Szanowni Państwo przedkładam informacje o funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej

Ośrodka Pomocy Społecznej
Sprawozdanie opisowe obejmuje okres od stycznia do czerwca 2018 roku i realizację zadań
w tym okresie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków
mieszkaniowych, dodatków energetycznych,stypendiów, karty dużej rodziny, oraz zasiłków
wychowawczych 500+ .Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach 4-6 czerwca 2018 był
kontrolowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki-Wydział Pomocy Społecznej. Kontrola
miała charakter kompleksowy z zakresu pomocy społecznej i obejmowała okres od stycznia
2017do dnia kontroli. Ocena jest pozytywna z zastrzeżeniami, które między innymi
zobowiązują Gminę do podjęcia działań zmierzających do utworzenia w mieszkań
chronionych. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy
społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na
trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w
funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki.
Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu
chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi,
osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy
ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione ma
zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z budżetu gminy i zadania
zlecone z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U, z 2017 , poz.1769 , ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych Dz.
U z 2017, poz.1952, ustawa z dnia 7 września 2007 r o, pomocy osobom uprawnionym do
alimentów Dz .U z 2018 ,poz. 554, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekuna Dz. U z 2017 , poz. 2092, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty Dz. U z 2004, poz. 2572 z późn, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o karcie dużej
rodziny, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych Dz. U z 2017,
poz.180, oraz od tego roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(300+)
Ośrodkowi Pomocy przyznano środki finansowe:
z Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju na zadania własne,
z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rodziny i Polityki Społecznej na zadania zlecone
z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenia rodzinne
z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenia
wychowawcze
z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenia 300+
z Urzędu Miasta i Gminy na dodatki mieszkaniowe,
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z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta na pomoc materialną dla uczniów

według poniższego zestawienia
DOCHODY
Dotacje
1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych
W 2018 roku zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań własnych na kwotę
753.500,00 zł natomiast wykonano 409.168,73 zł
Dotacje celowe zostały przeznaczone na:
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne –11.051,36 zł (plan 27.200,00 zł)
 Zasiłki okresowe – 134.113,74 zł (plan 259.700,00 zł)
 Zasiłki stałe – 127.578,01 zł (plan 198.000,00 zł)
 Zadania bieżące OPS – 76.200,00 zł (plan 152.300,00 zł)
 Dożywianie uczniów –33.355,22 zł (plan 84.300,00 zł)
 Stypendia socjalne –26.870,40 zł (plan 32.000,00 zł)

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych
W roku 2018 roku zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań zleconych na kwotę
3.250.324,80 zł natomiast wykonano 6.406.203,00 zł
 Ośrodki wsparcia –175.200,00 zł (plan 349.968,00 zł)
 Usługi opiekuńcze –45.155,00 zł (plan 71.900,00 zł)
 Świadczenia rodzinne –1.229.166,73 zł (plan 2.593.000,00zł)
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.232,50 zł (plan 42.900,00 zł)
 Dodatki energetyczne – 856,56 zł (plan 875,00 zł )
 Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł ( plan 60,00 zł )
 Świadczenia wychowawcze -1.781.714,01 zł (plan 3.347.500,00 zł)
 świadczenia

dobry start ( 300+) prognozowane wypłaty

285.000 zł
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950 dzieci x 300zł=

Informację o wysokościach kwot dotacji celowych gmina otrzymała od Wojewody
Dolnośląskiego

WYDATKI
–Pomoc społeczna
Plan

8.699.755,00

Wykonanie

4.190.106,01 tj. 48,16 %

Zaangażowanie

4.194.029,01 tj. 48,21 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Środki finansowe w wysokości 102.438,39 zł zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w
domach pomocy społecznej 7 mieszkańców naszej gminy w I-wszym półroczu 2018 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W rozdziale tym wykonano kwotę 175.200,00 zł zł tj. 50,06 % planowanych wydatków
(349.968,00 zł).
Od września 2012 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z
niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie dla 20 osób w Lądku-Zdroju.
Środki finansowe na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody.
W propozycjach znajdują się zajęcia w postaci warsztatów kulinarnych, treningów
społecznych, komputerowych, teatralnych, rękodzieła i plastycznych,wyjazdy, spotkania
integracyjne, spotkanie z kinem.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W rozdziale tym wykonano kwotę 4.476,79 zł. Zaplanowano 8.000,00 zł z przeznaczeniem
na szkolenia, na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług
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pozostałych oraz na wynajem sali w celu odbywania dyżurów w ramach komisji
interdyscyplinarnej.
Rozdział 85213 -

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki tego rozdziału w I-szym półroczu 2018 roku wyniosły 11.051,36 zł na plan
27.200,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Natomiast za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych opłacano składki na
ubezpieczenie zdrowotne w I-wszym półroczu 2018 roku w wysokości 18.232,50 zł przy planie
42.900,00 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wydatki tego rozdziału w I-szym półroczu 2018 roku wyniosły 150.733,48 zł tj 47,14 %
założeń rocznych ( plan 319.700,00 zł) Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w
wysokości 134.113,74 zł, zasiłki celowe 8.240,04zł, zasiłek celowy specjalny 1.260,19 zł oraz
opłatę za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych w kwocie 7.119,51 zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych

oraz

dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Na powyższy cel w okresie
sprawozdawczym wydatkowano 92.691,55 tj 46,20% planu rocznego (190.500,00 zł). Z tego na
dodatki energetyczne wypłacono kwotę 564,06 zł a na zakup materiałów 8,54 zł.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w
okresie sprawozdawczym wydatkowano 127.578,01 zł tj.64,43 % planu rocznego (198.000,00zł)
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
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Wydatki tego rozdziału w I-szym półroczu 2018 roku wyniosły 252.529,01 zł tj. 46,12 %
założeń rocznych (plan 547.494,00 zł)
Wydatki dotyczyły:
 Wynagrodzeń osobowych –140.658,00 zł
 nagrody i wydatki osobowe –37,38 zł
 Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 20.202,99 zł
 Pochodnych od wynagrodzeń –29.724,69 zł
 Wynagrodzeń bezosobowych – 11.370,00 zł
 Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi,
różne opłaty i składki) – 35.402,94 zł
 Podróży służbowych –597,33 zł
 Odpisu na FŚS –5.780,09 zł
 Szkolenia pracowników –7.555,59 zł
 Czynsze –1.200,00 zł
 wydatki na zakupy inwestycyjne –0,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 762,66 zł na materiały biurowe, 71,00 zł na
zakup wyposażenia, 477,24 zł na zakup druków, 62,90 zł na wydawnictwa książkowe, 1.585,14 zł
na zakup pozostałych materiałów, 4.680,28 zł zakup energii elektrycznej, dystrybucję energii
elektrycznej 3.829,34 zł, 153,93 zł, na zakup wody, 87,30 zł na zakup środków czystości.
Natomiast w ramach usług pozostałych wydano kwotę 28.458,49 zł. Z tego na opłatę usług
pocztowych przeznaczono kwotę 8.473,07 zł, na prowizję bankową 3.598,50 zł, na kanalizacjęścieki(wraz z opłatą stałą) 111,31 zł, oraz pozostałe usługi na które składają się opłaty licencyjne
programów komputerowych, monitoring obiektu,oraz prowadzenie spraw BHP a także wywóz
odpadów komunalnych, usługi zdrowotne w kwocie 12.446,27 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki tego rozdziału w I-szym półroczu 2018 roku wyniosły 85.496,99 zł tj. 59,90 %
założeń rocznych (plan 142.722,00 ). Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe
( 29.987,05 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (2.101,19 zł), pochodne od wynagrodzeń
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(6.327,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.075,00 zł), zakup usług pozostałych (41.080,00 zł),
FŚS (1.926,70 zł).
Z usług opiekuńczych korzysta obecnie 18 osób, natomiast ze specjalistycznych z usług
opiekuńczych 6 osób.
Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 55.592,04 zł tj 48,64 % założeń
rocznych
(plan 114.300,00 zł). Wydatki obejmują dofinansowanie do wyżywienia dzieci i dorosłych w
stołówkach szkolnych na terenie gminy oraz poza nią.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.662,14 zł tj 11,93 % założeń
rocznych (plan 257.044,00 zł). Wydatki obejmują dofinansowanie prac społecznie-użytecznych
kwota 1.903,20 zł (plan 12.000,00 zł) , wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w Dziennym
Domu Senior + kwota 15.312,00 zł (plan 83.300,00), pochodne od wynagrodzeń kwota 2.978,94
zł (plan 20.230,00), zakup usług 7.597,25 zł (plan 74.930,00), odpis na ZFŚS 963,35 zł (plan
2.964,00) , zakupy 1.907,40 zł (plan 31.650,00)

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na stypendia dla uczniów oraz inne formy
pomocy dla uczniów w wysokości 42.000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 33.588,00 zł
przeznaczono na wypłatę stypendiów wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty. Wypłata stypendiów odbywa się dwa razy w roku
szkolnym. Pierwsza wypłata jest zwrotem poniesionych kosztów od września do grudnia ,kolejna
wypłata w czerwcu jest zwrotem poniesionych kosztów od stycznia do czerwca.

DZIAŁ 855 – RODZINA
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Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze
W I-szym półroczu 2018 roku wykorzystano 1.781.714,01 zł tj 53,23 % przy założeniu
rocznym 3.347.500,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń
wychowawczych w wysokości 1.747.309,32 zł. Wynagrodzenia osobowe osób obsługujących to
zadanie 23.586,44 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne- 4.267,72 zł, pochodne od wynagrodzeń
4.772,04 zł oraz odpis na FŚS 1.778,49 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki tego rozdziału w I-szym półroczu 2018 roku wyniosły 1.229.329,99 zł tj. 47,40 %
założeń rocznych( plan 2.593.500,00zł ). Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych
w wysokości 1.184.531,35 zł, na utrzymanie biura i pracowników zajmujących się ww.
świadczeniami w wysokości 44.798,64 zł oraz na koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego w wysokości 163,26 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym wykonano 0,00 zł. ( plan 60,00 zł ) Powyższa kwota planu zostanie
przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
W rozdziale tym wykonano kwotę 21.604,61 zł na plan 336.021,00 zł tj 6,43 % z
przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz wypłatę świadczenia Dobry Start 300+.
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Asystent Rodziny funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej już szósty rok, natomiast program
Dobry Start zacznie funkcjonować od lipca 2018 roku.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze
W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na rok 2018 w wysokości 30.000,00 zł .
Wykorzystano 16.883,18 zł tj. 56,28 % na pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci umieszczonych w
rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej
ROZDZIAŁ

NAZWA

WYDATKI

Źródła finansowania

OGÓŁEM
Budżet
państwa –
zadania
zlecone
85202

Domy pomocy społecznej

102.438,39

85203

Ośrodki wsparcia

175.200,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

85213

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

Budżet
państwa –
zadania
własne

175.200,00
4.496,79

18.232,50

150.733,48

11.051,36

134.113,74

85214

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

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiłki stałe

127.578,01

127.578,01

85219

Ośrodki pomocy społecznej

252.529,01

76.200,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

85.496,99

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

55.592,04

85295

Pozostała działalność

30.662,14

85415

Pomoc materialna dla uczniów

33.588,00

85501

Świadczenia wychowawcze 500+

92.975,51

1.781.714,01
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Budżet gminy

102.438,39

4.496,79

29.283,86

Środki
inwestycy
jne BP

92.118,95

856,56

45.155,00

176.329,01

40.341,99
33.355,22

2.816,36

22.236,82
27.845,78

26.870,40
1.781.714,01

16.619,74

6.717,60

1.229.329,99

1.229.166,73

Karta dużej rodziny

0,00

0,00

85504

Wspieranie rodziny

21.604,61

21.604,61

85508

Rodziny zastępcze

16.883,18

16.883,18

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalno rentowe z
ubezpieczenia społecznego wraz z
kosztami obsługi (BP)

85503

RAZEM WYDATKI
REALIZOWANE PRZEZ OPS
Udział w wydatkach ogółem

4.190.106,01

3.253.141,16

163,26

409.168,73

Świadczenia rodzinne z podziałem na rodzaje świadczenia
l.p
1.
2.
2.1.
2.2

Wyszczególnienie

Poniesione wydatki

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych ,w tym z tytułu
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

301 698,00
97 005,00
9 000,00
12 000,00

wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 0,00

2.3

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego

2.4
2.5
2.5.1
2.5.2.
2.6
2.7

pobierania
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
Kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem

15 247,00
13 340,00
1 350,00
11 990,00
0,00
20 533,00

2.7.1

zamieszkania
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w

2 938,00

2.7.2.

miejscowości ,w której znajduje się szkoła
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości 17 595,00

2.8
3
4
5
6
7
8
9
10

,w której znajduje się szkoła
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Razem
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26 885,00
398 703,00
149 175,00
126 546,00
80 449,00
319 345,00
18 000,00
97 784,00
833 832,00

527.796,12

11
12
1.
2

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu

34 655,00
18 233,00
250 450,00
81 870,50

3

świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu

0,00

4
4.1
1
2

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -zgon
Dochody własne gminy
Dochody budżetu państwa
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenie wychowawcze

20 603,91
61 266,59
34 320,00
1.781.714,01

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku wydano decyzji:
a)

4 decyzje odmowne:


1 decyzja odmawiające przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,



1 decyzja odmawiająca przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego,



1 decyzja odmawiająca przyznania świadczenia wychowawczego



1 decyzje odmawiająca przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

b) 123 decyzji przyznających świadczenie:


16 decyzje przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku



30 decyzje przyznający zasiłek pielęgnacyjny,



3 decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne



3 decyzje przyznające specjalny zasiłek opiekuńczy,



18 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,



9 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego



44 decyzji przyznających pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu
podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych
oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np.
bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość. Pomoc materialną o
charakterze socjalnym przyznawane jest według kryterium ustawy o pomocy społecznej tj.
514,00 zł na osobę w rodzinie ( Dz U z 2017 roku, poz. 1769 z póź. zm) wnioski o ustalenie
prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym wnioskodawcy składają w okresie do
15 września danego roku. Przy ustalaniu prawa do stypendium uwzględnia się dochody
rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
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Wypłata opiewa na kwotę obligatoryjnie udokumentowanych poniesionych wydatków
na każde z dzieci, jednakże kwota stypendium będzie nie większa niż wynikająca z
regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( uzależniona od
dochodu), który zawarty jest w uchwale nr XL VII/370/10 Rady Miejskiej w Lądku – Zdroju
z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w
Lądku – Zdroju. Brak rozliczenia faktur w pełnej wysokości skutkuje nie wypłaceniem
stypendium lub skróceniem okresu wypłaty stypendium socjalnego.
Z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w roku kalendarzowym 2018 (na wypłatę
stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2018 roku) ośrodek otrzymał środki finansowe
w wysokości 32.000,00 zł. Urząd Miasta na podstawie ustawy o systemie oświaty na ten cel
przekazał kwotę 10.000,00 zł co daje łączną kwotę wydatkowaną na

stypendia w

wysokości 42.000,00 zł.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 44 decyzje pozytywnych oraz 1 decyzje
odmowną z powodu nie dostarczenia faktur w wyznaczonym terminie.
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał na I-wsze półrocze 2018 roku następujące środki
finansowe: z Urzędu Wojewódzkiego planowane 7.508.203,00 zł, wykonano 3.701.905,40 zł
na 30 czerwca 2018. Środki przeznaczone zostały na zadania zlecone obligatoryjne (zasiłki
stałe, zasiłki okresowe, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze specjalistyczne, świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny, wsparcie rodzin, składki zdrowotne od zasiłków stałych i
program pomoc państwa w zakresie dożywiania,oraz koszty utrzymania ).
Rozdział 85202 Ośrodek Pomocy ponosi koszty pobytu siedmiu osób w domach pomocy
społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt

w wysokości 70 % własnego świadczenia wnosi

mieszkaniec DPS i gmina z której osoba została skierowana w wysokości różnicy miedzy
średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez
osoby. Ponoszony przez Gminę koszt 102.438,39 zł na planowane 151.937,00 zł .
Rozdział 85203 .Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku Zdroju
Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 349.968,00 zł. Wykonanie na koniec I-szego półrocza
wyniosło 175.200,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością

11

umysłową i chorych psychicznie Typ ( A i B) dla 15 osób w Lądku Zdroju r. Funkcjonuje od
września 2012 . Środki na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody.
W propozycjach znajdują się zajęcia w warsztatach kulinarnych, pracowni ogrodniczej,
rękodzieła i plastycznej. Realizowane są treningi społeczne,zajęcia komputerowe i teatralne.
Zainteresowani spoza Lądka Zdroju mogą liczyć na dojazd. Mieszkańcy miasta radzą sobie
przy pomocy rodziny.
Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy.

Środki zaplanowane na ten cel wynoszą

8.000,00 zł. Główne przeznaczane na szkolenia. Przewodnicząca zespołu

wykorzystała

zaplanowane środki (8.000,00 zł ) w wysokości 4.476,79 zł.Szkolenie zespołu zrealizowano
w kwietniu 2018. dla 16 osób.
Rozdział 852213 składki zdrowotne od zasiłków stałych. Planowane środki 27.200,00
zł ,wykonanie 11.051.,36 zł.
Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
Wysokość zasiłków okresowych określa ustawa o pomocy społecznej art.38. Wysokość
udzielanej pomocy w

formie świadczenia okresowego nie może być niższa niż 20 zł

miesięcznie, chyba , że rada gminy, w drodze uchwały podwyższy minimalne kwoty zasiłku
okresowego.
Zapotrzebowana wysokość środków pozwala na udzielenie pomocy w postaci zasiłków
okresowych ( 94 rodziny) w ilości 401 świadczeń na kwotę 134.113,74 zł i celowych (51
rodzin) na kwotę 16.619,74 zł z czego kwota 7.119,51 zł została przekazana na konta
schronisk, gdzie przebywają obecnie 3 osoby. Uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego środki
finansowe pozwalają

na płynne funkcjonowanie wypłaty świadczeń i zabezpieczenie

oczekiwań ubiegających się o pomoc a znajdujących się w trudnej sytuacji rodzin.
Rozdział 85216 zasiłki stałe
Zapotrzebowana wysokość środków pozwala na udzielenie pomocy w postaci zasiłków
stałych w ilości 257 świadczeń (46 rodzin) na kwotę 127.578,01 zł.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
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W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wykonano 92.118,95 zł na plan 190.500,00 zł.
Realizacja dodatków mieszkaniowych przebiega bez zakłóceń. Realizowana jest poprzez
wypłaty gotówkowe i

przelewy na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Największą część

środków finansowych przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej na mieszkania będące w
zarządzie Lądeckich Usług Komunalnych.
Rozdział 85219 Koszty utrzymania. Zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin jest 15 osób
na cały etat i 1 osoba na pół etatu.
Kierownik-1, księgowa-1, pracownicy socjalni-4, pracownicy świadczeń rodzinnych-2,
opiekunki środowiskowe-3, asystent rodziny-1, pracownicy świadczeń wychowawczych-2,
pracownicy Dziennego Domu Senior+ - 1,5 ,oraz stażystka w pełnym wymiarze czasu pracy.
Na planowane 547.494,00 zł ,wykonanie wynosi 252.529,01 zł.
W ramach tego działu finansowani są pracownicy socjalni, kierownik i księgowa.
Rozdział 85228

usługi opiekuńcze wykonanie wynosi 85.496,99 zł , na planowane

142.722,00 zł. Prowadzeniem usług zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniając
trzy opiekunki środowiskowe. Opieką objęte jest 18 osób. Zawarte umowy

obejmują

zatrudnienie od 6 miesięcy do roku. Dodatkowo w okresie od kwiecień/maj do listopada
korzystamy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania z tzw prac społecznie użytecznych-świadczenie usług 2 godziny dziennie tj.10 tygodniowo.Ośrodek realizuje też specjalistyczne
usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych .Korzystających z tej formy pomocy jest
6 osób. W zakresie usług jest rehabilitacja i usługi logopedyczne .Na ten cel środki pochodzą
z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 71.900,00 zł , wykonanie 45.155,00 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność ujęte są tu prace społecznie użyteczne. Środki na
ten cel zabezpieczone są w wysokości 12.000,00 zł. Aktualna wysokość za godzinę prac
społecznie użytecznych wynosi 8.30 zł, z tego 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy,40%
Gmina .
W ramach tego rozdziału finansowany jest również Dzienny Dom senior +, który działa od
grudnia 2017r. Uczęszcza do tego domu 15 osób. W ramach programu Gmina uzyskała
dotację na funkcjonowanie placówki w wysokości 54.000,00 zł , co stanowi 300,00 zł na
utrzymanie jednego miejsca miesięcznie.

13

Placówka dziennego pobytu Senior+ zapewnia osobom starszym pomoc w czynnościach dnia
codziennego. Chodzi o usługi socjalne ( w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne),

edukacyjne

(np.

warsztaty

rękodzielnicze,

plastyczne,

językowe,

komputerowe), a także zajęcia: kulturalno – oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu,
wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej ( takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates),
aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni seniora, współpraca z przedszkolami,
Środowiskowym Domem Samopomoc,Centrum Kultury i Rekreacji y ) czy terapii zajęciowej
( muzykoterapia, treningi umysłu itp.)
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Realizowany jest program wieloletni „posiłek dla potrzebujących”. Program realizowany jest
w przedszkolu , szkole podstawowej i gimnazjum. Korzystają również z pomocy finansowej
w ramach programu osoby i rodziny w formie zasiłku celowego z programu.

Pomoc na

zakup żywienia lub żywienie mogą uzyskać osoby samotne ,starsze i przewlekle chore.
Na program pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, na plan z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego 84.300,00 zł, wykonanie wyniosło 33.355,22 zł Ze środków Gminy
plan na żywienie wyniósł 30.000,00 zł, wykonanie 22.236,82 zł.
Z żywienia w szkołach korzystało na koniec półrocza 2018 roku – 30 uczniów oraz 40 osób
dorosłych, udzielono też w ramach programu pomocy materialnej zasiłków celowych na
kwotę 8.927,79 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Pieniądze na ten
cel pochodzą z Gminy ze środków własnych i środków uzyskanych w ramach konkursu na
asystenta rodziny z Ministerstwa .W I-szym półroczu konkurs nie został jeszcze ogłoszony,
wobec powyższego wydatki na ten cel są pokrywane ze środków własnych Gminy. Na plan
41.521,00 zł wykonano 21.604,61 zł. Na wrzesień 2018 planowana jest kontrola zadań
Asystenta Rodziny

przez

kontrolujących z Dolnosląskiego Urzdu Wojewódzkiego we

Wrocławiu
W ramach tego rozdziału w miesiącu czerwcu wprowadzono plan na program rządowy Dobry
Start 300+ w wysokosci 294.500,00 zł. Środki te będa przeznaczone na wypłaty świadczenia
300+, wynagrodzenia kadry merytorycznej i inne srodki służące realizacji prgramu.
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Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Od 1 czerwca 2012 funkcjonuje porozumienie pomiędzy
Starostą Powiatu Kłodzkiego a Gminą Lądek Zdrój dotyczące wnoszenia opłat za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej. Dotychczas ponoszone koszty za pobyt 11 dzieci wyniosły
16.883,18 zł. Co do zasady na podstawie ustawy o pieczy zastępczej w pierwszym roku
pobytu dziecka gmina płaci 10 % kosztów utrzymania.( 4 osoby pierwszy rok ),
w drugim roku 30 %( 3 osoby drugi rok) ,trzeci i kolejne lata to 50 % (4 osoby trzeci rok )

Tabela udzielonych świadczeń za okres od stycznia do czerwca 2018

Formy pomocy

Liczba osób , którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba świadczeń Kwota świadczeń

Liczba rodzin

Zasiłki stałe

47

257

127.578,01

46

Zasiłki okresowe

94

401

134.113,74

94

Zasiłki celowe

51

16.619,74

51

Materiał opracowany przez;
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Mańczak
Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Liro-Nowak
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