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1. Wstęp – ogólne informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Jeleniewie 

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

prorodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. Został 

on powołany uchwałą Nr VIII/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Jeleniewie z dnia 

28 lutego 1990 r. Pierwszy statut GOPS nadano Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy 

Jeleniewo z dnia 3 maja 1990 r.  

Przemiany lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wprowadziły szereg zmian 

organizacyjnych i legislacyjnych co wymusiło podjęcie kolejnej uchwały Nr XIII/63/95 

Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie oraz zatwierdzenia statutu. Obecnie 

obowiązujący statut GOPS został wprowadzony uchwałą Nr VIII.47.2019 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. 

Siedziba GOPS mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Jeleniewie przy ulicy 

Słonecznej 3. Wejście do GOPS jest oznaczone jako pokój numer 17.  

Ośrodek zajmuje dwa pokoje, każdy o powierzchni 15,7 m2. Pokoje połączone są ze sobą 

drzwiami wewnętrznymi. Drzwi pozbawione barier pod postacią progów. Oba pokoje 

mają po dwa duże okna wyposażone w materiałowe żaluzje harmonijkowe chroniące 

zarówno przed zbyt dużym natężeniem światła zewnętrznego jak i zapewniające 

dyskrecję, kiedy wewnątrz zapalone jest światło (nie widać interesantów). W każdym 

pokoju jedno okno ma funkcję uchylną zapewniającą dopływ świeżego powietrza. 

W pokojach oświetlenie jarzeniowe. Stanowiska pracy pracowników wyposażone 

są w biurka i krzesła obrotowe. Szuflady w kontenerach lub biurkach zamykane na klucz. 

Każde stanowisko wyposażone jest w komputer. W każdym z pomieszczeń znajdują 

się szafy na dokumenty – każda zamykana na klucz co zapewnia brak dostępu 

do dokumentów osobom nieuprawnionym.  

2. 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. 
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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. 

2.1 Powody przyznawania pomocy społecznej 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 55 213 

Sieroctwo 2 10 

Bezdomność 2 2 

Bezrobocie  9 22 

Niepełnosprawność  26 57 

Długotrwała choroba 13 35 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem 

70 326 

W tym: 

            Rodziny niepełne 

7 26 

            Rodziny wielodzietne 36 196 

Przemoc w rodzinie 1 5 

Alkoholizm  5 13 

2.2 Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Rodziny ogółem 112 410 

O liczbie osób 

1 
26 26 

2 6 12 

3 9 27 
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4 31 124 

5 24 120 

6 i więcej 16 101 

Rodziny z dziećmi ogółem 76 352 

O liczbie dzieci 

1 
8 23 

2 32 131 

3 24 122 

4 9 55 

5 3 21 

Rodziny niepełne ogółem 8 27 

O liczbie dzieci 

1 
2 4 

2 2 6 

3 3 10 

4 i więcej 1 7 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 16 27 

O liczbie OSÓB 

1 
11 11 

2 3 6 

3 0 0 

4 i więcej 2 10 

2.3 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 
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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 sierpnia 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 154 326,00 zł w podziale: 

1. 121 626,00 zł – DPS Lili 

2. 32 700,00 zł – DPS Kalina 

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco: 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 141 014,49 zł co stanowi 91,37% planu. 

Warto wspomnieć, iż umieszczanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jest 

znacznym obciążeniem dla budżetu naszej gminy. Mieszkaniec na ten cel wydatkuje jedynie 

70% własnego dochodu (renta/emerytura/zasiłek stały). Pozostałą różnicę, w każdym 

z czterech umieszczonych osób, obecnie pokrywa gmina Jeleniewo. Wprawdzie prowadzone 

są działania administracyjne (wywiady alimentacyjne), które mają zobligować rodzinę 

do partycypowania w kosztach pobytu, ale niestety, zgodnie z przepisami prawa, jeżeli 

rodzina osiąga niskie dochody jest zwolniona z ponoszenia takich opłat. 

Pod koniec grudnia 2020 roku wpłynęło kolejne podanie mieszkańca gminy Jeleniewo 

z prośbą o umieszczenie w dps. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, 

zapoznaniu się z dokumentami, zaświadczeniami itp. kierownik GOPS wydał decyzję 

odmowną uznając, iż zawarta umowa dożywocia obliguje rodzinę do zapewnienia 

109 567,45 zł

31 447,04 zł

Kwoty poniesionych wydatków na mieszkańców umieszczonych w dps

LILI KALINA
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Seniorowi pełnej opieki. Wnioskodawca w wymaganym przepisami prawa terminie złożył 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach. Obecnie oczekujemy 

na decyzję SKO w sprawie. 

2.4 Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Jeleniewo na lata 2016-2020. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobligowała 

jednostki samorządu terytorialnego do realizowania zadań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. Nowelizacja ustawy z 2010 roku do obowiązkowych zadań dołożyła również 

powołanie i funkcjonowanie w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych. 

Z dniem 30 maja 2011 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 40/2011 został 

powołany 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 Słobódce (wcześniej 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, 

 Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

Zorganizowano cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). Z 2019 roku 

kontynuowano 4 procedury „Niebieskie Karty”, w 2020r. roku do przewodniczącego 

ZI wpłynęło 6 formularzy „Niebieska Karta – A” i w tym celu były zwoływane grupy 
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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. 

W związku z tym, iż czasokres obowiązywania Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy… upływał z końcem roku 2020 w gminie został powołany zespół specjalistów, 

którzy, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy sytuacji w gminie Jeleniewo, opracowali 

i poddali pod obrady Rady Gminy w Jeleniewie nowy, zaktualizowany Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Jeleniewo na lata 2021-2025. 

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 nie wykorzystano kwoty przeznaczonej na realizację 

szkoleń. W ocenie Zespołu grupowe szkolenie on-line nie spełni wszystkich oczekiwań, 

jakie mają członkowie ZI. 

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 800,00 zł co stanowi 44,44% planu. 

2.5 Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

W roku 2020 Ośrodek odprowadził 40 składek na ubezpieczenie zdrowotne za cztery osoby 

pobierające zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności (cztery osoby w okresie I-IV, trzy 

osoby w okresie V-XII). Całość wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji celowej 

przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 

Z zaplanowanej kwoty 2 381,00 zł wydatkowano 2 148,29 zł, co stanowi 90,23% planu. 

2.6 Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Podział środków w wysokości planu 72 500,00 zł w zakresie tego rozdziału przedstawia 

się następująco: 
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1. §3110 – świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki 

celowe) – 63 000,00 zł 

2. §4300 – zakup usług pozostałych (schronienie) – 9 500,00 zł. 

§3110: 
Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy w całości dotowanym 
z budżetu państwa (dotacja w całości przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki). 
Z 43 000,00 zł zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych w 2020 r. wydatkowano 
kwotę 25 278,63 zł (58,79%). Pomocą w tej formie zostało objętych 13 rodzin, którym 
wypłacono 59 świadczeń. Średnia wartość przyznanego świadczenia wynosi 428,45 zł. 
Najniższe wypłacane świadczenie wynosiło 98,08 zł(rodzina dwuosobowa), zaś najwyższe 
– 1197,80 zł (rodzina sześcioosobowa). Wysokość świadczenia do wypłaty jest obliczana na 
podstawie wzoru matematycznego i jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu. 
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 7 osób (8 świadczeń) na łączną kwotę 2 978,00 zł. 

Z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych skorzystało 14 rodzin na łączną kwotę 

7 056,00 zł. Świadczenie to zostało przyznane na podstawie analizy sytuacji rodzin i jako 

przyczynę wykazywano najczęściej niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Najczęściej 

pomoc była przyznawana na dopłatę do zakupu opału. 

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. 

§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. 
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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 2020 r., po pobycie w szpitalu, została skierowana do schroniska, 

które to schronisko opuściła wczesną wiosną. Ponownie do schroniska została skierowana 

w listopadzie. Na jej pobyt łącznie wydatkowano kwotę 2 135,05 zł co stanowi 22,47% 

planu.  

 

Podsumowując wydatki w tym rozdziale należy zauważyć, iż dosyć niskie wykonanie planu 

(52,65%) nie oznacza jednak przeszacowania potrzeb finansowych. Ogólnie, od kilku lat 

zauważa się tendencję spadkową w wypłatach świadczeń z pomocy społecznej, ilości osób 

korzystających z pomocy społecznej. Spowodowane jest to z bardzo szerokiego dostępu 

do wsparcia rodzin np.: dodatek 500+, dodatek 300+ oraz wprowadzeniem świadczenia 

uzupełniającego dla rencistów/emerytów. 

2.7 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

W 2020 roku przez okres czterech miesięcy jednej rodzinie był wypłacany dodatek 

mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.  

Plan wydatków na 2020 przedstawiał się następująco: 

1. wypłata dodatku mieszkaniowego – 2 000,00 zł 

2. wypłata dodatku energetycznego – 74,38 zł 

3. obsługa zadania pn. wypłata dodatku energetycznego – 1,46 zł. 

Zrealizowano wydatki w następujących wysokościach: 

1. dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę – 579,24 zł (koszt pochodzący w całości 

z budżetu gminy Jeleniewo), 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

schronienie

zasiłki okresowe

zasiłki celowe, specjalne celowe

Porównanie kwot zaplanowanych i kwot wydatkowanych w rozdziale 85214

wydatkowane planowane
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2. dodatek energetyczny na łączną kwotę – 72,92 zł (koszt pochodzący w całości 

z budżetu państwa), 

3. obsługa zadania pn. wypłata dodatku energetycznego – 1,46 zł (koszt pochodzący 

w całości z budżetu państwa). 

2.8 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Pomocą w formie wypłaty zasiłków stałych w gminie Jeleniewo w roku 2020 było objętych 

5 osób. Na ten cel łącznie wydatkowano 27 955,90 zł wypłacając: 

1. Do końca kwietnia 20 świadczeń 5 osobom 

2. Do końca grudnia 32 świadczenia 4 osobom. 

Zakładany plan zrealizowano w 91,55 %. 

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

spłaty nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe. W drugim półroczu wpłynęła 

kwota 498,40 zł i tym samym zadłużenie osoby, która kilka lat temu pobrała nienależne 

świadczenie została spłacona w całości. 

2.9 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, w okresie marzec-maj zatrudniono osobę posiadającą 

kwalifikacje do wykonywania obowiązków służbowych. 
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Duża część kosztów utrzymania GOPS to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 

pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 

 

Z kwoty 10 650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 283,77 zł.  

Poniższy wykres przedstawia procentowy podział poniesionych wydatków: 

 

Inne wydatki ponoszone przez GOPS to m.in.: 

1. Prowizje bankowe – 2 106,43 zł 

2. Przesyłki pocztowe – 3 463,14 zł 

3. Opłaty licencyjne – 4 594,00 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, świadczenia szkolne – 799,00 zł) 

4. Usługa inspektora ochrony danych osobowych –2 460,00 zł 

5. Konserwacja oprogramowania – 2 495,02 zł 

2 500,00 zł

212 000,00 zł

16 400,00 zł

41 600,00 zł

5 600,00 zł

1 132,54 zł

161 033,67 zł

16 374,67 zł

24 518,57 zł

4 171,13 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników

wydatki plan

27%

2%

6%

8%

45%

8%
4%

materiały piśmiennicze druki wniosków i kwestionariuszy drobne elementy wyposażenia

środki czystości urządzenia i kable tonery

certyfikat kwalifikowalny
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6. Wykonywanie zadań służby bhp – 1 968,00 zł 

7. Koszty wysyłki – 71,97 zł 

8. Naprawy mebli – 143,99 zł 

9. Utworzenie strony internetowej GOPS i BIP – 399,00 zł (od początku czerwca 2020 

r. GOPS posiada własną stronę internetową oraz BIP - adres strony: 

https://gopsjeleniewo.naszops.pl/ adres BIP 

https://gopsjeleniewo.naszops.pl/bip/) 

10. Naprawa kopiarki – 1154,40 zł 

11. Transport osoby bezdomnej z Suwałki do noclegowni w Garbasie – 76,59 zł 

12. Abonament za program BUDŻET 2021 – 1 537,50 zł 

13. Usługi telekomunikacyjne – 954,12 zł 

14. Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 

4 214,98 zł 

15. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 330,00 zł 

16. Delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia –3 086,05 zł 

17. Badania lekarskie – 80,00 zł 

18. Podatek od nieruchomości za pomieszczenia – 225,00 zł. 

2.10 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 2020 roku świadczono usługi opiekuńcze u 6 podopiecznych. Od maja wsparciem 

objętych było 5 środowisk. Godzina świadczonej usługi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Jeleniewo wynosiła w pierwszym półroczu 8,00 zł, zaś w drugim półroczu wzrosła do 

15,00 zł. Świadczeniobiorcy, za przepracowane w środowiskach godziny, do budżetu 

gminy wpłacili 4 096,25 zł (115,39% zakładanego planu dochodów) co stanowi niespełna 

9% wydatków ponoszonych w tym rozdziale. 
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Wyszczególnienie wydatków ponoszonych w tym rozdziale: 

1. wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi - 42 928,79 zł: 

- wynagrodzenia osobowe – 33 661,33 zł 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 356,71 zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 068,76 zł 

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych – 117,67 zł 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 841,99 zł 

2. badanie lekarskie – 285,00 zł 

3. ryczałt samochodowy –2 258,13 zł 

4. ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży własnej – 409,55 zł. 

2.11 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 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: 

 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 minionym roku pierwotny plan tzw. dożywiania wynosił 137 000,00 zł. 

Po szczegółowej analizie sytuacji (w tym związanej z pandemią) i rzeczywistymi 

potrzebami umowa na realizację zadania opiewała na kwotę 106 000,00 zł z czego, 

z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 84 800,00 zł pozostała kwota w wysokości 

prawie 20% stanowiła wkład własny gminy – 21 200,00 zł.  

Pomocą w ramach Programu objęto 224 osoby z czego: 
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1. 46 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2. 134 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 
3. 57 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
4. 15 uczniom zapewniono 818 posiłków na wniosek dyrektorów szkół bez 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

Realizacja programu to nie tylko posiłek w szkole. 27 rodzin (136 osób w rodzinach) 

otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę 19 200,00 zł. Średni koszt zasiłku celowego to 

125,49 zł. 

2.12 Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

W ramach tego rozdziału GOPS realizował program Wspierania seniora. Łączny koszt tego 

działania to 8 700,14 zł. W ramach pozyskanych środków sfinansowano ryczałty na dojazdy 

do seniorów z niezbędnymi zakupami. Zakupiono również środki ochrony: 

 rękawice lateksowe 

 maseczki chirurgiczne 

 płyny do dezynfekcji. 

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

3.1 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Uczniowie i młodzież z terenu gminy Jeleniewo mają możliwość skorzystania z 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). Nabór wniosków na dany rok szkolny jest 

przeprowadzany we wrześniu, a dodatkowa weryfikacja dochodów rodzin jest 

przeprowadzana w miesiącu marcu roku następnego. 

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 70 160,00 zł oraz 

uruchomiła środki własne w wysokości 17 317,05 zł. W drugim półroczu roku szkolnego 

2019/2020 złożono 61 wniosków (wypłacono stypendiów na łączną kwotę 46 429,91 zł), 

zaś w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 złożono 76 wniosków (wypłacono 

stypendiów na łączną kwotę 41 047,14 zł). 

Niestety nie wszystkie rodziny w pełni wykorzystały przyznaną kwotę stypendiów, 

co wynika najczęściej z odkładaniem zakupów i rozliczeń na ostatnią chwilę, a jedna 

z rodzin nie chciała przedstawić faktur za poniesione wydatki. Rodziny, w celu jak 

najsprawniejszego przeprowadzenia rozliczeń, kilkakrotnie były informowane zarówno 

telefonicznie jaki również poprzez stronę internetową Urzędu i Ośrodka, o zbliżaniu się 
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terminu składania faktur. Niestety, prośby pracowników socjalnych o wcześniejsze 

zgłaszanie się bardzo często są przez rodziny bagatelizowane. 

W tym roku, aż 9 rodzin zdecydowało się na zakup laptopów. Wśród zakupów, oprócz 

odzieży sportowej i materiałów edukacyjnych, pojawiały się również drukarki, akcesoria 

komputerowe, biurka i krzesła obrotowe.  

4. Dział 855 – Rodzina 

4.1 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 641 

osobom z 340 rodzin. Na ten cel w budżecie Ośrodka zaplanowano kwotę 3 680 461,27 zł 

i jest to kwota pochodząca w całości z dotacji. Na wypłatę samych świadczeń (wypłacono 

7 239 świadczeń) przeznaczono kwotę 3 603 585,20 zł realizując w ten sposób 99,58% 

planu.  

Pozostała kwota stanowi wydatki na tak zwaną obsługę zadania: 

1. Wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie – 35 011,60 zł 
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 450,83 zł 
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (materiały biurowe, druki) 
4. Zakup usług pozostałych – 4 576,58 zł (prowizje bankowe, opłata licencyjna, usługa 

inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja oprogramowania). 

Dochodem budżetowym w tym zadaniu jest kwota 4 090,16 zł tytułem zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w podziale: 

 3 564,00 zł – należność główna, 
 526,16 zł – odsetki. 

4.2 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.  

Świadczenia rodzinne: 

Świadczeniami rodzinnymi są: 
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 
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3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a i świadczenia wypłacane 
przez gminy na podstawie art. 22b; 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
5. świadczenie rodzicielskie. 

Od początku roku 108 rodzinom wypłacono 3 543 zasiłki rodzinne na łączną kwotę 

408 894,55 zł oraz 2 124 dodatki do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 207 266,14 zł. 

Przy części świadczeń odprowadzana jest również składka na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe (dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego). W roku 

2020 odprowadzono 161 składek na kwotę 39 451 zł.  

Na pozostałe świadczenia wydatkowano kwoty w następujących wysokościach: 

 

Fundusz alimentacyjny 

Od początku roku czterem rodzinom wypłacono 65 świadczeń na łączną kwotę 26 973,00 

zł. Wszystkie wypłacone świadczenia dotyczą dzieci w wieku 0-17 lat.  

Wysokość wypłacanych miesięcznych kwot z funduszu alimentacyjnego: 

 pomiędzy 200 a 300 zł – 1 osoba 

 pomiędzy 300 a 400 zł – 2 osoby 

 pomiędzy 400 a 500 zł – 2 osoby. 

Ośrodek podejmuje działania aktywizacyjne wobec 19 dłużników alimentacyjnych. 

Zasiłek dla opiekunów 

W minionym roku Ośrodek realizował wypłatę zasiłków dla opiekuna u dwóch osób. Łącznie 
wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę 14 880,00 zł. Jednocześnie odprowadzono 24 
składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 4 095,00 zł. 

Obsługa zadania: 

W Ośrodku jedna osoba zajmuje się realizacją tego zadania. Na wynagrodzenie osobowe 

wydatkowano kwotę 23 549,70 zł a na składki na ubezpieczenie społeczne – 3 018,02 zł. 

127 130,00 zł

22 000,00 zł

211 666,00 zł

28 921,00 zł

65 672,00 zł

zasiłki pielęgnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

świadczenie pielęgnacyjne

specjalny zasiłek opiekuńczy

świadczenie rodzicielskie
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Inne obszary opłacane z dotacji na realizację zadania: 

1. konserwacja oprogramowania – 377,20 zł 

2. usługa inspektora ochrony danych osobowych 0 246,00 zł 

3. wykonywanie zadań służby BHP – 123,00 zł 

4. przesyłki pocztowe – 1 007,25 zł 

5. opłaty licencyjne – 2 198,00 zł 

6. delegacje pracowników będących na szkoleniach i szkolenia – 1 720,00 zł 

7. prowizje bankowe – 389,00 zł 

8. zakup wydawnictw – 137,08 zł 

9. materiały biurowe – 212,88 zł. 

4.3 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 roku 2020 do Ośrodka wpłynęło 12 wniosków w formie papierowej o wydanie KDR 
z czego: 

1. cztery wnioski o wydanie KDR dla nowych rodzin 
2. trzy wnioski o wydanie KDR dla rodziców, którzy w przeszłości wychowywali co 

najmniej troje dzieci  
3. cztery wnioski o przedłużenie karty na pełnoletnie dziecko  
4. jeden wniosek o wydanie duplikatu karty. 

Plan na realizację tego zadania w wysokości 98,46 zł został zrealizowany w 85,57% (mimo 

przyznanej dotacji w pewnej wysokości Ośrodek może jedynie dysponować kwotą jaka 

zostaje uznana za koszt obsługi zadania). Kwota 84,25 zł została w całości przeznaczona na 

zakup materiałów biurowych. 

4.4 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.  

Zadanie to swoim obszarem obejmuje dwa działania: 

1. zatrudnienie asystenta rodziny 
2. wypłatę świadczenia Dobry Start (tzw. 300+) wraz z wydatkami na obsługę zadania. 

W minionym roku w Ośrodku nie był zatrudniony asystent rodziny.  

Wypłacono 429 świadczeń na łączną kwotę 128 700,00 zł realizując 98,62% 
przewidywanego planu. Pozostałą kwotę przeznaczono na: 

1. wynagrodzenie osobowe pracownika – 2 910,20 zł 
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2. składki na ubezpieczenie społeczne – 521,80 zł 
3. zakup materiałów i wyposażenia – 712,00 zł 
4. zakup usług pozostałych – 146,00 zł. 

4.5 Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Sprawozdanie z realizacji zadań 

określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej spowodowała znaczne zmiany 
w systemie pomocowym. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności 
zapewnienia opieki i wychowywania przez rodziców, a od 2012 roku funkcjonuje 
w 2 formach: 

1. rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, 

2. instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych.  

Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi 

odpłatność w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku. 

Plan wydatków na realizację tego zadania został ustalony w wysokości 24 600,00 zł i został 

zrealizowany w 98,65%.  

Wszystkie dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na mocy postanowienia sądu 

rejonowego. Z analizy sytuacji rodzin biologicznych wynika, iż dzieci te nie powrócą do 

środowisk, z których zostały zabrane, a tym samym wydatki na ich utrzymanie będą nadal 

realizowane.  

4.6 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 roku 2020 odprowadzono składek na łączną kwotę 3 956,04 zł realizując tym samym 

80,24% zakładanego planu. 

5. Inne działania realizowane przez GOPS w 2020 roku 

5.1 Współpraca z Bankiem Żywności w Białymstoku 
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W ubiegłym roku współpraca z Bankiem Żywności w Białymstoku odbywała się 
za pośrednictwem Parafii św. Anny w Smolnikach i Parafii Bożego Ciała w Suwałkach. 
Pracownicy socjalni GOPS wydali skierowania uprawniające do odbioru żywności 
51 rodzinom (152 osoby w rodzinach).  

Z uwagi na to, że część osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

na lata 2014-2020 to osoby samotne i starsze, mające problemy z dotarciem do punktu 

dystrybucji żywności oraz zależne od pomocy innych osób pracownicy GOPS podjęli decyzję 

o podjęciu bezpośredniej współpracy z Bankiem Żywności. Wprawdzie, mimo publicznych 

zapytań, nie znaleziono do współpracy organizacji pozarządowej, która podjęłaby się 

współpracy w tym celu, ale BŻ, w drodze wyjątku, zadecydował, iż GOPS samodzielnie 

podejmie się organizacji wydawania żywności. Do końca roku 2020 wydano 18 skierowań, 

kwalifikując tym samym 58 osób do odbioru żywności. 

Fakt, iż żywność będzie wydawana „na miejscu” został bardzo pozytywnie odebrany przez 

społeczność lokalną. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku wydano kolejnych 

11 nowych skierowań (34 osoby).          

5.2 Sprawozdanie z realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Letnie 
szaleństwo bez wspomagania” 
Wniosek o dofinansowanie konkursu plastycznego w wysokości 1 500,00 zł został 

złożony w dniu 17 lipca 2020 r. Po akceptacji wniosku przez Pana Kazimierza Urynowicza 

Wójta Gminy Jeleniewo w dniu 21 lipca 2020 r. ogłoszono konkurs plastyczny. Informacje 

o konkursie zostały opublikowane na: 

1. stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie 
https://gopsjeleniewo.naszops.pl/n,ogloszenie-o-konkursie-plastycznym; 

2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jeleniewie http://www.jeleniewo.i-
gmina.pl/aktualnosci---ug/konkurs-letnie-szlenstwo-bez-
wspomagania/#konkurs-letnie-szlenstwo-bez-wspomagania; 

3. na fanepage GOPS na portalu społecznościowym Facebook 
https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Pomocy-
Spo%C5%82ecznej-w-Jeleniewie-106812697760272. 

Celem uzyskania jak największego grona odbiorców informacje były publikowane 

kilkakrotnie. W każdej z informacji zamieszczono wpis, iż konkurs jest finansowany 

w ramach środków przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. 

Do końca dnia 20 sierpnia 2020 r. wpłynęło 17 prac plastycznych w trzech kategoriach 

wiekowych. Zgodnie z regulaminem konkursu jury powołane przez Wójta Gminy 

Jeleniewo wybrało najładniejsze prace. Za pozyskane środki finansowe zakupiono 
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nagrody główne oraz słodkie nagrody pocieszenia i dyplomy (rozliczenie na podstawie 

faktur w załączeniu). Informację o rozstrzygnięciu konkursu oraz fotorelację 

z przekazania nagród opublikowano na następujących stronach internetowych: 

1. http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/aktualnosci---ug/podsumowanie-konkursu-
letnie-szalenstwo-bez-wspomagania/#podsumowanie-konkursu-letnie-
szalenstwo-bez-wspomagania 

2. https://gopsjeleniewo.naszops.pl/n,rozstrzygniecie-konkursu-letnie-szalenstwo-
bez-wspomagania 

3. https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Pomocy-
Spo%C5%82ecznej-w-Jeleniewie-106812697760272 

Na zakup nagród głównych (wraz z torebkami ozdobnymi), dyplomów uczestnictwa oraz 

słodkości i napojów (dla wszystkich uczestników konkursu oraz ich rodzin zaproszonych 

na rozdanie nagród) wykorzystano kwotę 654,68 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 

pozostaje do dyspozycji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. 

6. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej wynikają bezpośrednio i pośrednio z potrzeb 

lokalnej społeczności. Należą do nich: 

 zabezpieczenie środków finansowych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe; 
 zabezpieczenie środków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; 
 zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 
 zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, iż potrzeby 
w tym zakresie będą się z każdym rokiem zwiększały; 

 zapewnienie środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów w formie 
stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego; 

 zapewnienie środków finansowych na realizację zadań ustawy o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej. 

Ważne jest również takie prowadzenie polityki kadrowej, która będzie służyła 
utrzymaniu dobrej jakości obsługi klientów oraz zapewni prawidłową realizację 
bieżących zadań (dofinansowanie szkoleń pracowników). Zasadnym byłoby również 
zabezpieczenie dodatkowego pomieszczenia na potrzeby GOPS. Po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego pracownika socjalnego powinien on mieć zapewnione takie same 
warunki pracy jak pozostali pracownicy. Dodatkowo warto wspomnieć, 
iż niejednokrotnie w pracy socjalnej podejmowane są tematy bardzo wrażliwe, intymne 
oraz rozwiązywane problemy, które do omówienia wymagają dyskrecji i zachowania 
prywatności. 

7. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków w 2020 roku 
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Plan dochodów na rok 2020 został wykonany w kwocie 21 357,15 zł co daje 102,33% 
zakładanego planu. 
Plan wydatków został wykonany w 95,20% tj. w kwocie 5 697 323,62 zł. 

7.1 Tabelaryczne zestawienie dochodów 

 Dział Rozdział Paragraf Treść 
plan (po 

zmianach)  
wykonanie za 

2020 
% wykonania 

planu 

 758   Różne rozliczenia 0,00 292,45 0.00 

  75814  
Różne rozliczenia 
finansowe 

0,00 292,45 0,00 

   0920 
Wpływy z pozostałych 
odsetek 

0,00 292,45 0,00 

 852   Pomoc społeczna 4 100,00 4 594,65 112,06 

 

 

85216  Zasiłki stałe 500,00 498,40 99,68 

  0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych  

500,00 498,40 99,68 

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

  

 
0970 

 
Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 0,00 

85228  
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  

3 550,00 4 096,25 115,39 

 0830 Wpływy z usług 3 550,00 4 096,25 115,39 

 855   Rodzina 16 770,59 16 470,05 98,21 

  85501  Świadczenie wychowawcze 4 089,27 4 090,16 100,02 

   0920 
Wpływy z pozostałych 
odsetek 

525,27 526,16 100,17 

   0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 

3 564,00 3 564,00 100,00 

  85502  

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

12 681,32 12 370,11 97,55 

   0920 
Wpływy z pozostałych 
odsetek 

2 893,32 4 247,25 146,80 

   0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 

9 788,00 5 762,78 58,88 
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   0980 
Wpływy z tytułu zwrotów 
wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 

0,00 767,56 0,00 

   2360 

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w 
trybie art.221 ustawy,    

0,00 1 592,52 0,00 

  85503  Karta Dużej Rodziny 0,00 9,78 0,00 

   0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,29 0,00 

   2360 

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w 
trybie art.221 ustawy 

0,00 0,49 0,00 

 OGÓŁEM 20 870,59 21 357,15 102,33 

7.2 Tabelaryczne zestawienie wydatków  

 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan (po 

zmianach)  
wykonanie za 

2020  
% wykonania 

planu 

 
852     Pomoc społeczna 798 035,38 606 271,88 75,97 

 

 

85202  
Domy pomocy 
społecznej 

154 326,00 141 014,49 91,37 

 

 

4300 
Zakup usług 
pozostałych 

121 626,00 109 567,45 90,09 

 

4330 

Zakup usług przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego od 
innych  jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

32 700,00 31 447,04 96,17 

 
 85205  

Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

1 800,00 800,00 44,44 

 
  4210 

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

800,00 800,00 100,00 

 

  4700 

Szkolenia 
pracowników nie 
będących członkami 
korpusu służby 
cywilnej 

1 000,00 0,00 0,00 
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 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 

2 381,00 2 148,29 90,23 

 

  

 
4130 

 

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

2 381,00 2 148,29 90,23 

85214  

Zasiłki i okresowe, 
celowe i pomoc w 
naturze oraz składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

72 500,00 37 447,68 51,65 

    3110 Świadczenia społeczne 63 000,00 35 312,63 56,05 

 
  4300 

Zakup usług 
pozostałych 

9 500,00 2 135,05 22,47 

 
 85215  

Dodatki 
mieszkaniowe 

2 074,38 653,62 31,51 

   3110 Świadczenia społeczne 2 072,92 652,16 31,46 

 
  4210 

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

1,46 1,46 100,00 

  85216  Zasiłki stałe 31 036,00 28 454,30 91,68 

 

  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   

500,00 498,40 99,68 

   3110 Świadczenia społeczne 30 536,00 27 955,90 91,55 

 
  85219  

Ośrodki pomocy 
społecznej 

333 950,00 252 625,82 75,65 

 
    3020 

Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

2 500,00 1 132,54 45,30 
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4010 
Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

212 000,00 161 033,67 75,96 

 
    4040 

Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

16 400,00 16 374,67 99,85 

 
    4110 

Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

41 600,00 24 518,57 58,94 

 

    4120 

Składki na Fundusz 
Pracy oraz 
Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia 
Osób 
Niepełnosprawnych 

5 600,00 4 171,13 74,48 

 
    4210 

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

10 650,00 8 283,77 77,78 

 
  4270 

Zakup usług 
remontowych 

1 000,00 1 000,00 100,00 

 
    4280 

Zakup usług 
zdrowotnych 

1 000,00 80,00 8,00 

 
    4300 

Zakup usług 
pozostałych 

21 200,00 19 470,05 91,84 

 
    4360 

Opłaty z tytułu zakupu 
usług telekom. 
telefonii komórkowej 

1 200,00 954,12 79,51 

 
  4410 

Podróże służbowe 
krajowe 

6 000,00 4 214,98 70,25 

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

   

 

    

4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

7 800,00 7 751,27 99,38 

 
4480 

Podatek od 
nieruchomości 

300,00 225,00 75,00 

 

4700 

Szkolenia 
pracowników nie 
będących członkami 
korpusu służby 
cywilnej 

6 200,00 3 086,05 49,78 

 
  85228   

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

53 100,00 45 881,47 86,41 

 
  3020 

Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

500,00 409,55 81,91 
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  4010 

Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

37 500,00 33 661,33 89,76 

 
  4040 

Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

2 400,00 2 356,71 98,20 

 

 

 

4110 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

7 000,00 5 068,76 72,41 

 

4120 

Składki na Fundusz 
Pracy oraz 
Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia 
Osób 
Niepełnosprawnych 

200,00 0,00 0,00 

 
 4280 

Zakup usług 
zdrowotnych 

300,00 285,00 95,00 

 
 4410 

Podróże służbowe 
krajowe 

3 300,00 2 258,13 68,43 

 
 4440 

Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 900,00 1 841,99 96,95 

 
85230  

Pomoc w zakresie 
dożywiania 

137 000,00 88 546,07 64,63 

 

 3110 Świadczenia społeczne 137 000,00 88 546,07 64,63 

 85295  Pozostała działalność 9 868,00 8 700,14 88,17 

  3020 
Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

1 627,27 1 115,48 68,55 

  4010 
Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

5 874,00 5 874,00 100,00 

  4110 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

1 053,00 1 053,00 100,00 

  4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 

941,00 284,93 30,28 

  4410 
Podróże służbowe 
krajowe 

372,73 372,73 100,00 

854   
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

88 894,00 87 477,05 98,41 

 
85415  

Pomoc materialna 
dla uczniów o 
charakterze 
socjalnym 

88 894,00 87 477,05 98,41 

 3240 Stypendia dla uczniów 88 894,00 87 477,05 98,41 
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 855   Rodzina 5 097 858,05 5 003 574,69 98,15 

 
 85501  

Świadczenia 
wychowawcze 

3 680 461,27 3 651 714,37 99,22 

 

  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   

3 564,00 3 564,00 100,00 

   3110 Świadczenia społeczne 3 618 791,00  3 603 585,20 99,58 

 
  4010 

Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

42 245,00 35 011,60 82,88 

 
  4110 

Składki na 
ubezpieczenie 
społeczne 

8 316,00 3 450,83 41,50 

 

  4120 

Składki na Fundusz 
Pracy oraz 
Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia 
Osób 
Niepełnosprawnych 

1 300,00 0,00 0,00 

 
  4210 

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

1 000,00 1 000,00 100,00 

 
  4300 

Zakup usług 
pozostałych 

4 620,00 4 576,58 99,06 

   4580 Pozostałe odsetki 625,27 526,16 84,15 

 

 85502  

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

1 247 214,32 1 190 559,15 95,46 

 

  2910 

Wpływy ze zwrotów 
dotacji oraz płatności 
wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, 
o których mowa w 

9 788,00 4 682,00 47,83 
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art.184 ustawy, 
pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej 
wysokości   

   3110 Świadczenia społeczne 1 158 833,00 1 108 594,88 95,66 

 
  4010 

Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

23 580,00 23 549,70 99,87 

 
  4110 

Składki na 
ubezpieczenie 
społeczne 

46 570,00 46 563,60 99,99 

 
  

4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 

350,00 349,96 99,99    

 
  

4300 
Zakup usług 
pozostałych 

4 480,00 4 340,45 96,89    

   4580 Pozostałe odsetki 1 893,32 758,56 40,07    

 

  4700 

Szkolenia 
pracowników nie 
będących członkami 
korpusu służby 
cywilnej 

1 720,00 1 720,00 100,00    

 

 

85503  Karta Dużej Rodziny 98,46 84,25 85,57 

 
 4210 

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

98,46 84,25 85,57 

 85504  Wspieranie rodziny 140 550,00 132 990,00 94,62 

  3110 Świadczenia społeczne 130 500,00 128 700,00 98,62 

 
 4010 

Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

2 950,90 2 910,20 98,62 

 
 4110 

Składki na 
ubezpieczenie 
społeczne 

529,10 521,80 98,62 

 
 4170 

Wynagrodzenia 
bezosobowe 

5 700,00 0,00 0,00 

 
 4210 

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

720,00 712,00 98,89 

 
 4300 

Zakup usług 
pozostałych 

150,00 146,00 97,33 

 85508  Rodziny zastępcze 24 600,00 24 267,88 98,65 

 

 4330 

Zakup usług przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego od 
innych  jednostek 

24 600,00 24 267,88 98,65 
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samorządu 
terytorialnego 

 

 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 

4 934,00 3 959,04 80,24 

 
  4130 

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

4 934,00 3 959,04 80,24 

 Ogółem 5 984 787,43 5 697 323,62 95,20 
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