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                                                                                        Nowogród Bobrzański dn.19.02.2020r. 
 
 
 
Nasz znak: M-GOPS-KS.0253.90/2019/2020.HB 
 
 
 

                                                            Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
 
 
Sprawozdanie z  wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 
Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2019 roku. 
 
 
 
           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim swoją 

działalność prowadzi zgodnie ze Statutem nadanym Uchwałą nr XVIII/106/72 Rady Miejskiej 

w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 listopada 2007 roku ze zmianami, wprowadzonymi 

Regulaminami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

             Realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie na podstawie m.in. Ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.), Ustawy  
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz.2133,  
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 
ze zm.), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2220 ze zm.), Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów ( tekst jedn. Dz.U.  z 2019 roku, poz. 670 ze zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst 
jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1373 ze zm.),  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.), Ustawy z dnia 09 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 
poz. 1111 ze zm.), Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
( tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 2407 ze zm.), Ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 473 ze zm.), Ustawy z 
dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze 
zm.),   Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry 
start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, poz. 1343); Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 
października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w 
szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007);  Ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).                           
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Struktura zatrudnienia w Ośrodku na dzień 31.12.2019 roku kształtowała się   
następująco: 
- Kierownik Ośrodka, 

- Z-ca Kierownika Ośrodka (inspektor d/s Funduszu Alimentacyjnego) 

- Główny księgowy, 

- 1 księgowa - 3/4 etatu 

- 6 pracowników socjalnych (5 i ½ etatu) 

- 3 referentów, 

- 4 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, 

- 1 sprzątaczka – 1/4 etatu, 

 
 
A. W ramach zadań własnych  przyznano i wypłacono: 
a) 

Lp. Nazwa 
świadczenia 

Rozdział 
klasyfikacji 
budżetowej 

Liczba 
świadczeń 

Liczba osób, 
którym 
przyznano 
świadczenia 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinach 

Kwota 
świadczeń 

1. Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 
opłacane za  
osoby pobierające 
zasiłki stałe oraz 
inne świadczenia 

 
 

85213 

 
 

729 

 
 

73 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

37.271,28 

2. 
 

Zasiłki okresowe 85214 327 78 76 189 120.861,70 

3. Zasiłki stałe 85216 792 78 78 110 427.893,73 
 

b)  Posiłek  przyznano 78 dzieciom i 7 osobom dorosłym, opłacono 10.850 posiłków  

     na łączną kwotę:  53.554,61 zł,  w tym  33.554,61 zł ( rozdz. 85230) środki z budżetu 

     Wojewody  oraz  20.000,00 zł  ( rozdział  85230) środki własne; 

c)  Zasiłki celowe wypłacono 171 rodzinom, na ogólną kwotę: 207.325,19 zł : 

    w tym wypłacono  zasiłki celowe na zakup żywności z rozdziału 85230  w wysokości 

    130.695,39 zł ( środki z budżetu Wojewody - 76.695,39 zł; oraz środki własne - 

    54.000,00 zł ), pozostałe zasiłki celowe wypłacono ze środków własnych w wysokości:    

    76.629,80 zł (rozdział 85214).  

d) Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 17 świadczeniobiorcom 

    na łączną kwotę: 440.823,89 zł (rozdział 85202). Z tytułu współfinansowania pobytu   

    członka rodziny w domu pomocy społecznej, uzyskano dochody w wysokości 17.165,08 zł                       
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    (rozdział 85202 § 0830), które odprowadzono do budżetu gminy. Naliczono należności   

    pozostałe do zapłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku, które wynoszą: 68.713,69 zł.; 

 e) Usługi opiekuńcze świadczono u 32 osób. 

    Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie wyniósł: 

    137.626,12  zł (rozdział 85228 ),  

f) W roku 2019 Ośrodek otrzymał dotację celową na realizację zadania własnego -  

    świadczenie usług opiekuńczych dla  osób w  wieku 75 lat i więcej w ramach   

    Programu „Opieka 75+“  na rok 2019. Umowa Nr PS-V.3120.114.2018/UMiG Nowogród  

    Bobrzański, zawarta w dniu 28.03.2019r.  W ramach tego zadania świadczono usługi u 11  

    osób. Wydatki opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosły:    

    60.341,50 zł, w tym:  30.169,00 zł  środki z budżetu Wojewody (rozdział 85228) oraz   

    30.172,50 zł środki własne (rozdział 85219);   

g) Wykonano dochody z tytułu usług opiekuńczych na kwotę: 25.977,99 zł ( rozdział 85228 

    § 0830 ), zostały one  odprowadzone do budżetu gminy. Należność z tytułu nieopłaconych   

    usług opiekuńczych na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 0,00zł.; 

h) Opłacono koszt schronienia dla 4 osób na kwotę: 5.917,76 zł  (rozdział   85214); 

i) Na podstawie Porozumienia nr 3/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie organizacji 

    i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego ze Starostą Zielonogórskim –   

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na   

   terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono   

   5 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł: 17.720,00 zł 

   (rozdział  85295); 

j)  Opłacono pogrzeb 1 osobie, nie posiadającej prawa do świadczeń z zakładu ubezpieczeń    

    społecznych. Koszt świadczenia wyniósł: 2.884,00zł; ( rozdział 85214); 

k) W roku 2019 wypłacono zdarzenie losowe dla 4 osób w kwocie 5.100,00zł.(rozdz.85214) 

l) MGOPS prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

    W 2019  roku  podczas 92 spotkań Grup Roboczych, podejmowane były  działania na rzecz   

    38  rodzin.  Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.     

    Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 8.522,26 zł (rozdział 85205); 

 

 

ł) Poniesiono wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 14 dzieci w rodzinie      

    zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości: 80.044,60  zł                  

   (rozdział 85504); 



 

4 
 

m)W roku 2019 MGOPS realizował zadania z zakresu wspierania rodziny, w ramach   

    resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok  

   2019“. Umowa Nr PS-VIII.946.8.42.2019.MMAC.Nowogród Bobrzański z dnia    

   16.10.2019r. W ramach umowy zlecenia zatrudniono 2 asystentów rodziny. Asystenci   

    pracowali z rodzinami wskazanymi przez pracowników Ośrodka. Koszt zadania wyniósł:   

    37.420,50 zł (rozdział 85504 ); w tym z budżetu gminy 30.742,50zł (rozdz.85504),     

    pozostała kwota w wysokości: 6.678,00zł (rozdz.85504), pozyskana została z budżetu   

    wojewody. 

n) W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,   Ośrodek w ramach posiadanych   

     środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, otrzymanych w rozdziale 85154, prowadził   

     poradnictwo psychologiczne. Koszt zadania wyniósł łącznie: 10.800,00 zł.; 

o) W ramach środków otrzymanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zorganizowano   

     kolonie profilaktyczne dla 8 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Koszt    

     zadania wyniósł: 9.000,00zł (rozdz.85154); 

p) Zorganizowano szkolenie pt. “Praca z trudnym , agresywnym klientem, stosującym  

    przemoc wraz z elementami samoobrony“, dla członków Grup roboczych, Zespołów  

    Interdyscyplinarnych, Asystentów rodziny, przedstawicieli służb społecznych z terenu  

    Gminy, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Koszt szkolenia wyniósł: 

   3.000,00 zł (rozdział 85154).                                                                                                                             

r) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania w ramach    

   Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019. Umowa nr  

   PS-V.3120.2.2019/UMiG Nowogród Bobrzański z dnia 24.04.2019. Koszt realizacji zadania    

   na dzień 31.12.2019r. wyniósł: 36.000,00 zł. (rozdział 85295); w tym środki z dotacji   

   budżetu państwa: 14.400,00zł (rozdział 85295) oraz środki z budżetu gminy: 21.600,00zł  

   (rozdział 85295).  Uzyskaną odpłatność za pobyt w Klubie Seniora w wysokości: 204,00 zł, 

   (rozdz.85295 § 0830) odprowadzono do budżetu gminy. 

s) W okresie od września 2019r. do grudnia 2019r. Ośrodek realizował zadania w ramach  

   świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów,  

   którzy otrzymali stypendia (wrzesień-grudzień) - 60,  liczba uczniów , którzy otrzymali  

   zasiłek szkolny (wrzesień-grudzień) - 3.  

   Koszty zadania poniesione przez Ośrodek od miesiąca września do miesiąca grudnia  

   2019 roku wyniosły: 48.548,65 zł. (rozdz.85415). 

   Ogółem koszt zadania za rok 2019 wyniósł:  - stan na dzień 31.12.2019r. - 117.728,45zł,  

   w tym kwota otrzymanej dotacji - 94.182,76 zł oraz kwota udziału własnego - 23.545,69zł. 
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Rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
 
           Z pomocy społecznej  przyznano świadczenia dla 327  osób z 248 rodzin – liczba osób        

  w rodzinach wyniosła 475. 

 Systematyczną pracę socjalną prowadzono w 116 rodzinach (liczba osób w rodzinach 233), 

 w tym wyłącznie pracę socjalną prowadzono w 52 rodzinach (liczba osób w rodzinach 77). 

 
 
Główne powody przyznawania pomocy społecznej to między innymi: 
 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

ubóstwo 161 323 

bezdomność   11 11 

bezrobocie 106 240 

niepełnosprawność   143 231 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych - 

24 88 

potrzeba ochrony macierzyństwa  17 74 

długotrwała choroba 150 265 

alkoholizm 33 69 

narkomania 4 4 

zwolnienie z zakładu karnego   8 15 

zdarzenie losowe 4 11 

przemoc w rodzinie 39 124 

 
 
 
Dodatki mieszkaniowe   
 
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono 504 dodatki mieszkaniowe 

na  łączną kwotę: 85.739,49 zł; (rozdział 85215 ). Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych 

wyniosły: 1.585,00 zł ( rozdział 85215). 
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B. W ramach zadań zleconych zrealizowano: 
 
1. Dodatki energetyczne. 
 

     W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  wypłacono dodatki energetyczne na ogólną 

kwotę: 4.204,23 zł ( rozdział 85215 ).                                                                                                                                                                                                                          

 A. Liczba dodatków energetycznych wynikająca z decyzji o ich przyznaniu oraz wypłacona 

w okresie objętym rozliczeniem: 

 

Rodzaj gospodarstwa domowego Wg stawki obowiązującej 
do 30.04.2018 r. 

Wg stawki obowiązującej 
od 01.05.2018 r. 

 Razem 

a)    prowadzone przez osobę samotną 41 75 116 
 

b)    składającego się z 2 do 4 osób 49 81 130 
 

c)   składającego się z co najmniej 5 osób 16 28 44 
 

 

 

B. Kwota dotacji wypłacona odbiorcom wrażliwym zgodnie z wydanymi decyzjami  

w sprawie przyznania dodatku energetycznego: 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rodzaj gospodarstwa domowego Wg stawki obowiązującej do 
30.04.2018 r. 

Wg stawki obowiązującej 
od 01.05.2018 r. 

Razem 

a)    prowadzone przez osobę samotną 465,35 852,75 1318,10 
 

b)   składającego się z 2 do 4 osób 772,73 1279,80 2052,53 
 

c)   składającego sie z co najmniej 5 osób 302,72 530,88 833,60 
 

 

 

Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł: 84,07 zł ( rozdział 85215). 

 
 
2. Opiekun prawny 
 
     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim wypłacił  

wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości: 69.940,58 zł  ( rozdział 85219)  dla 14 

osób. Liczba osób objętych opieką: 16 

Koszty obsługi w/w zadania wyniosły: 1.046,00zł ( rozdział 85219). 
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3. Świadczenia rodzinne 
 
      W ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty  zasiłków  rodzinnych z dodatkami, 

świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka – po dokonaniu zmniejszenia kosztów i wydatków o zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń w danym roku i zwróconych w danym roku, wypłacono 

świadczenia w ogólnej wysokości – 3.019.465,65 zł  ( rozdział 85502 )  

Poniżej w tabeli rozbicie realizacji w/w świadczeń:                                                                                                                            

Lp. Nazwa świadczenia Kwota Liczba świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.006.746,19 7845 

      2. Zasiłki pielęgnacyjne 715.728,74 3890 

      3. Świadczenie pielęgnacyjne 625.504,02 396 

      4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 136.720,00 241 

      5. Zasiłek dla opiekuna 54.860,00 94 

      6. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

 71.000,00 71 

      7. Świadczenie rodzicielskie 408.906,70 462 

 

Ponadto odprowadzono: 

A. Składki emerytalno-rentowe: 

- 245  składek  na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne na kwotę: 106.288,43 zł (rozdział 85502); 

- 225 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy  na kwotę: 38.349,81 zł (rozdział 85502); 

- 58 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna na kwotę:  9.807,90 zł  ( rozdział 85502 ); 

B. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

- 138 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na 

kwotę – 19.660,86 zł ( rozdział 85513 ), 

- 177 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

na kwotę – 9.863,59 zł ( rozdział 85513), 

- 48 składki  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 

– 2.678,40 ( rozdział 85513); 
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4. Zaliczka alimentacyjna : 

    Wyegzekwowano: 2.001,47 zł , w tym należności budżetu państwa 1.000,69 zł oraz 

należności budżetu gminy Nowogród Bobrzański 1.000,78 zł.  

Do UM w Nowogrodzie Bobrzańskim  przekazano należności dotyczące budżetu państwa  

w wysokości 1.000,69 zł, oraz należności dotyczące budżetu gminy Nowogród Bobrzański  

w wysokości 1.000,78 zł.                                                                                                                                             

5. Fundusz alimentacyjny 
 
    Wypłacono z Funduszu alimentacyjnego 884 świadczeń w wysokości 356.960,00 zł                          
(rozdział 85502); 
 
Wyegzekwowano ogólnie na dzień 31.12.2019r.: 170.863,21 zł 

w tym: 

- odsetki od FA -  60.197,86 zł,   

- przekazano na dzień 31.12.2019r. do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 60.197,86 zł, doch.BP 

- należność dotycząca budżetu państwa – 66.399,20 zł 

- przekazano na dzięń 31.12.2019r. do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 66.399,20zł. (doch.BP); 

- należności dotyczące budżetu gminy Nowogród Bobrz. – 44.266,15 zł 

- przekazano na dzień 31.12.2019r. do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 44.266,15zł. (doch.BG). 

 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia rodzicielskiego (rozdz. 85502). 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych , funduszu alimentacyjnego poniesione 

w rozdziale 85502 za roku 2019 wyniosły: 91.904,75 zł, koszty obsługi świadczenia 

rodzicielskiego wyniosły: 1.200,00 zł. 

 

6. Karta Dużej Rodziny 

     

     W 2019 roku Ośrodek realizował zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.  

O taką kartę mogą się ubiegać rodziny wielodzietne tj. takie, które mają lub kiedykolwiek 

miały na utrzymaniu przynajmniej  troje dzieci, bez względu na ich wiek. W 2019 roku 

wydano 279 kart tradycyjnych i 34 elektroniczne.  

Koszt obsługi zadania wyniósł: 741,75zł; (Rozdz.85503). 
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7. Świadczenie wychowawcze - 500+ 
 
     W 2019 roku Ośrodek kontynuował zadanie związane z wypłatą świadczenia 

wychowawczego. Świadczenie wychowawcze do 30.06.2019r., przysługiwało bez kryterium 

dochodowego na drugie i kolejne dzieci. Rodziny z niskim dochodem mogły ubiegać się 

o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko (również jedno dziecko ), gdy 

dochód na członka rodziny nie przekraczał 800,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie jest 

dziecko niepełnosprawne dochód na członka rodziny nie mógł przekroczyć 1.200,00 zł. Od 

01.07.2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 

przez niego 18-go roku życia. 

Wypłacono  13.320 świadczeń na kwotę 6.637.202,75. Faktyczny koszt realizacji zadania, 

po dokonaniu zmniejszenia kosztów i wydatków o zwrot nienależnie pobranych świadczeń  

w danym roku i zwróconych w danym roku, wyniósł: 6.633.222,77 zł ( rozdział 85501) , 

koszty obsługi zadania 500+ wyniosły – 85.850,81 zł ( rozdział 85501). 

 

8. Świadczenie Dobry Start 

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku realizował program pod 

nazwą „Dobry Start“ 300+ (rozdz.85504). Świadczenie „Dobry start“ w kwocie 300 zł 

przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20-go roku 

życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia  

24-go roku życia. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te 

przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenia wraz z kosztami obsługi finansuje się 

środkami dotacji celowej w rozdziale 85504. Ośrodek w 2019 roku wypłacił świadczenia  

dla 1065 dzieci w wysokości: 319.500,00 zł; koszty obsługi zadania wyniosły:10.649,95 zł.  

C. 
      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na dzień 

31.12.2019 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 73.452,29 zł z tytułu : 

- Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 73.452,29zł 

 D. 

      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na dzień 

31.12.2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

 
 
   Halina Bembnowicz                                                                            mgr Halina Kłucjasz 
    Główny Księgowy                                                                                    Kierownik 


