część rodziców nie wykorzystało w pełni 

przyznanych kwot. Rodziny były informowane zarówno telefonicznie jaki również poprzez 

stronę internetową Urzędu i Ośrodka, o zbliżaniu się terminu rozliczeń faktur.  

W tym roku, aż 8 rodzin zdecydowało się na zakup laptopów. Wśród zakupów, oprócz odzieży 

sportowej i materiałów edukacyjnych, pojawiały się również drukarki, akcesoria 

komputerowe, biurka i krzesła obrotowe. Najprawdopodobniej jest to wynik zdalnego 

nauczania prowadzonego w szkołach. 

Ośrodek złożył kolejny wniosek o dotację na to zadanie na okres IX-XII 2020r. 

3. Dział 855 – Rodzina 

3.1 Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 r.ż. w wysokości 500,00 zł 
miesięcznie. W gminie Jeleniewo świadczenie wychowawcze przysługuje 591 osobom. Na ten cel 
w budżecie Ośrodka zaplanowano kwotę 3 445 381,27 zł i jest to kwota pochodząca w całości 
z dotacji. Na wypłatę samych świadczeń przeznaczono kwotę 3 377 293,00 zł z czego 
w pierwszym półroczu wypłacono 1 825 545,40 zł (54,05% planu). W ramach planowania 
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wydatków do końca roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przekazano 
informację, iż kwota planu powinna zostać zwiększona. 

Pozostała kwota stanowi wydatki na: 

1. Wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie – 11 296,71 zł 
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 957,49 zł 
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 753,98 zł (materiały biurowe, druki) 
4. Zakup usług pozostałych – 1 508,00 zł (prowizje bankowe, opłata licencyjna). 

Dochodem budżetowym w tym zadaniu jest kwota 2 535,41 zł tytułem zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe. 

3.2 Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Zadanie określone w rozdziale 85502 jest zadaniem bardzo szerokim i składa się na nie wiele 
różnych działań, a m.in.: wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego.  

Dochody w ramach tego rozdziału zrealizowano w 54,09% i składają się na nie: 

1. Odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe – 2 373,22 zł 
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe – 2 447,30 zł 
3. Spłaty funduszu alimentacyjnego – 1 497,56 zł 

Należy pamiętać, iż spłaty zobowiązań za lata ubiegłe są odprowadzane do budżetu państwa. 

Świadczenia rodzinne: 

Od początku roku 171 rodzinom wypłacono 1 802 świadczenia rodzinne na łączną kwotę 
208 750,57 zł oraz 1 034 dodatki do świadczenia rodzinnego na łączną kwotę 98 958,84 zł. Przy 
części świadczeń odprowadzana jest również składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
(dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego). Dotychczas, 
w pierwszym półroczu, odprowadzono 95 składek na kwotę 21 103,15 zł.  

Na pozostałe świadczenia tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie 
wydatkowano 228 942,66 zł. 
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Fundusz alimentacyjny 

Od początku roku czterem rodzinom wypłacono 35 świadczeń na łączną kwotę 14 673,34 zł. 
Wszystkie świadczenia dotyczą dzieci w wieku 0-17 lat. Ośrodek podejmuje działania 
aktywizacyjne wobec 19 dłużników alimentacyjnych. 

Zasiłek dla opiekunów 

Ośrodek realizuje wypłatę zasiłków dla opiekuna u dwóch osób. Łącznie wypłacono 12 świadczeń 
na kwotę 7 440,00 zł. Jednocześnie odprowadzono 12 składek na ubezpieczenie społeczne w 
łącznej wysokości 2 047,00 zł. 

Wynagrodzenie pracownika: 

W Ośrodku jedna osoba zajmuje się realizacją tego zadania. Na wynagrodzenie osobowe 
wydatkowano kwotę 13 551,68 zł a na składki na ubezpieczenie społeczne – 2 429,83 zł.  

3.3 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom 
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica 
rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 

W pierwszym półroczu br. do Ośrodka wpłynęło 7 wniosków w formie papierowej o wydanie 
KDR z czego: 

1. Dwa wnioski o wydanie KDR dla nowych rodzin (10 kart) 
2. Dwa wnioski o wydanie KDR dla rodziców, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej 

troje dzieci (4 karty) 
3. Trzy wnioski o przedłużenie karty na pełnoletnie dziecko (3 karty). 

Plan na realizację tego zadania w wysokości 100,00 zł został zrealizowany w 47,9% (mimo 
przyznanej dotacji w wysokości 100,00 zł Ośrodek może jedynie dysponować kwotą jaka zostaje 
uznana za koszt obsługi zadania). Wynika to z faktu, iż wydawanych jest co raz mniej kart, 
po przedłużenie zwracają się jedynie rodzice dzieci, które uzyskały pełnoletniość. 

Ośrodek promując KDR opublikował na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie 
własnej informacje: 

1. iż jest możliwość ubiegania się o kartę przez rodziców, którzy w przeszłości mieli 
co najmniej troje dzieci na utrzymaniu (po zmianie przepisów z ubiegłego roku); 

2. iż jest możliwość ubiegania się o elektroniczną wersję KDR, która jest wyświetlana 
w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych; 

3. o partnerach KDR, czyli miejscach/podmiotach, w których można uzyskać zniżkę z tytułu 
posiadania KDR. 

Kwota 47,90 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych. 

Od początku funkcjonowania programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie wydał 
rodzinom 603 Karty: 

1. 254 rodzicom (w tym 50 Kart wydano rodzicom, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu 
troje dzieci),  

2. 349 dzieciom.  

3.4 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 
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W minionym półroczu Ośrodek nie wydatkował środków finansowych na realizację tego zadania. 
Nie zatrudniano asystenta rodziny – brak rzeczywistych potrzeb, ale środki finansowe zostały 
w budżecie zabezpieczone. 

3.5 Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Plan wydatków na realizację tego zadania został ustalony w wysokości 16 800,00 zł i do końca 
pierwszego półrocza został zrealizowany w 55,26%. 

Obecnie w dwóch rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci. Jedna z tych rodzin jest rodziną 
spokrewnioną i na utrzymanie jednego dziecka w tej rodzinie wydatkowano kwotę 2 082,00 zł. 
Druga z tych rodzin jest rodziną zastępczą niezawodową i za pobyt dzieci wydatkowano: 

1. na utrzymanie dzieci – 6 312,00 zł 
2. na utrzymanie domu jednorodzinnego w którym dzieci przebywają – 889,05 zł. 

Wszystkie dzieci przebywają w tych rodzinach na mocy postanowienia sądu rejonowego. Zgodnie 
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa 50% wydatków od 
trzeciego roku pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. 

Z analizy sytuacji rodzin biologicznych wynika, iż dzieci te nie powrócą do środowisk, z których 
zostały zabrane.  

3.6 Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów 

W pierwszym półroczu odprowadzono 22 składki na łączną kwotę 1 851,96 zł. 

4. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku 

4.1 Tabelaryczne zestawienie dochodów 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść 

Plan/po 

zmianach/za I 

półrocze 2020 r. 

Wykonanie 

za I półrocze 

2020 r. 

% wykonania 

planu 

 852   Pomoc społeczna 4 100,00 1 280,80 36,08 

 

  

85216  Zasiłki stałe 500,00 0,00 0,00 

 
 0940 

Wpływy z 

rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych  

500,00 0,00 0,00 

 85219   Ośrodki pomocy społecznej 50,00 0,00 0,00 

   0970 
Wpływy z różnych 

dochodów 
50,00 0,00 0,00 
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85228  

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

3 550,00 1 280,80 36,08 

 0830 Wpływy z usług 3 550,00 1 280,80 36,08 

 855   Rodzina 11 681,32 6 318,08 54,09 

  85501  Świadczenie wychowawcze 4 089,27 2 535,41 62,00 

   0920 
Wpływy z pozostałych 

odsetek 
525,27 307,41 58,52 

 
  0940 

Wpływy z 

rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

3 564,00 2 228,00 62,51 

 

 85502  

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

11 681,32 6 318,08 54,09 

   0920 
Wpływy z pozostałych 

odsetek 
1 893,32 2 373,22 125,35 

 
  0940 

Wpływy z 

rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

9 788,00 2 447,30 25,00 

 
  0980 

Wpływy z tytułu zwrotów 

wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego 

0,00 707,56 0,00 

 
  2360 

Dotacje celowe z budżetu 

jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w 

trybie art.221 ustawy,  

0,00 790,00 0,00 

 
OGÓŁEM 19 870,59 10 134,29 51,00 

 

4.2 Tabelaryczne zestawienie wydatków  
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Dział Rozdział Paragraf Treść 

Plan/po 

zmianach/      za 

I półrocze 2020r. 

Wykonanie 

za I półrocze 

2020 r. 

% 

wykonania 

planu 

852     Pomoc społeczna 780 150,00 308 942,03 39,60 

 

85202  Domy pomocy społecznej 156 300,00 69 132,08 44,23 

 

4300 Zakup usług pozostałych 126 100,00 54 958,66 43,58 

4330 

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych  jednostek samorządu 

terytorialnego 

30 200,00 14 173,42 46,93 

 85205  

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  

1 800,00 94,79 5,27 

  4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
800,00 94,79 11,85 

  4700 

Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1 000,00 0,00 0,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społeczne,  niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

2 250,00 1 103,39 49,04 

  

 4130 
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
2 250,00 1 103,39 49,04 

85214  

Zasiłki i okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

73 000,00 15 639,25 21,42 

   3110 Świadczenia społeczne 63 000,00 14 631,25 23,22 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 1 008,00 10,08 
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 85216  Zasiłki stałe 27 500,00 14 302,90 52,01 

  3110 Świadczenia społeczne 27 500,00 14 302,90 52,01 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 329 200,00 150 445,95 45,70 

    

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
2 500,00 0,00 0,00 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
214 000,00 87 581,25 40,93 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
16 400,00 16 374,67 99,45 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
41 600,00 16 891,97 40,61 

    4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

5 600,00 2 607,18 46,56 

    4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
6 900,00 2 223,91 32,23 

  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 80,00 8,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 18 200,00 12 230,09 67,20 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekom. telefonii komórkowej 
1 200,00 612,52 51,04 

  4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 2 651,31 44,19 

  4430 Różne opłaty i składki  500,00 330,00 66,00 

    

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
7 800,00 5 800,00 74,36 

4480 Podatek od nieruchomości 300,00 114,00 38,00 

4700 

Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

6 200,00 2 949,05 47,57 
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  85228   

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

53 100,00 25 636,32 48,28 

  3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
500,00 49,19 9,84 

  4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
37 500,00 17 295,93 46,12 

  4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
2 400,00 2 356,71 98,20 

 

 

4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
7 000,00 3 106,40 44,38 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

200,00 117,67 58,84 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 285,00 95,00 

 4410 
Podróże służbowe krajowe 

 
3 300,00 1 025,42 31,07 

 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
1 900,00 1 400,00 73,68 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania 137 000,00 32 587,35 23,79 

 3110 Świadczenia społeczne 137 000,00 32 587,35 23,79 

854   
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
49 933,00 46 429,91 92,98 

 

85415  
Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 
49 933,00 46 429,91 92,98 

 3240 Stypendia dla uczniów 49 933,00 46 429,91 92,98 

855   Rodzina 4 853 462,59 2 455 116,21 50,58 

 85501  Świadczenia wychowawcze 3 445 381,27 1 843 596,99 53,51 

  2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji 

oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o 

3 564,00 2 228,00 62,51 
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których mowa w art.184 

ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości   

  3110 Świadczenia społeczne 3 377 293,00 1 825 545,40 54,05 

  4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
45 692,00 11 296,71 24,72 

  4110 
Składki na ubezpieczenie 

społeczne 
12 100,00 1 957,49 16,18 

  4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

1 400,00 0,00 0,00 

  4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
2 000,00 753,98 37,70 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 807,00 1 508,00 53,72 

  4580 Pozostałe odsetki 525,27 307,41 58,52 

 85502  

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 247 214,32 600 336,31 48,13 

  2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji 

oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o 

których mowa w art.184 

ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości   

9 788,00 2 129,00 21,75 

  3110 Świadczenia społeczne 1 173 033,00 558 765,41 47,63 

  4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
23 080,00 13 551,68 58,72 

  4110 
Składki na ubezpieczenie 

społeczne 
39 420,00 25 579,98 64,89 

  4580 Pozostałe odsetki 1 893,32 310,24 16,39 
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85503  Karta Dużej Rodziny 100,00 47,90 47,90 

 4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
100,00 47,90 47,90 

85504  Wspieranie rodziny 139 500,00 0,00 0,00 

 3110 Świadczenia społeczne 126 000,00 0,00 0,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 0,00 0,00 

85508  Rodziny zastępcze 16 800,00 9 283,05 55,26 

 4330 

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych  jednostek samorządu 

terytorialnego 

16 800,00 9 283,05 55,26 

 85513  

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

4 467,00 1 851,96 41,46 

  4130 
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
4 467,00 1 851,96 41,46 

OGÓŁEM 5 683 545,59 2 810 488,15 49,45 

Sporządzono: 

1. część opisowa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

2. część tabelaryczna – Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

KIEROWNIK GOPS 

Agnieszka Iwanowska 

 

Jeleniewo, 15 lipca 2020r.  


