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                                                                                         Nowogród Bobrz.14.02.2019r. 
 
 
Nasz znak: M-GOPS-KS.0253.81.2018/2019.DD 
 

             
    Burmistrz Nowogrodu Bobrz. 

 
Sprawozdanie z  wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 
Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w  2018 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 zlecone gminie na podstawie m.in. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.), Ustawy z dnia 21 

czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 845 ze zm.), 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 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 2018 roku, poz. 554 ze zm.  ), Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.),  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie  ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm. ), Ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 

poz.998  ze zm. ), Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  ( 

tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zm. ), Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.), Ustawy z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm).  

      Struktura zatrudnienia w Ośrodku na dzień 31.12.2018  roku kształtowała się   

 następująco:  

- kierownik Ośrodka , 

- z-ca kierownika Ośrodka, 

- główna księgowa, 

- 6 pracowników socjalnych ( w tym dwóch zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu   
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  pracy 7/8 etatu oraz 5/8 etatu), 

- 1 inspektor,  

- 2 referentów, 

- 4 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, 

- 1 księgowa - ½ etatu, 

- 1 pracownik gospodarczy - ¼ 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  

85213 710 74 - - 34.173,40 

 
2. 

Zasiłki 
okresowe 

85214 355 96 95 243 131.984,22 

3. Zasiłki stałe  85216 803 83 83 129 393.486,55 
 
b)  posiłek przyznano 116 dzieciom   i 12 osobom dorosłym , opłacono  15.205 posiłków  na     

     łączną   kwotę  70.232,41,  w tym   43.398,64 zł  ( rozdz. 85230) środki z budżetu  

     Wojewody  oraz  26.833,77  zł  ( rozdział  85230) środki własne , 

c)  zasiłki celowe wypłacono 174 rodzinom, na ogólną kwotę  163.635,50  zł : 

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

    99.607,50 zł ( w tym środki z budżetu Wojewody   57.101,36 zł oraz środki własne -  

    42.506,14 zł ) pozostałe zasiłki celowe wypłacono w wysokości 64.028,00  zł ( rozdział  

    85214), 

d) opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 15 świadczeniobiorco na łączną kwotę  

    416.913,63 zł ( rozdział 85202), z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w  

    domu pomocy społecznej uzyskano dochody w wysokości 33.039,19 zł                       

     ( rozdział 85202 § 0830 ), które odprowadzono do budżetu gminy. Naliczona należność z   

    tego tytułu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 50.595,47 zł, 

 e) usługi opiekuńcze świadczono u 36 osób. 

    Koszt pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenia wyniósł    

    107.580,85 zł ( rozdział 85228 ), 

f) wykonano dochody z tytułu usług opiekuńczych na kwotę 26.130,12 zł ( rozdział 85228 §  
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  0830 ), zostały one  odprowadzone do budżetu gminy, 

g) opłacono koszt schronienia dla 7 osób na kwotę 19.760,00 zł  ( rozdział   85214), 

h) na podstawie Porozumienia nr 3/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wykonywania     

   prac społecznie użytecznych zawartego z Starostą Zielonogórskim – Miejsko-Gminny     

   Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy   

   Nowogród Bobrzański, w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 6 

   bezrobotnych,  koszt realizacji zadania w 2018 roku wyniósł 17.054,20 zł ( rozdział    

   85295) , 

i) opłacono pogrzeb 3 osobom  nie posiadającym  prawa do świadczeń z zakładu ubezpieczeń    

   społecznych, koszt świadczeń wyniósł łącznie 5.203,00 zł ( rozdział 85214 ), 

j) MGOPS prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

   W  2018 roku  podczas 78 spotkań Grup Roboczych podejmowane  były  działania na rzecz   

   34 rodzin.  Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,     

    Poniesione wydatki na ten cel wyniosły 6.430,43 zł ( rozdział 85205), 

k) poniesiono wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 14 dzieci w rodzinie      

   zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   w wysokości 85.012,94 zł                  

   ( rozdział 85504), 

l) w ramach umowy zlecenie zatrudniono 2 asystentów rodziny, asystenci pracowali z   

   rodzinami wskazanymi przez pracowników ośrodka, koszt zadania wyniósł 29.535,38 zł                       

   w tym z budżetu gminy 22.015,38 zł ( rozdział 85504 ), pozostała kwota w wysokości   

   7.520,00 zł   - została pozyskana z resortowego  „Programu asystent rodziny i koordynator   

   pieczy zastępczej na rok 2018”  Umowa nr PS - VIII.9421.84 .9.43.2018.MMAC.Nowogród  

   Bobrzański z dnia 16 października 2018 roku - z budżetu Wojewody w wysokości  

  5.397,00 zł ( rozdział 85504 ) oraz  2.123,00 zł ze środków z Funduszu Pracy, 

ł) w roku 2018  Ośrodek w ramach posiadanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi   

   otrzymanych w rozdziale 85154 prowadził  poradnictwo psychologiczne. Koszt zadania  

   wyniósł łącznie 8.400,00 zł,  

m) w ramach środków otrzymanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi  zorganizowano   

    kolonie profilaktyczne dla   7 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.   

    koszt zadania wyniósł   6.650,00 zł ( rozdział 85154), 

n) zorganizowano szkolenie pt. „Stosowanie w praktyce procedury Niebieskiej Karty”   dla   

  członków grup roboczych, zespołu  interdyscyplinarnego, asystentów rodziny,    

  przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy zajmujących się przeciwdziałaniem   

  przemocy w rodzinie, koszt szkolenia wyniósł 2.500,00 zł.( rozdział 85154 ), koszt obsługi   

  szkolenia wyniósł 520,00zł ( rozdz. 85154 ), 
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o) w roku 2018 Ośrodek otrzymał dotację celową na realizację zadania własnego - 

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

Programu „Opieka 75+”2018 ( Umowa nr PS-V.3120.27.2018/UMiG Nowogród Bobrzański 

z dnia 16 kwietnia 2018 r). W ramach tego zadania usługi świadczono u 10 osób, wydatki 

ogółem wyniosły 20.101,60 zł , w tym wydatki poniesione ze środków z budżetu wojewody 

10.050,70 zł ( rozdział 85228) oraz z budżetu gminy - 10.050,90 zł  (rozdział 85219). 

   
 
Rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej  
 
Z pomocy społecznej  przyznano świadczenia dla 368 osób z 261 rodzin – liczba osób              

w rodzinach wyniosła 568. 

Systematyczną pracę socjalną prowadzono w  181 rodzinach ( liczba osób w rodzinach    

352), w tym wyłącznie  pracę socjalną prowadzono w 73 rodzinach  ( liczba osób w rodzinach 

113). 

 
 
Główne powody przyznawania pomocy społecznej to między innymi: 
 
- ubóstwo – 191 

- bezdomność - 10 

- bezrobocie - 139 

- niepełnosprawność - 144 

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 34 

- potrzeba ochrony macierzyństwa  - 15 

- długotrwała choroba - 160 

- alkoholizm- 18 

- narkomania - 2 

- zwolnienie z zakładu karnego – 7 

- przemoc w rodzinie – 33. 

 
 
Dodatki mieszkaniowe   
 
W 2018 roku  wypłacono 504 dodatki mieszkaniowe  na  łączną kwotę 92.866,27  zł  

( rozdział 85215 ). Koszty obsługi dodatków wyniosły 1.064,60 zł ( rozdział 85215). 
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B. W ramach zadań zleconych zrealizowano:  
 
1. Dodatki energetyczne. 
 

W okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r. wypłacono dodatki energetyczne na ogólną kwotę 

3.734,57  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 37 72 109 

b)    składającego się z 2 do 4 osób 34 63 97 

c)   składającego się z co najmniej 5 osób 22 30 52 

 

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 415,14 817,20 1.232,34 

b)   składającego się z 2 do 4 osób 529,72 993,51 1.523,23 

c)   składającego się z co najmniej 5 osób 411,40 567,60 979,00 

 

Koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniósł 74,68 zł ( rozdział 85215).  

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

wynagrodzenie za sprawowanie opieki   w wysokości 66.364,00 zł  ( rozdział 85219)  dla 

czternastu osób, liczba objętych opieką piętnaście osób. 

Koszty obsługi w/w zadania wyniosły 994,00 zł ( rozdział 85219). 

 
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  ) oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 
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wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości – 2.935.540,92 zł  ( rozdział 85502 ), poniżej 

w tabeli rozbicie realizacji w/w świadczeń: 

 

Lp. Nazwa świadczenia Kwota Liczba świadczeń 

 1. Zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami 

 

1.065.708,26 

 

9 245 

       2. Zasiłki pielęgnacyjne 599.295,76 3 793 

       3. Świadczenie pielęgnacyjne 584.240,80 396 

       4. Specjalny zasiłek opiekuńczy  124.509,80 233 

       5. Zasiłek dla opiekuna 56.720,00 106 

       6. Jednorazowa zapomoga z tyt. 

urodzenia się dziecka  

77.000,00 77 

       7. Świadczenie rodzicielskie 416.066,30 460 

       8. Świadczenie „Za życiem” 12.000,00 3 

 

Ponadto odprowadzono: 

A. Składki emerytalno-rentowe: 

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

pielęgnacyjne na kwotę 103.877,11 zł (rozdział 85502),  

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

opiekuńczy  na kwotę 28.776,90 zł (rozdział 85502), 

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

opiekuna w wysokości – 10.462,82 zł  ( rozdział 85502 ). 

B. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

-159 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na 

kwotę - 21.083,65 zł ( rozdział 85213 ), 

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

na kwotę - 9.818,28 zł ( rozdział 85213), 

- 52 składki  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 

2.505,60 ( rozdział 85213). 

 
4. Zaliczka alimentacyjna : 

Zaliczka alimentacyjna : 

Wyegzekwowano 1.553,50 zł , w tym należności budżetu państwa   776,73 zł oraz budżetu 

gminy Nowogród Bobrzański  776,77  zł  , do UM w Nowogrodzie Bobrz. przekazano 
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należności dotyczące budżetu państwa w wysokości 776,73  zł, budżetu gminy Nowogród 

Bobrz. 776,77 zł.  

 
5. Fundusz alimentacyjny 
 
Wypłacono z Funduszu alimentacyjnego 982 świadczenia w wysokości 389.230,00 zł                          
( rozdział 85502 ) 
 
Wyegzekwowano  151.646,88  zł  w tym: 

- odsetki 65.050,96  zł  – przekazano na dzień 31.12.2018  roku do UM w Nowogrodzie 

Bobrz. –  65.050,96 zł, 

- należność dotycząca budżetu państwa – 51.957,55 zł – przekazano do UM w Nowogrodzie 

Bobrz. – 51.957,55 zł, 

- należności dotyczące budżetu gminy Nowogród Bobrz. – 34.638,37 zł – przekazano do UM 

w Nowogrodzie Bobrz. – 34.638,37  zł. 

 

Koszty obsługi wszystkich świadczeń  oraz składek emerytalno - rentowych 

zrealizowanych w rozdziale 85502 wynoszą 95.988,12 zł. 

 

6. Karta Dużej Rodziny 

 

W 2018 roku   Ośrodek  realizował  zadanie   związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.  

O taką kartę mogły się ubiegać rodziny wielodzietne, tj. takie na których utrzymaniu znajduje 

się przynajmniej  troje dzieci. W 2018 roku wydano 84 karty, w tym 15 elektronicznych. 

Koszt obsługi zadania wyniósł 211,00 zł ( rozdział 85503). 

 

7. Świadczenie wychowawcze - 500+ 
 
 
W 2018 roku  Ośrodek kontynuował zadanie związane z wypłatą świadczenia 

wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje 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. 

Wypłacono  5090  świadczeń, koszt wypłaty świadczeń wyniósł  5.121.858,76. zł ( rozdział 

85501) , koszty obsługi wyniosły - 78.854,38 zł ( rozdział 85501). 
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8. Świadczenie Dobry start 
 
W drugim półroczu 2018 roku Ośrodek rozpoczął realizację nowego programu pod nazwą 
„Dobry Start” - rozdział 85504 
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed 

rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 

świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w 

bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program obejmie dzieci wychowujące 

się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wysokość świadczenia 

wynosi 300,00 zł.  

W roku 2018 wypłacono świadczenia w wysokości 327.900,00 zł ( rozdział 85504) , 

wsparciem objęto 1.093 dzieci . Koszt obsługi wyniósł 11.020,00 zł ( rozdział 85504). 

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

31.12.2018 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 66.759,82 z tytułu : 

- usług telekomunikacyjnych - 104,51 zł, 

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 66.655,31 zł. 

 E. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na dzień 

30.12.2018  roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.  

 

 

 

mgr Dorota Dubniewska mgr Halina Kłucjasz 
………………………..                                                                          ……………………… 
Główny Księgowy                                                                                            Kierownik 


