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  DAO-032-1/18                          Zakopane, dnia 06.02.2018r  

 

 

 

                     Rada Miasta Zakopane                            

                                ul. Kościuszki 13  

                                                34 - 500   Z A K O P A N E  

 

 

Dotyczy: sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zakopanem   za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017 roku.  

 

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem na podstawie art.110 ust.9 

ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017r, poz.1769 ) składa  

sprawozdanie z działalności tut. Ośrodka za  2017 rok oraz przedstawia potrzeby w zakresie 

pomocy społecznej na 2018 rok. 

 

Miejski Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, jak również 

zadania zlecone gminom. 

   

                                                                                

 

ROZLICZENIE  FINANSOWE - WYKONANIA  WYDATKÓW 

za  okres od  I - XII 2017 roku. 

                        

                                               ZADANIA  WŁASNE   GMINY 

 

      Rozdział                                             Plan                               Wykonanie                 % 

 

85202-opłata za pobyt w DPS             1.408.316,00 zł        1.408.315,87 zł         99,99 

85205 – przemoc          60.238,00 zł            59.265,56 zł            98,38 

85213- ubezpieczenia zdrowotne             67.024,30 zł            66.900,06 zł            99,81 

85214 – zasiłki                   395.644,00 zł                  392.427,73 zł            99,18 

85215 – dodatki mieszkaniowe             308.849,00 zł          307.174,83 zł            99,45 

85216- zasiłki stałe                      762.453,18 zł             762.452,37 zł            99,99 

85219 – Ośrodek                  2.178.511,00 zł        2.171.498,67 zł         99,67 

85228 – usługi opiekuńcze  

             + noclegownia                           891.054,00 zł          890.193,52 zł         99,90 

85230 – dożywianie        401.881,00 zł          401.879,05 zł            99,99 

85502 – świadczenia rodzinne        18.000,00 zł            18.000,00 zł             100 

85504 – asystent rodzinny        58.404,70 zł                     57.981,57 zł            99,27 

85508 – rodzinny zastępcze        121.355,00 zł            121.354,44 zł             99,99 

85510 – opł. za domy dziecka     214.829,00 zł            214.828,21 zł         99,99 

 

Razem      6.886.559,18 zł       6.872.271,88 zł             99,79 
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ZADANIA ZLECONE GMINIE 

-  dotacja z budżetu  państwa 

 

Rozdział       Plan    Wykonanie               % 

85213- ubezpieczenia zdrowotne  72.282,00 zł  70.620,00 zł          97,70 

85215- zryczał. dod. energetyczne  16.076,91 zł  15.266,49 zł          94,95 

85228- specjalistyczne usługi opiekuń.         28.800,00 zł     28.260,00 zł             98,12 

85501- świadczenia wychowawcze        15.449.515,70 zł        15.384.539,21 zł             99,57 

85502 – świadczenia rodzinne i 

             fundusz alimentacyjny                 6.845.416,18 zł        6.714.449,16 zł             98,08 

85503 – KDR          645,88 zł       645,88 zł              100 

85595 – świadczenia rodzinne – za życiem   4.000,00 zł    4.000,00 zł              100 

 

 Razem         22.416.736,67 zł     22.217.780,74 zł              99,11 

 

 

 

                                 

 

Ogółem  budżet  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej ze środków  Samorządowych 

i dotacji z budżetu państwa  wynosił:  

 

 

             PLAN                           WYDATKI                                 % 

    29.303.295,85 zł                          29.090.052,62 zł                            99,27 

 

 

 

 

 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – rozdział 85202 

 

Rozdział  85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –  1.408.315,87 zł 

 

Skompletowano  i  przesłano  do  Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie w Zakopanem 

dokumenty  24 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób: 

                                  - ponoszone przez Gminę za  50 osób 

                                                                   wyniosły –  1.244.332,23 zł 

  

                                - ponoszone przez rodzinę dla 15 osób 

                                                                   wyniosły –  163.983,64 zł 
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 PRZEMOC  - rozdział  85205  

 

Rozdział 85205 – obejmuje środki na przemoc które ogółem wynoszą: 59.265,56 zł 

w tym: 

płace i pochodne:       32.166,79  zł 

wydatki rzeczowe:     27.098,77 zł 

   

     Wydatki rzeczowe obejmowały koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie (woda, ścieki i śmieci, energię elektryczną i cieplną, Internet, telefon).    

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczano informacje 

dotyczące działalności Punktu. Na bieżąco, umieszczano informacje nt. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na tablicy informacyjnej. 

 

W okresie od 13.03.2017 r. do 19.12.2017 r. zatrudniono psychologa, który udzielił 

konsultacje indywidualne 23 klientom - 52 porady oraz 4 porady dla 2 pracowników 

socjalnych. 

Ponadto zrealizowano warsztaty dla mieszkańców miasta przeprowadzone przez 

psychologa: 

- od 06.04.2017 r. – 22.06.2017 r.  o tematyce edukacyjno - motywacyjnej, łącznie 6 spotkań 

po 2 godz., w których udział ogółem wzięło 12 osób;  

- od 06.07.2017 r. – 14.09.2017 r. o tematyce psychoedukacji w zakresie uzależnień oraz 

pracę dialogiem motywującym nad wzmacnianiem podejmowania trudu abstynencji, łącznie 

5 spotkań po 1godz, w których wzięło udział 6 osób 

Przeprowadzono warsztaty dla pracowników socjalnych dotyczące metody pracy dialogiem 

motywującym, w wymiarze 2 godzin zegarowych, w których wzięło udział 9 pracowników.  

    

 Zaktualizowano „Mapę pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, gdzie 

umieszczone są dane teleadresowe oraz nazwiska pracowników z Instytucji mieszczących 

się na terenie miasta, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy (Mapa 

jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

    

 Na tablicy ogłoszeń i przed Punktem Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

udostępniono materiały dydaktyczne związane z przemocą w rodzinie (dotyczące min. 

uzależnienia od alkoholu oraz leczenia odwykowego, przemocy w rodzinie, procedury 

Niebieskiej Karty itp.). 

 

 

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ  ORAZ 

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85213 

 

W rozdz.85213 – opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne:  

                                    - od zasiłków stałych                                           -     66.859,45 zł 

                                    - od świadczeń pielęgnacyjnych                          -     58.726,61 zł 

                                    - od specjalnego zasiłku opiekuńczego               -       6.177,60 zł 

                                    - od zasiłku dla opiekuna                                     -       5.756,40 zł 

                                                                                                --------------------------------------- 

                                                                                                   Razem:        137.520,06zł 

 

 

 



4 

 

Rozdział 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 199 osób 

        na kwotę  -  137.520,06  zł 

        w tym :  

- dla  140 osób pobierających zasiłek stały   -  na kwotę  - 66.859,45 zł 

- dla  38 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  - na kwotę –   58.726,61  zł 

- dla  11 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego – na kwotę –  6.177,60 zł 

- dla  10 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna -  5.756,40 zł           

     

 

 

 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 

EMERYTALNE I RENTOWE – rozdział 85214  

 

Rozdział  85214 – zadania własne gminy -  obejmuje  pomoc  finansową  dla  

                           klientów- mieszkańców Miasta Zakopane.  

rozdz.85214- zasiłki okresowe                                                            139.674,73 zł 

rozdz.85214- zasiłki celowe                                                                214.915,00 zł                                                                                                 

rozdz.85214- zasiłki pogrzebowe                                                          12.838,00 zł 

rozdz.85214- zasiłki pożarowe                                                              25.000,00 zł 

                                                        ------------------------- 

                                                                 Razem:                392.427,73 zł 

 

Rozdział 85214 

   - zasiłki okresowe -  otrzymało 106 osób 

                                                  na łączną kwotę –  139.674,73 zł 

                                      z tego:  dotacja                      -    135.824,00 zł 

                                                  środki  własne gminy -       3.850,73 zł                                              

           w tym: - z powodu bezrobocia –     75 osób na kwotę              -     108.525,73 zł 

                       - z powodu długotrwałej choroby-  25 osób na kwotę    -     22.368,00 zł 

                       - z powodu niepełnosprawności – 7 osób na kwotę     -          4.735,00 zł   

                       - z innego powodu niż w/wym. – 4 osoby na kwotę      -        4.046,00 zł   

                                              

Rozdział 85214     

Z zasiłków celowych skorzystało  499 osób 

                                                na łączną kwotę               -  214.915,00 zł 

w tym: 

          - z  zasiłków celowych specjalnych  - 117 osób  

                                                na łączną kwotę               -    58.730,00 zł 

 

Z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

       zdarzenia losowego /pożar/ skorzystało –   5 osób 

                                               na łączną kwotę                -     25.000,00 zł   

     

Z zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu skorzystało  - 5 osób 

                                               na łączną kwotę                 -   12.838,00 zł 
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DODATKI  MIESZKANIOWE - rozdział 85215 

 

Rozdział 85215 - obejmuje dodatki mieszkaniowe 

                               - dodatki mieszkaniowe                               307.174,83 zł  

                               - wydatki rzeczowe                                                 0,00 zł 

                                                                    --------------------------------------- 

                                                                Razem:                       307.174,83 zł                        

                           

W okresie od I- XII 2017 roku  wypłacono 1.567  dodatki mieszkaniowe w tym w zasobie:  

• gminnym                                                      -      724 

• spółdzielczym                                              -      294 

• towarzystw budownictwa społecznego       -       114 

• wspólnot mieszkaniowych                           -      106 

• innych                                                           -      329 

                                                             

W okresie od I-XII 2017 roku  z dodatków mieszkaniowych skorzystały 163 gospodarstwa 

domowe. 

 

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych od I-XII 2017 roku wyniosła–307.174,83 zł   

w tym w zasobie:                                                   

• gminnym                                                      -        141.105,13 zł 

• spółdzielczym                                              -          53.633,50 zł 

• towarzystw budownictwa społecznego        -         25.431,34 zł  

• wspólnot mieszkaniowych                           -         20.096,00 zł 

• innych                                                           -         66.908,86 zł 

                                                                 

Średnio miesięcznie wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 25.597,90 zł. 

 

ZRYCZAŁTOWANE DODATKI ENERGETYCZNE   - rozdział 85215 

 

Rozdział 85215 - obejmuje zryczałtowane dodatki energetyczne 

                               - zryczałtowane dodatki energetyczne                14.967,15 zł  

                               - wydatki rzeczowe   2%                                          299,34 zł 

                                                                               --------------------------------------- 

                                                                          Razem:                     15.266,49 zł                        

                           

W okresie  od I - XII 2017 roku wypłacono 1.094 zryczałtowane dodatki energetyczne 

 w tym :  

       dla  gospodarstw domowych liczących 1 osobę                   -        537 

       dla gospodarstw domowych liczących od 2-4 osób              -       478 

       dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 5 osób  -         79   

 

W okresie od I-XII 2017 roku  ze zryczałtowanych dodatków energetycznych skorzystało 

116 gospodarstw domowych. 

 

Kwota  zryczałtowanych dodatków energetycznych wypłaconych  od I-XII 2017 roku 

wyniosła – 14.967,15 zł   

w tym :  

       dla  gospodarstw domowych liczących 1 osobę                   -       6.038,30 zł 

       dla gospodarstw domowych liczących od 2-4 osób              -      7.448,36 zł 

       dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 5 osób  -      1.480,49 zł                                              
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ZASIŁKI STAŁE – rozdział 85216   

 

Rozdział 85216 

 Zasiłek stały  -   otrzymały  143  osoby                                                 

                                                  na łączną kwotę -  762.452,37 zł 

             w tym:  117 osób samotnie gospodarujących  - na kwotę   -       675.693,37 zł 

                            27  osób pozostających w rodzinie   -  na kwotę  -         86.759,00 zł         

 

W okresie od I- XII 2017 roku objętych było: 

  pomocą  niezależnie od rodzaju i formy świadczeń        -  474 rodziny                                                                       

  pomocą materialną                                                           -  384 rodziny 

  świadczeniem niepieniężnym                                           -  262 rodziny 

  pracą socjalną ogółem                                                      -  620 rodzin 

 

 

Charakteryzując osoby trafiające do pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji   życiowej   

należy   wymienić   następujące  okoliczności :    

  - z powodu ubóstwa        -          udzielono pomocy  242 środowiskom, 

                                    w których liczba osób wynosiła - 491 

  - z powodu sieroctwa        -    udzielono pomocy  2 środowiskom, 

                                    w których liczba osób wynosiła - 13 

  - z powodu bezdomności      - udzielono pomocy 39 środowiskom,  

                                    w których liczba osób wynosiła – 50 

  - z powodu ochrony macierzyństwa – udzielono pomocy  33  środowiskom 

                                    w którym liczba osób wynosiła - 189 

  - z powodu bezrobocia      -  udzielono pomocy 170 środowiskom,  

                                    w których liczba osób wynosiła - 453 

 - z powodu niepełnosprawności - udzielono pomocy 211 środowiskom  

                                    w których liczba osób wynosiła – 325 

 - z powodu długotrwałej 

     choroby                 -   udzielono pomocy 321  środowiskom,  

                                    w których liczba osób wynosiła – 509 

  - z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  

    i  prowadzeniu gospodarstwa domowego                 

                                    -            udzielono pomocy   99 środowiskom,  

                                    w których liczba osób wynosiła – 320 

 -  z powodu rodziny  

    niepełnej               -   udzielono pomocy  39 środowiskom,  

                                    w których liczba osób wynosiła - 139 

  - z powodu wielodzietności -  udzielono pomocy  23 środowiskom,  

                                    w których liczba osób wynosiła – 132  

  - z powodu przemocy w rodzinie – udzielono pomocy 4 środowiskom, 

                                     w których liczba osób wynosiła – 11 

  - z powodu ochrony ofiar handlu ludźmi – udzielono pomocy 0 środowiskom 0 

                                     w którym liczba wynosiła - 0  

  - z powodu alkoholizmu     -   udzielono pomocy  91 środowiskom  

                                     w których liczba osób wynosiła - 134  

  - z powodu narkomanii      -    udzielono pomocy  8 środowiskom,  

                                    w którym liczba osób wynosiła - 12 

  - z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

    zakładu karnego           -  udzielono pomocy 17 środowiskom, 
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                                   w których liczba osób wynosiła - 43  - z powodu braku umiejętności w 

przystosowaniu do życia młodzieży po  

    opuszczeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej – 

                                             - udzielono pomocy 0 środowiskom                                         

                                         w których liczba osób wynosiła -0 

 - z powodu trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 

                                             - udzielono pomocy 0 środowiskom, 

                                           w których liczba wynosiła - 0 

  - z powodu zdarzenia losowego  

    / pożar/                  -    udzielono pomocy 5 środowiskom 

                                    w których liczba osób wynosiła - 14 

  -  z powodu sytuacji kryzysowej –  udzielono pomocy 4 środowiskom, 

                                    w których liczba osób wynosiła  - 12   

   - z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej –   udzielono pomocy 0 

    środowiskom 

                       w którym liczba osób wyniosła – 0 

 

 

 

Przeprowadzono   1.835 wywiadów środowiskowych 

   w tym:  

                    - wywiadów kontrolnych         -  24 

Przyjęto 5.250 stron                                

    w tym:  

          - przez pracowników socjalnych                      -   4.658 

          - przez pracownika prowadzącego  

            dodatki mieszkaniowe i energetyczne            -    592    

                                                          

 

Na Komisję d)s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   

   skierowano                                              -   18 

  

     

                                                                 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – rozdział 85219 

 

Rozdział 85219 – obejmuje utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

       Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka obejmują:  

            1/   8,99 % kosztów utrzymania tj. opłat za energię, wodę, czynsz  oraz inne   

                       materiały   potrzebne   do działalności Miejskiego Ośrodka, opłaty   za telefon,  

                       znaczki pocztowe i przekazy do podopiecznych, ubezpieczenie samochodu,  

                       paliwo oraz wydatki  majątkowe  

            2/   90,50 % płac i pochodnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka   

            3/     0,51 % wypłata ekwiwalentów 

      i tak w rozdziale 85219  

            - wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka                          2.171.498,67 zł 

              w tym : 

                - płace i pochodne wynoszą                                           1.965.249,58 zł 

                - ekwiwalenty                                                                              11.150,34 zł 

                - wydatki rzeczowe                                                                   195.098,75 zł 

                - wydatki majątkowe                                                                          0,00 zł       
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USŁUGI OPIEKUŃCZE, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I  

NOCLEGOWNIA – rozdział 85228 

 

Rozdział   85228 -  obejmuje  koszty  utrzymania   Noclegowni dla  

                          bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a  

                          które  wyniosły                                                  -     304.661,09 zł 

                          w tym: - wynagrodzenia  i  pochodne                    -    263.959,34 zł  

                                     - wydatki rzeczowe                                      -      40.701,75 zł 

 

                                 oraz  -  koszty  utrzymania  usług opiekuńczych  

                          wyniosły                                          -     613.792,43 zł 

                          w tym :-  wynagrodzenia  i  pochodne                    -     554.708,24 zł 

                                      -  wynagrodzenia dla opiekunów za usługi 

      specjalistyczne                                         -      28.260,00 zł 

                                      -  wydatki rzeczowe                                     -      30.824,19 zł                                

    Pobrano  opłaty od podopiecznych za świadczone na ich rzecz  usługi w  okresie od I-XII 

2017 roku w wysokości  133.934,55 zł + 21,52 zł odsetki= 133.956,07 zł 

                         Kwota ta została odprowadzona  do Urzędu Miasta Zakopane. 

                                            

rozdz.85228- usługi opiekuńcze   -                                        585.532,43 zł  

rozdz.85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze -                          28.260,00 zł 

rozdz.85228 - noclegownia dla bezdomnych-                      304.661,09 zł                   

                                          --------------------------------- 

                                                                                Razem:           918.453,52 zł 

 

 

 Rozdział 85228   

-  schronienie w Noclegowni dla bezdomnych -  otrzymało 25 osób 

-  usługami  opiekuńczymi  -  objętych   było 90 osób - w tym 67 osób samotnych 

- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – objęta była  1 osoba 

     

        

 USŁUGI  OPIEKUŃCZE  

  

Usługami opiekuńczymi  za okres od I-XII 2017 roku  objętych  było  90 osób w tym  67 

osób samotnych.  

Są to osoby   w przedziale wiekowym:  

       powyżej 95 lat          4 osoby 

       81 - 95 lat                56 osób  

       76 - 80 lat                11 osób 

       61 - 75 lat                14 osób  

       do 60-go roku życia  5 osób  

W zależności od wysokości dochodów osoby te pokrywają częściowo lub w całości koszt 

świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z tabelą  odpłatności zatwierdzoną  przez  Radę  

Miasta. Uzyskane  kwoty są odprowadzane do Urzędu  Miasta  jako  dochody.  

W okresie od I-XII 2017 roku odprowadzono kwotę   133.956,07 zł . 

Ilość  godzin  opieki  w  zależności od potrzeb kształtuje się w granicach 1 - 3 godzin 

dziennie dla jednej osoby. 

Koszt  utrzymania  usług  opiekuńczych łącznie z wynagrodzeniami pracowników w okresie 

od I-XII 2017 roku wyniósł  585.532,43 zł. 
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SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  

 

W okresie od I-XII  2017 roku  objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 1 dziecko 

w wieku 18 lat (Dgn „Autyzm”). 

 Zawarto  umowy zlecenia z dwoma osobami, które świadczyły  specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w formie- gimnastyki korekcyjnej w miejscu zamieszkania dziecka oraz w 

formie zajęć rewalidacyjnych.  

Łączna ilość przepracowanych godzin wyniosła – 942.  

Koszty  specjalistycznych usług opiekuńczych  obejmowały wynagrodzenia za umowy 

zlecenia na łączną kwotę 28.260,00 zł. 

Wysokość odpłatności za w/wym. specjalistyczne usługi  wyniosła 3.042,00 zł. Kwotę tę 

wniósł opiekun dziecka, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  ( Dz. U. Nr 189 poz.1598). 

Kwota ta została odprowadzona na dochody budżetu państwa do Urzędu Miasta Zakopane. 

 

 

 NOCLEGOWNIA dla bezdomnych -  Spyrkówka 20 a. 

 

W okresie od I- XII 2017 roku udzielono 4.665 noclegów.  Z Noclegowni dla bezdomnych w 

okresie od I- XII 2017 roku skorzystało 25 bezdomnych :  22 mężczyzn, 3 kobiety. 

W okresie tym: 

- skierowano  202 bezdomnych do stołówki  uzyskując tam  4.163 obiadów  

- zorganizowano 650 kąpieli, tak dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych  z  zewnątrz 

- przeprowadzono 350 prań bielizny osobistej, pościelowej, kocy , odzieży  itp.  dla  

  pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz 

Bezdomnym udzielono pomocy : 

 -  w przygotowaniu wniosków na Komisję ds. Orzekania  o Stopniu Niepełnosprawności 

 -  w załatwianiu spraw urzędowych. 

Ogółem  w  okresie od I-XII 2017 roku koszt  utrzymania noclegowni z wynagrodzeniem 

pracowników wyniósł  304.661,09 zł. 

 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdział 85230  

Rozdział 85230 - dożywianie . 

                             Wydatkowano  kwotę          -    401.879,05 zł 

 

Rozdział 85230 

   - opłacono - obiady dla 279 osób  

             w tym: - dla 161 dzieci na kwotę                       -            93.502,05 zł 

                         -  dla 122 osób starszych i  

                            niepełnosprawnych na kwotę              -          205.541,00 zł 

 

   - zasiłek celowy z przeznaczeniem na 

      zakup żywności lub posiłku przyznano dla 

      85 rodzin ( w tym 216 liczba osób, którym 

      przyznano decyzją świadczenie)  na kwotę –            -         102.836,00 zł 

                                                                                       --------------------------                                        

                                                                             Razem:        401.879,05 zł 

                                                z tego : dotacje                         263.160,00 zł 

                                                             środki własne gminy   138.719,05 zł 
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – rozdział 85501   

 

W rozdz.85501-  W okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. na wdrożenie i realizację 

Programu Rodzina 500+ wydano ogółem:  15.384.539,21 zł  

w tym: 

                           świadczenie wychowawcze                                         15.162.462,80 zł  

                            płace i pochodne                                                        128.838,49 zł 

                            wydatki rzeczowe -zlecone                                          93.237,92 zł 

 

Wydatki rzeczowe obejmują koszty utrzymania (woda, ścieki, śmieci, energia elektryczna i 

cieplna, telefon, internet), zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków – 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, szaf metalowych aktowych, 

elementu światłoczułego do kserokopiarki, zakup usługi konserwacji ksera oraz usługi 

pocztowej. 

 

W okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę: 

15.162.462,80 zł  

Z Programu skorzystało odpowiednio: 

- styczeń 2017 r. – 1661 rodzin 

- luty 2017 r. – 1672 rodzin 

- marzec 2017 r. – 1670 rodzin 

- kwiecień 2017 r. – 1678 rodzin 

- maj 2017 r. – 1688 rodzin 

- czerwiec 2017 r. – 1693 rodzin 

- lipiec 2017 r. – 1692 rodzin 

- sierpień 2017 r. – 1695 rodzin 

- wrzesień 2017 r. – 1695 rodzin 

- październik 2017 r. – 1102 rodzin 

- listopad 2017 r. – 1370 rodzin 

- grudzień 2017 r. – 1509 rodzin. 

 

Łącznie wypłacono 30.447 świadczeń wychowawczych. 

                                                                   

 

 

ŚWIADCZENIA   RODZINNE – rozdział 85502 

 

W rozdz.85502- świadczenia rodzinne                                                5.503.467,28 zł 

                            fundusz alimentacyjny                                                 781.801,36 zł                                        

                            ubezpieczenia społeczne                                              247.197,71 zł 

                            płace i pochodne                                                           148.578,15 zł 

                            wydatki rzeczowe -zlecone                                            33.404,66 zł 

                                                                  ----------------------------------------------------- 

                                                                                Razem zlecone      6.714.449,16 zł 

 

                           wydatki rzeczowe –własne                                              18.000,00 zł 

                                                                  ---------------------------------------------------- 

                                                                                Razem własne             18.000,00 zł 

 

                                                                   Razem zlecone i własne   6.732.449,16 zł 

  

W okresie od I-XII 2017 roku wydano 2.086 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. 
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Kwota świadczeń rodzinnych wypłaconych za okres I- XII 2017 roku 

                               wyniosła               -  5.515.401,84 zł  

w tym: 

   - zasiłki rodzinne                                    -      1.993.539,02 zł        -    dla 1.742 osób   

   - dodatki do zasiłku  

     rodzinnego  z tytułu: 

          a/ urodzenia dziecka                       -          108.638,73 zł          -   dla  114 osób                                                   

          b/ opieki nad dzieckiem 

              w okresie korzystania 

              z urlopu wychowawczego          -        406.445,41 zł          -   dla  150 osób 

          c/ samotnego wychowywania 

              dziecka i utraty prawa do 

              zasiłku dla bezrobotnych na 

              skutek upływu ustawowego 

              okresu jej pobierania                  -                   0,00 zł          -    dla  0 osób 

          d/ samotnego wychowywania 

              dziecka                                        -         152.333,44 zł         -    dla  84 osób                                                              

          e/ kształcenia i rehabilitacji 

              dziecka niepełnosprawnego: 

                    -  do 5 roku życia                  -            6.862,38 zł         -     dla 8 osób 

                    - powyżej 5 roku życia         -          59.119,15 zł          -    dla 57 osób  

           f/ podjęcia przez dziecko  

              nauki w szkole poza  

              miejscem zamieszkania: 

                    - na pokrycie wydatków 

                      związanych z zamieszkaniem 

                      w miejscowości, w której 

                      znajduje się szkoła             -             8.588,00 zł        -    dla 11osób 

                   -  na pokrycie wydatków 

                      związanych z dojazdem do 

                      miejscowości, w której 

                      znajduje się szkoła             -           16.229,11 zł        -    dla 38 osób     

            g/ rozpoczęcia roku szkolnego     -           91.788,21 zł         -   dla 939 osób  

            h/ wychowywania dziecka w 

                rodzinie wielodzietnej              -        244.678,79 zł        -   dla  256 osób          

   - zasiłki pielęgnacyjne                           -        624.393,00 zł        -   dla  373 osób 

   - świadczenia pielęgnacyjne                  -        922.255,10 zł        -   dla   60 osób   

   - dodatek do świadczenia 

     pielęgnacyjnego                                   -                   0,00 zł         -  dla 0 osób 

   - jednorazowa zapomoga z tytułu 

      urodzenia dziecka                                -        199.000,00 zł        -  dla  199 osób 

   - specjalny zasiłek opiekuńczy               -         78.100,70 zł        -  dla  15 osób 

   - zasiłek dla opiekuna                             -         74.058,10 zł        -  dla  12 osób 

   - świadczenie rodzicielskie                    -         521.372,70 zł       - dla  89 osób 

   - świadczenie za życiem                         -             8.000,00 zł       - dla 2 osób 

                                                            ----------------------------------------------------- 

                                                       Razem       5.515.401,84 zł 

  Zwroty za I-XII 2017 r nienależnie  

  pobranych  świadczeń rodzinnych                   -  11.934,56 zł 

  Potrącenia z bieżącej wypłaty                         -         0,00 zł 

                                                         ------------------------------------------------------- 

                                                        Razem     5.503.467,28 zł 
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Opłacono składki emerytalno-rentowe dla  67 osób 

                                                                                   na kwotę – 247.197,71 zł 

                                                          

  

W okresie od I-XII 2017 roku wypłacono fundusz alimentacyjny 

                                                              na łączną kwotę  781.801,36 zł dla 151 osób.       

                                                 

Odzyskano w okresie od I-XII 2017 roku od dłużników  alimentacyjnych w wyniku 

egzekucji  wyegzekwowano kwotę na rzecz gminy w wysokości  46.310,43 zł  

tym : -  należność główna Fundusz Alimentacyjny -    38.723,78 zł 

          -  należność główna Zaliczka Alimentacyjna -     7.586,65 zł  

                                          

W okresie od I-XII 2017 roku odzyskano kwotę 10.772,16 zł za nienależnie pobrane 

świadczenia rodzinne za lata poprzednie w  tym:  -  odsetki –     1.678,40 zł 

                                                                                 -  zwroty  –     9.093,76 zł 

 

W okresie od I-XII 2017 roku odzyskano kwotę 3.425,14 zł za nienależnie pobrany fundusz 

alimentacyjny za lata poprzednie w  tym:  -  odsetki –      167,41 zł 

                                                                     -  zwroty  –  3.257,73 zł 

 

W okresie I-XII 2017 roku odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji 

kwotę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości   156.587,53 zł 

w tym:  - odsetki   -  90.915,23 zł 

             -  należność główna Fundusz Alimentacyjny –   58.085,60 zł 

             -  należność główna Zaliczka Alimentacyjna -     7.586,70 zł 

 

 

 

 

Rozdział 85595- świadczenia rodzinne –za życiem 

 

W okresie od I-XII 2017 roku wypłacono świadczenie „Za Życiem „  

                            na łączną kwotę 4.000,00 zł  dla 1 osoby. 

 

 

 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY – rozdział 85503  

 

W  okresie od I-XII 2017 roku zrealizowano 61 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 

w tym: 

- 45 wniosków o dodanie nowej rodziny 

- 3 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie 

- 11 wniosków o wydanie przedłużenia 

- 2 wnioski o wydanie duplikatu. 

Prowadzone postępowanie obejmowało obsługę klienta (wypełnienie wniosku, zebranie 

odpowiedniej dokumentacji, udzielenie pełnej informacji nt. programu), wprowadzenie 

danych do systemu teleinformatycznego i zamówienie kart, odebranie kart z PWPW, 

potwierdzenie odbioru w systemie i aktywowanie oraz wydanie ich za potwierdzeniem 

wnioskodawcom. 
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W okresie od I-XII 2017 r. wydano łącznie 246 Kart Dużej Rodziny dla członków 61 rodzin 

( 89 rodzice/opiekunowie, 157 dzieci). 

Za wydane Karty Dużej Rodziny otrzymano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

kwotę 645,88 zł, która zostanie wydatkowana na zakup materiałów biurowych i toner do 

drukarki. 

 

 

 

 

ASYSTENT  RODZINY – rozdział 85504 

 

Rozdział – 85504 – ogółem koszty wynoszą  -   57.981,57 zł 

       w tym: 

płace i pochodne             -    51.402,51 zł                        

wydatki rzeczowe           -      6.579,06 zł 

 

      W okresie od I-XII 2017 roku wsparciem asystentów rodziny zostało objętych  łącznie 

20 rodzin.  

Wśród tych rodzin  znajduje się: 

- 16 rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo- wychowawcze  

- 4 rodziny biologiczne z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej 

  

         Główne problemy, z jakimi borykają się rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny 

to: problemy opiekuńczo- wychowawcze, uzależnienia i ubóstwo oraz niezaradność 

życiowa. Praca z  rodzinami przeważnie  prowadzona jest w miejscu zamieszkania rodziny. 

Głównym celem pracy asystenta jest poprawa sytuacji życiowej rodziny. Zadanie to 

realizowane jest m.in. przez: zachęcanie do aktywizacji zawodowej, motywowanie do 

rozwoju-podnoszenia kwalifikacji, uzupełnianie wykształcenia, naukę prowadzenia 

gospodarstwa domowego ( rozmowy, instruktaż). Asystent zachęca do udziału w zajęciach 

organizowanych dla rodziców ( szkolenia, projekty), informuje jak prawidłowo sprawować 

opiekę nad dziećmi, jak się  z dziećmi komunikować ( poprawić komunikację ), uczy 

prawidłowych metod wychowawczych, modeluje zachowania rodziców względem ( 

znaczenie spokojniej rozmowy z dzieckiem, zachęca do kontrolowania postępów szkolnych 

dzieci, do regularnych kontaktów ze szkołą, przedszkolem do którego uczęszcza dziecko). 

Asystent także pozostaje w kontakcie z placówkami, do których chodzą dzieci klientów. 

Zwraca uwagę na niepokojące objawy w zachowaniach dziecka i informuje o możliwościach 

zdiagnozowania przyczyn ich powstawania. Zachęca klientów do korzystania z możliwości 

oferowanych przez poradnie specjalistyczne oraz szukanie pomocy w szpitalach 

specjalistycznych. Asystent  towarzyszy ( jeśli  zachodzi potrzeba) rodzinie w urzędach, 

poradniach, ośrodkach zdrowia w celu załatwienia spraw formalnych- w ten sposób  klienci 

nabywają umiejętności społeczne.  

          Asystent rodziny współpracuje ze środowiskiem lokalnym-  kuratorami Sądu 

Rejonowego w Zakopanem ( zawodowymi i społecznymi), Organizatorem Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Bierze udział w spotkaniach Oceny 

Sytuacji Dziecka lub układaniu Planu Pomocy Dziecku (organizowanych przez Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny).  

 

 

 

 

 



14 

 

 RODZINY   ZASTĘPCZE – rozdział 85508 

 

Rozdział  85508 – opłaty za pobyt 20 dzieci  w 14 rodzinach zastępczych  

                                                                                                      na kwotę  -  121.354,44 zł 

                              Jest to partycypacja w kosztach 10% , 30% lub 50%. 

 

                                                               

OPŁATA  ZA DOMY DZIECKA – rozdział 85510 

 

Rozdział  85510 – opłaty za pobyt 6  dzieci  w domach dziecka na kwotę  - 214.828,21 zł 

                              Jest to partycypacja w kosztach 10%, 30% lub 50%. 

 

 

 

    STAN KADRY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej było 

50 osób (  49,5 etatów ),w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym. 

W okresie od I-VI 2017r : 

     - zatrudniono 7 osób ( 7 etatów) w tym: 3 osoby- umowy na zastępstwo  

     - 1 osoba ( 1 etat) powróciła z urlopu wychowawczego.  

W okresie od I-XII  2017 rozwiązano umowę o pracę z 5 osobami( 5 etatów) w tym: 

    -  za wypowiedzeniem pracownika z 1 osobą na zastępstwo 

    - za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę z 1 osobą 

    - za wypowiedzeniem  pracodawcy z 1 osobą 

     - z upływem czas  na który była zawarta 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnione są 53 osoby ( 52,5 etatu ), w tym 3 osoby 

przebywają na urlopie wychowawczym. 

 

 

 

 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ na 2018 rok 

 

 

Własne: Samorząd i Wojewódzkie  -  6.769.111,00 zł: 

rozdz.85504- asystent rodziny-wspieranie rodziny                      111.635,00 zł 

rozdz.85510 - domy dziecka                                                         200.000,00 zł 

rozdz.85202 – domy pomocy społecznej                                   1.300.000,00 zł 

rozdz.85205 – przemoc                                                                   97.110,00 zł 

rozdz.85508 – rodziny zastępcze                                                  110.000,00 zł 

rozdz.85502 – świadczenia rodzinne                                              40.000,00 zł 

rozdz.85213 – składki na ubezp.zdrowotne                                    70.000,00 zł 

rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze                                     375.000,00 zł 

rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe                                          300.000,00 zł 

rozdz.85216 – zasiłki stałe                                                           670.000,00 zł 

rozdz.85219 – ośrodek pomocy społecznej                              2.032.000,00 zł 

rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i Noclegownia                     1.032.541,00 zł 

rozdz.85230 – pozostała działalność/ dożywianie/                     430.825,00 zł 
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Zlecone - 20.347.455,00 zł: 

rozdz.85502 – świadczenia rodzinne                                        6.598.669,00 zł 

rozdz.85213 – składki na ubezp.zdrowotne                                   67.069,00 zł 

rozdz. 85228 –specjalistyczne usługi opiekuńcze                         22.199,00 zł  

rozdz.85501- świadczenie wychowawcze                               13.659.518,00 zł 

 

 

Do wiadomości: 

1. Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane 

Pani Agnieszka Nowak Gąsienica ul. Kościuszki 13 

2. Skarbnik Miasta Zakopane 

Pani Helena Mamcarz ul. Kościuszki 13 

3. Przewodnicząca Komisji Rodziny i Spraw 

      Społecznych, Pan Jacek Herman  ul. Kościuszki 13 

4.  a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 


