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Sprawozdanie z wykonania budzetu
Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krajence
za rok 2012
(7)

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów).
MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),WTZ 11 pracowników (10 etatów).
Pomoca spoleczna objeto 221 rodzin o lacznej liczbie 727 osób w tych rodzinach, mniej
o 30 rodzin niz w 2011r. Swiadczenia w róznej formie przyznano decyzja dla 373 osób.
Glównym powodem przyznania pomocy bylo: ubóstwo 128 rodzin o 21 rodzin mniej niz
w 2011r., bezrobocie 118 rodzin mniej o 22 rodziny niz w roku poprzednim, dlugotrwala
choroba 97 mniej o 32 rodziny, niepelnosprawnosc 92 rodziny mniej o 18 niz w roku 2011,
oraz inne przyczyny takie jak alkoholizm, bezradnosc w sprawach opiekunczo wychowawczych
zwlaszcza w rodzinach
niepelnych
i wielodzietnych,
ochrona
macierzynstwa, przemoc w rodzinie i inne powody w mniejszym zakresie.
1. W ramach zadan zleconych ze srodków Wojewody przyznano swiadczenia dla 50sób
w formie specjalistycznych uslug opiekunczych. Uslugi opiekuncze w ramach zadan
wlasnych gminy swiadczono u 4 osób.
2.0placono skladki zdrowotne za klientów pomocy spolecznej oraz swiadczen rodzinnych.
3. Skladki emerytalno - rentowe oplacano
pielegnacyjne w ramach swiadczen rodzinnych.

za 61 osób

pobierajacych

swiadczenia

4. Osrodek wyplacal swiadczenia rodzinne, pomoc uzyskalo 480 rodzin, o 14 rodzin mniej
niz w roku poprzednim i mniej o 30 rodzin niz w roku 2010. Wydano ponad 800 decyzji
administracyj nych.
5. Pracownicy socjalni prowadzili prace socjalna z 99 rodzinami. Przeprowadzali wywiady
srodowiskowe oraz karty informacyjne na potrzeby innych instytucji w tym PCPR, Sadu,
Urzedu Gminy, ZUS itp.
6. Sporzadzono 9 Niebieskich Kart u ofiar przemocy w rodzinie.
7. W ramach wspólpracy Gminy Krajenka z Pilskim Bankiem Zywnosci pozyskano zywnosc
w ramach realizacji Programu PEAD o wartosci 183.674,60 zl w ilosci ponad 59 ton, w roku
poprzednim 49 tony.
Artykuly zywnosciowe (chleb ciemny, mleko, maka, kasze, platki kukurydziane, cukier, ser
zólty, ser topiony, maslo, makaron, herbata, ryz, olej, dzem, koncentrat) otrzymalo 525
rodzin (1.892 osoby w rodzinach) tj. srednio - 113 kg zywnosci na rodzine, 31 kg na osobe.
Dystrybucja zywnosci dla organizacji pozarzadowej TPD zajmowali sie glównie dyrektorzy
szkól i gimnazjum, którzy wlaczali sie w akcje wydawania zywnosci uczniom / rodzinom.
Zywnosc trafila równiez do stolówek szkolnych i swietlic. Caritas jako organizacja
pozarzadowa uczestniczy równiez w programie PEAD i dostarczala zywnosc swoim
podopiecznym.
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Budzet w dziale 852 Pomoc spoleczna i w dziale 853 Pozostale zadania w zakresie
polityki spolecznej plan 4.485.328,00 zl - wykonanie - 4.223.995,33 zl (94,17 %)

I. Dzial 852 Pomoc spoleczna

l. ZADANIA ZLECONE / Wojewody
Plan: 2.871.538,00 zl, wykonanie: 2.718.023,14 zl (94,65%).
Rozdz. 85212 Swiadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Plan: 2.781.317,00 zl, wykonanie: 2.637.045,59 zl (94,81 %):

l) Zasilki

oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne

oraz

skladki

na

2.227.163,79 zl

Wyplacono zasilki rodzinne i dodatki -12.194 swiadczen
Zasilki pielegnacyjne - 3.345 swiadczen
Swiadczenia pielegnacyjne - 808
Skladki emerytalno - rentowe - 651 swiadczen/61 osoby

2) Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wyplacono swiadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie

3) Koszty obslugi

333.173,16 zl
76.708,64 zl

• wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne
69.428,89 zl
• wydatki rzeczowe (zakup materialów i uslug)
7.279,75 zl
Koszty obslugi swiadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokosci 76.708,64 zl
stanowia 3 % odpisu z wyplaconej kwoty na swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne.

Rozdz. 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace
niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne
Plan: 11.700,00 zl, wykonanie: 11.700,00 zl (100,00 %):
Skladki zdrowotne oplacono dla 25 osób korzystajacych ze swiadczen rodzinnych.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne uslugi opiekuncze
Plan: 43.321,00 zl, wykonanie: 41.677,55 zl (96,21%).
Specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
swiadczono dla
5 osób. Ilosci swiadczen - 3.155 .
Cena za 1 godzine specjalistycznych uslug opiekunczych - 13,21 zl. Czesciowa odplatnosc
od podopiecznych ustalano w zaleznosci od dochodu osoby/rodziny wg rozporzadzenia
Ministra Polityki Spolecznej z 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekunczych.
Uslugi wykonywala Agencja Uslug Opiekunczo - Pielegniarskich Dorota Grochowska Zlotów.

Rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc
Plan: 35.200,00 zl, wykonanie: 27.600,00 zl (78,41%)
Realizacja rzadowego
pielegnacyjne.

programu wspierania

niektórych

osób pobierajacych

swiadczenia

2. ZADANIA WLASNE GMINY
Plan ogólem: 1.202.790,00 zl, wykonanie: 1.095.711,77 zl (91,10 %).
Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadan wlasnych gminy - 358.736,00 zl
w tym na:
- zasilki okresowe w czesci gwarantowanej z budzetu panstwa - 61.584,00 zl,
- program wieloletni "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" - 115.350,00 zl,
- utrzymania Osrodka
- 78.713,00 zl,
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- zasilki stale
- skladki zdrowotne za swiadczeniobiorców (pomoc spoleczna) -

96.228,00 zl,
6.861,00 zl.

Rozdz. 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacone za osoby pobierajace
niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne.
Plan: 8.800,00 zl, wykonanie: 8.576,83 zl (97,46%):
Oplacono skladki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 swiadczeniobiorców
- liczba skladek
248. Udzial gminy 20% - kwota 1.715,37 zl.
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze
Plan: 333.000,00 zl, wykonanie: 299.914,67 zl (90,06%),
z tego:
• zasilki celowe i w naturze oraz specjalne zasilki celowe - 169 osób,
zasilek celowy na pokrycie wydatków powstalych w wyniku zdarzenia losowego
dla 3 osób/rodziny, schronienie dla 2 osób na kwote 96.741,00 zl
• zasilek okresowy 70 osób z 68 rodzin, 240 osób w rodzinach - ilosc udzielonych
swiadczen 208 na kwote 61.584,00 zl; srednia wysokosc zasilku
- 296 zl; udzial dotacji Wojewody wynosil 61.584,00zl (100 %),
• odplatnosc gminy za pobyt 6 mieszkanców w Domu Pomocy Spolecznej 158.196,00 zl
• koszty zwiazane z obsluga Programu PEAD - 6.248,00 zl
• oplaty pocztowe i bankowe zwiazane z przekazywaniem zasilków i transport
do DPS- 1.097,46 zl.
Rozdzial. 85216 Zasilki stale
Plan: 120.000,00 zl, wykonanie: 96.227,99 (80,19%)
Zasilek staly otrzymalo 28 osób niezdolnych do pracy -udzielono 260 swiadczen.
Rozdz. 85219 Utrzymanie Osrodka Pomocy Spolecznej
Plan: 569.637,00 zl, wykonanie 534.698,58 zl (93,87%).
dotacja Wojewody:
- 78.713,00 zl,
srodki wlasne gminy:
- 490.924,00 zl,

l. Wydatki

zwiazane z zatrudnieniem

2.0dpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych
3. Wydatki rzeczowe (zakup materialów i uslug,
umowa o dzielo i inne)
Rozdz. 85228 Uslugi opiekuncze
Plan: 12.000,00 zl, wykonanie: 7.366,00 zl (61,38 %).
Uslugi opiekuncze swiadczono u 4 osób samotnie zamieszkalych
Krajenka. Lacznie 635 swiadczen. Cena za 1 godzine uslug
Naliczona czesciowa odplatnosc od podopiecznych - 5.725,06
kosztu poniesionego przez gmine. Uslugi opiekuncze zapewniala
- Pielegniarskich Dorota Grochowska- Zlotów.

439.500,28 zl
10.073,27 zl

85.125,03 zl

na terenie gminy i miasta
opiekunczych - 11,60 zl.
zl, zwrot stanowi 92.29%
Agencja Uslug Opiekunczo

Rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc - Program wieloletni "Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania"
Plan: 144.188,00 zl, wykonanie: 144.188,00 zl (100%).
Dozywianie uczniów prowadzono w 7 punktach zywieniowych/stolówkach na terenie gminy
i miasta Krajenka.
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Programem objeto 351 osób w tym na wsi 135 osób. Pomoc uzyskalo 143 rodziny.
Z posilków skorzystalo 183 osoby w tym: uczniów w szkolach - 118,
w przedszkolach - 47 dzieci, osoby dorosle - 18.
- zakupiono posilki dla uczniów i innych osób - 94.954,00 zl, liczba posilków 24.111
- zasilki celowe na zywnosc - 26.062,00 zl wyplacono dla 52 rodzin (ilosc swiadczen 91) sredni zasilek - 286,40 zl
- doposazono stolówke PSP w Glubczynie, PSP w Skórce oraz Publiczne Przedszkole
w Skórce na 20.000 zl w tym udzial dotacji Wojewody 16.000,00 zl (80%), a gminy 4.000,00
zl (20%).

II. Dzial 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepelnosprawnych
Plan:

411.000,00 zl

- srodki finansowe PFRON
- srodki z gminy/powiatu

- 90%
- 10%

369.900,00 zl
41.100,00 zl

Wykonanie (srodki gminy/powiatu):
40.639,08 zl

dzialalnosc Warsztatu Terapii Zajeciowej
- na zakup materialów
- wydatki na zakup uslug

29.093,86 zl
11.545,22 zl

Dochody ze sprzedazy produktów i uslug wykonanych przez uczestników WTZ wynosza

6.806,74 zl.
Zostaly przeznaczone na imprezy integracyjne uczestników WTZ w kwocie 6.361,98zl,
obsluga konta bankowego 143,25 zl. Ogólem wydatek - 6.505,23 zl.
Stan srodków na koncie bankowym dochodowym WTZ na dzien 31.12.2012 r. 21.532,31 zl.
Szczególowe wydatkowanie srodków PFRON zostalo rozliczone i w formie sprawozdania
rocznego przekazane do PCPR w Zlotowie. Ogólna kwota wydatków zawarta zostala
w zalaczniku do sprawozdania.
Zalacznik - Wykonanie budzetu w czesci realizowanej przez MGOPS za rok 2012.

I
~iisko·Gm
Krajenka, dnia J.A:? .?:

1=

.,

.2a.l~....

4

I iejsko·6minny

Osrodek Vomocy ~POleczh,

17-430 KRAJENKA,

te!. 0672639086,

'neg~

ul. Ks. Oomansklego

Zalacznik

L

telJfax o 67 263 80 81

•

~lietg·

~esci realizowanej

przez MGOPS za rok 2012

(2)

Plan 4485328,00
(zl)

3813734,91
93,60
410260,42
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99,82
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kwota
(%)

4074328,00
411000,00
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Dzial 852 Pomoc spoleczna
I. Zadania zlecone
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Wykonanie

II. Zadania wlasne
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Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
I. Srodki gminy/powiatu
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II. Srodki PFRON
Plan zl

razem
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Warsztat Terapii Zajeciowej
6947,00
29094,00
5059,00

Wykonanie

