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DAO-032-1/21      Zakopane, dnia 15.02.2021r. 

 

 

 

       Rada Miasta Zakopane 
       ul. Kościuszki 13  

34 - 500 Z A K O P A N E  

 

 

Dotyczy: sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zakopanem za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, na podstawie 

art.110.ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020r., 

poz.1876) składa sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2020 rok oraz przedstawia potrzeby  

w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy 

społecznej, jak również zadania zlecone gminom. 

 

      

 

ROZLICZENIE FINANSOWE - WYKONANIA WYDATKÓW 

za okres od I – XII 2020 roku. 
 

 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

 

Rozdział    Plan   Wykonanie    % 

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi  12.000,00 zł    12.000,00 zł              100 

85202 - opłata za pobyt w DPS   2.075.000,00 zł          2.055.321,07 zł  99,05 

85205 - przeciwdziałanie przemocy        76.680,00 zł    72.373,08 zł  94,38 

85213 - ubezpieczenia zdrowotne            66.220,97 zł    66.120,86 zł  99,85 

85214 - zasiłki i pomoc w naturze      499.803,00 zł  436.713,48 zł  87,38 

85215 - dodatki mieszkaniowe       272.000,00 zł  270.806,07 zł  99,56 

85216 - zasiłki stałe        766.049,00 zł  765.649,97 zł  99,95 

85219 - Ośrodek        2.890.902,00 zł          2.827.171,36 zł  97,80 

85228 - usługi opiekuńcze  

             + noclegownia    1.287.916,00 zł          1.253.126,62 zł  97,30 

85230 - dożywianie        777.396,00 zł  760.843,14 zł  97,87 

85295 – pozostała działalność (Covid  

            (i program „Wspieraj Seniora”)  165.208,00 zł                    108.332,20 zł             65,57 

85502 - świadczenia rodzinne        66.800,00 zł    62.482,32 zł  93,54 

85503 - Karta Dużej Rodziny                        190,00 zł                           189,96 zł             99,98 

85504 - asystent rodzinny       135.910,00 zł  132.487,98 zł  97,48 

85508 - rodzinny zastępcze       230.000,00 zł  229.099,78 zł  99,61 

85510 - opł. za domy dziecka      247.000,00 zł  246.466,80 zł  99,78 

Razem       9.569.074,97 zł          9.299.184,69 zł  97,18 



 

 

 

Sprawozdanie finansowe z działalności MOPS Zakopane 2020r. 
Strona 2 z 12 

 

ZADANIA ZLECONE GMINIE 

- dotacja z budżetu państwa 

 

Rozdział        Plan   Wykonanie  % 

85195 - koszty wydania decyzji     4.692,00 zł    4.488,00 zł  95,65 

85215 - zryczał. dod. energetyczne     9.653,11 zł               9.653,11 zł   100 

85228 - specjalistyczne usługi opiek.           151.798,27 zł          151.795,77 zł   100 

85501 - świadczenia wychowawcze       24.224.554,00 zł     24.224.523,89 zł   100 

85502 - świadczenia rodzinne i 

             fundusz alimentacyjny          6.266.540,00 zł       6.264.151,54 zł  99,96 

85503 - Karta Dużej Rodziny         821,21 zł      821,21 zł   100 

85504 - świadczenie Dobry Start             758.420,00 zł          758.420,00 zł   100 

85513 - ubezpieczenia zdrowotne                   82.183,00 zł             82.147,00 zł                99,96 

 

 Razem          31.498.661,59 zł      31.496.000,52 zł  99,99 

 

 

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:  

             Plan   Wykonanie  % 

85395- projekt z EFS                                  350.278,61 zł                         0,00 zł               0,00                 

85395- projekt „Bezpieczny Dom”              32.200,00 zł                 32.083,38 zł             99,64 

85395- projekt „Kooperacja 3D”                 37.399,00 zł                 37.399,00 zł              100 

85395- program „Usługi opiekuńcze dla osób 

Niepełnosprawnych” z Fund. Solidar.          55.165,00 zł                 33.948,00 zł             61,54 

 

 Razem             475.042,61 zł           103.430,38 zł            87,06 

 

 

 

Ogółem budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki samorządowe, dotacja  

z budżetu państwa, środki z EFS, środki z Funduszu Solidarnościowego) wynosi:  

 

PLAN        WYDATKI         % 

     41.542.779,17 zł            40.898.615,59 zł     98,45 

 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach profilaktyki opłacono 

godziny pracy psychologa oraz  dofinansowano zakup komputera –  12.000,00 zł 

 

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt w DPS –    2.055.321,07 zł 

 

Skompletowano i przesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem 

dokumenty 10 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 
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Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób: 

- ponoszone przez Gminę za 73 osoby wyniosły   –   1.835.429,28 zł 

- ponoszone przez rodzinę dla 16 osób wyniosły  –      219.891,79 zł 

 

 

Rozdział  85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

– środki na przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które ogółem wynoszą:     72.373,08 zł,  

w tym: 

płace i pochodne:    61.041,12 zł 

wydatki rzeczowe:  11.331,96 zł 

Wydatki rzeczowe obejmowały koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla 

Osób i Rodzin Uwikłanych  w Przemoc Domową (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 tym: Bazę 

teleadresową Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). 

Zatrudniono psychologa, który udzielił konsultacji indywidualnych 17 klientom (99 porad), 

konsultowano kwestię ich diagnozy z prowadzącymi pracownikami socjalnymi oraz z 

asystentami rodziny.  

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). 

     

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono  

dla 124 osób pobierających zasiłek stały, na  kwotę   -    66.120,86 zł. 

 

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe – zadania własne gminy, obejmuje pomoc finansową dla mieszkańców Miasta 

Zakopane.  

 zasiłki okresowe                 193.244,00 zł 

 zasiłki celowe                  193.659,45 zł 

 zasiłki celowe  z tyt. pożaru       10.000,00 zł 

 koszty z tyt. sprawienia pogrzebu                  21.510,03 zł 

 koszty z tyt. usługi schronienia w schronisku    18.300,00 zł 

Razem:         436.713,48 zł 

                                  

Zasiłki okresowe -  otrzymało 147 osób na łączną kwotę – 193.244,00 zł 

z tego: dotacja   -     182.238,00 zł 

środki własne gminy  -       11.006,00 zł 

w tym: - z powodu bezrobocia – 98 osób na kwotę               - 137.113,00 zł 

- z powodu długotrwałej choroby - 32 osoby na kwotę -   32.651,00 zł 

- z powodu niepełnosprawności – 9 osób na kwotę    -     9.820,00 zł 

- z innego powodu niż w/wym. – 16 osób na kwotę  -   13.660,00 zł 

Zasiłki celowe - otrzymało 676 osób na łączną kwotę          203.659,45 zł, w tym: 

  - zasiłki celowe – 561 osób na łączną kwotę                    -  135.212,45 zł 
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- zasiłki celowe specjalne - 115 osób na łączną kwotę    -    58.447,00 zł 

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 

 wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 2 osoby                -  10.000,00 zł 

 

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów z tytułu opłat za sprawienie pogrzebu dla 7 osób na 

kwotę - 21.510,03 zł. 

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów z tytułu opłaty za usługę schronienia w schronisku dla 

1 osoby na kwotę - 18.300,00 zł. 

 

Rozdział 85215 - dodatki  mieszkaniowe, w tym: 

- dodatki mieszkaniowe               270.806,07 zł 

- wydatki rzeczowe                0,00 zł 

Razem: 270.806,07 zł 

W okresie od I-XII 2020r. wypłacono 1.198 dodatków mieszkaniowych (dla 138 gospodarstw 

domowych) w tym w zasobie:  

 gminnym     - 582 dodatki, na kwotę        136.584,65 zł 

 spółdzielczym     - 151 dodatków, na kwotę      27.661,05 zł 

 towarzystw budownictwa społecznego  - 138 dodatków, na kwotę      35.206,38 zł 

 wspólnot mieszkaniowych   - 122 dodatki, na kwotę          22.367,82 zł 

 innych      - 205 dodatków, na kwotę      48.986,17 zł 

 

Średnio miesięcznie wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 22.567,17 zł. 

 

Rozdział 85215 - zryczałtowane dodatki energetyczne – obejmuje: 

 zryczałtowane dodatki energetyczne               9.463,83 zł 

 wydatki rzeczowe 2%                    189,28 zł 

   Razem:    9.653,11 zł 

 

W okresie  od I-XII 2020r. wypłacono 718 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 86 

gospodarstw domowych, w tym:  

 dla  gospodarstw domowych liczących 1 osobę         - 381 dodatków, na kwotę 4.225,49 zł 

 dla gospodarstw domowych liczących od 2-4 osób     - 325 dodatków, na kwotę 5.016,66 zł 

 dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 5osób -12 dodatków, na kwotę 221,68 

zł 

 

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – otrzymało 129 osób na łączną kwotę -  765.649,97 zł 

w tym:  114 osób samotnie gospodarujących - na kwotę - 695.226,97 zł 

    16 osób pozostających w rodzinie  - na kwotę -   70.423,00 zł  

 

W okresie od I-XII 2020r. objętych było pomocą społeczną: 

 pomocą  niezależnie od rodzaju i formy świadczeń  -  904 osoby 

 pomocą materialną      -  789 osób 

 świadczeniem niepieniężnym     -  234 osoby 

 pracą socjalną ogółem      -  519 rodzin 

Wśród przyczyn uzasadniających przyznanie świadczeń z pomocy społecznej należy 

wymienić następujące okoliczności: 

 z powodu ubóstwa - 243 środowiska (łączna liczba osób – 444), 
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 z powodu sieroctwa - 2 środowiska (łączna liczba osób – 10),  

 z powodu bezdomności - 38 środowisk (łączna liczba osób – 40),  

 z powodu ochrony macierzyństwa - 34 środowiska (łączna liczba osób – 150), 

 z powodu bezrobocia - 172 środowiska (łączna liczba osób – 422), 

 z powodu niepełnosprawności - 213 środowisk (łączna liczba osób – 333), 

 z powodu długotrwałej choroby  - 357 środowisk (łączna liczba osób – 541),  

 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego - 101 środowisk (łączna liczba osób wynosiła – 309), 

 z powodu rodziny niepełnej -  56 środowisk (łączna liczba osób – 170), 

 z powodu wielodzietności - 19 środowisk (łączna liczba osób- 98), 

 z powodu przemocy w rodzinie - 3 środowiska (łączna liczba osób – 11), 

 z powodu alkoholizmu - 80 środowisk (łączna liczba osób – 127), 

 z powodu narkomanii - 6 środowisk (łączna liczba osób - 9),  

 z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego -  

11środowisk  (łączna liczba osób - 26), 

 z powodu zdarzenia losowego /pożar/ - 2 środowisk (łączna liczba osób- 6), 

 z powodu sytuacji kryzysowej- 7 środowisk (łączna liczba osób – 17).  

 

OGÓŁEM: 

W okresie od I-XII 2020r.; 

 przeprowadzono 1.306 wywiadów środowiskowych; 

 przyjęto 3.294 interesantów w tym:  

 - przez pracowników socjalnych – 3.080 osób, 

 - przez pracownika prowadzącego dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 214 osób,  

 na Komisję d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności skierowano - 12 osób 

 

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje utrzymanie MOPS. 

Wydatki na utrzymanie MOPS obejmują:  

1) 17,25% kosztów utrzymania to opłat za energię, wodę, czynsz, opłaty za telefon oraz inne 

materiały niezbędne do działalności MOPS, usługi pocztowe oraz wydatki majątkowe; 

2) 82,75% kosztów - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MOPS; 

Ogółem wydatki na utrzymanie MOPS:      2.827.171,36 zł 

w tym: 

1) wynagrodzenia i pochodne:       2.339.700,62 zł 

2) wydatki rzeczowe:           487.470,74 zł 

 

Rozdział 85228 – noclegownia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Wydatki w rozdziale 85228 wyniosły łącznie kwotę:                 1.253.126,62 zł 

i obejmują: 

1) koszty utrzymania Noclegowni dla bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a: 436.829,47 zł 

w tym: 

wynagrodzenia i  pochodne           391.628,72 zł 

wydatki rzeczowe              45.200,75 zł 

2) koszty utrzymania usług opiekuńczych ogółem:         816.318,15 zł 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne           760.189,68 zł 

wydatki rzeczowe              56.128,47 zł 
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W okresie od I-XII 2020r. pobrano opłaty od klientów za świadczone na ich rzecz usługi  

w wysokości 150.119,65 zł. Kwota została odprowadzona  do budżetu Miasta Zakopane. 

3) koszty utrzymania specjalistycznych usług opiekuńczych ogółem:      151.795,77 zł 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne           151.795,77 zł 

wydatki rzeczowe                       0,00 zł 

W okresie od I-XII 2020r. pobrano opłaty od opiekunów osób za świadczone na ich rzecz 

usługi w wysokości  6.321,48 zł. Kwota została odprowadzona  do budżetu Miasta Zakopane. 

 

 

Noclegownia dla bezdomnych – Zakopane ul. Spyrkówka 20a. 
W okresie od I-XII 2020r. udzielono 3.487 noclegów. Z Noclegowni dla bezdomnych  

w wymienionym okresie skorzystało 50 osób, w tym: 39 mężczyzn, 11 kobiet. 

W okresie tym: 

 skierowano 26 bezdomnych do stołówki im. Brata Alberta, otrzymali  3.948 posiłki; 

 zorganizowano 1.761 kąpieli, zarówno dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych  

z zewnątrz; 

 przeprowadzono 263 prania bielizny osobistej, pościelowej, kocy, odzieży itp. dla 

pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz. 

Ogółem w okresie od I-XII 2020r. koszt utrzymania noclegowni wraz z wynagrodzeniem 

pracowników wyniósł  436.829,47 zł. 

 

Usługi  opiekuńcze - w okresie od I-XII 2020r. objętych opieką było 112 osób w tym 98 osób 

samotnych. Są to osoby w przedziale wiekowym: 

powyżej 95 lat   2 osoby 

81 - 95 lat  65 osób  

76 - 80 lat  22 osoby 

61 - 75 lat  19 osób  

do 60-go roku życia  4 osoby  

Osoby korzystające z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych są zobowiązane do 

zwrotu części lub całości kosztów świadczonej usługi. Wysokość odpłatności ze strony osoby 

korzystającej jest zależna od wysokości jej dochodów. Wysokość odpłatności określana jest 

na podstawie tabeli odpłatności zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Zakopane. Osoby, 

których dochód miesięczny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego 

ustawą o pomocy społecznej korzystają z usług nieodpłatnie. Uzyskane z odpłatności kwoty 

są odprowadzane do Urzędu Miasta jako dochody. W okresie od I-XII 2020r. odprowadzono 

kwotę 150.119,65 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 2020r. wyniósł 816.318,15 zł. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  

W okresie od I-XII 2020r. realizowano w następujących formach:  

 w formie zajęć rewalidacyjnych w miejscu zamieszkania usługami objęto 1 osobę; 

zrealizowano 376 godzin, koszt usług wyniósł 11.280,00 zł 

 w formie terapii logopedycznej, oligofrenopedagogiki, rehabilitacji, metody Voity 

usługami objęto 13 osób; zrealizowano 1.406 godzin; koszt og. wyniósł 95.343,27 zł. 
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 w formie integracji sensorycznej usługami objęto 7 osób; zrealizowano 368 godzin; 

koszt tych usług wyniósł 25.760,00 zł. 

 w formie opieki pielęgniarskiej usługami objęto 1 osobę; zrealizowano 777 godzin; 

koszt tych usług wyniósł  19.412,50 zł. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189,poz.1598) za wyżej 

wymienione usługi specjalistyczne w okresie od I-XI 2020r. od opiekunów osób, pobrano 

opłaty w łącznej wysokości 6.321,48 zł. Kwota ta została odprowadzona na dochody budżetu 

państwa do Urzędu Miasta Zakopane. 

 

Program „Opieka 75+”- edycja 2020 
W ramach usług opiekuńczych w 2020 roku realizowany był program „ Opieka 75+”.  

W ramach programu  zrealizowano 5.692 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez 

opiekunki u osób powyżej 75 roku życia. Na realizację programu tj. wynagrodzenia 

opiekunek wydano 97.576,00 zł  ze środków otrzymanych z budżetu państwa. 

 

 

Rozdział 85230 - pozostała działalność – dożywianie, kwota ogółem     760.843,14 zł 

w tym: z dotacji:     440.230,00 zł 

  środki własne gminy    320.578,42 zł 

            zwrot dotacji za lata ubiegłe             34,72 zł 

W ramach wymienionego rozdziału: 

 opłacono obiady dla 104 osób, w tym:  

- dla 99 dzieci na kwotę               26.872,42 zł 

- dla 5 osób starszych i niepełnosprawnych na kwotę              1.490,00 zł 

 przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub 

posiłku dla 274 rodzin (w tym 589 osób, którym przyznano  

decyzją świadczenie) na kwotę                                                                   732.446,00 zł 

 

 

Rozdział 85295 - pozostała działalność (zakupy dla osób objętych kwarantanną, program 

„Wspieraj Seniora”)   

                                  Wydano  ogółem:                                 108.332,20 zł                            

 

Zakupy – wydano ogółem       1.847,72 zł 

Środki zostały przeznaczone na zrobienie zakupów artykułów żywnościowych dla osób 

przebywających na kwarantannie. 

   

 Programu „Wspieraj Seniora” - wydano ogółem   -        106.484,48 zł 
w tym: 

         płace i pochodne                73.784,38 zł 

         wydatki rzeczowe                                     32.700,10 zł 

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono termometry, pulsoksymetry, ciśnieniomierze  na 

kwotę 8.038,40zł oraz środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, rękawiczki 

jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni, na kwotę 24.661,70 zł. 

Zakupione środki ochrony osobistej służyły wolontariuszom, pracownikom Ośrodka oraz 

były rozdawane seniorom w przypadkach zgłaszania takiej potrzeby.  
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Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (projekt EFS, 

projekt „Bezpieczny Dom”, projekt „Kooperacja 3D”, program „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych), wydano ogółem:                              103.430,38 zł 

Projekt „Bezpieczny Dom”   - wydano ogółem                32.083,38 zł             

Jest to projekt Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Społeczny „Bezpieczny Dom”. 

W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, maseczki z 

filtrem FFP2, fartuchy, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji 

powierzchni na kwotę 17.574,31zł oraz następujący sprzęt: defibrylator, torbę medyczną wraz 

z wyposażeniem, oczyszczacze powietrza, termometry elektroniczne, ciśnieniomierze, 

kozetkę lekarską, parawan medyczny na kwotę: 14.509,07zł. Zakupione środki i sprzęt 

zostały przeznaczone na potrzeby i do wykorzystania na Noclegowni.        

 

Projekt „Kooperacja 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i 

rodzin”   - wydano ogółem                                                37.399,00 zł       

W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki i rękawice jednorazowe 

na kwotę 9.572,00zł oraz generatory ozonu i lampy antywirusowe UV na kwotę 27.827,00zł. 

W ramach wymienionych zakupów, 2 generatory ozonu zostały przekazane do użytkowania 

do Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Zakopane - Olcza, 2 generatory ozonu są 

wykorzystywane w Noclegowni, natomiast 2 generatory są wykorzystywane w siedzibie 

MOPS Zakopane. Lampy antywirusowe UV są zainstalowane na świetlicy Noclegowni (2 szt) 

oraz są ustawione w pomieszczeniach obsługi MOPS Zakopane (4 szt).  

Program ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020  z Funduszu 

Solidarnościowego wydano ogółem                                 33.948,00 zł             

W ramach programu zrealizowano og. 1.656 godzin usług opiekuńczych świadczonych przez 

opiekunki u osób niepełnosprawnych poniżej 75 lat. Na realizację programu tj. 

wynagrodzenia opiekunek wydano 33.948,00 zł  ze środków otrzymanych z Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze, w okresie od I-XII 2020r. na realizację 

Programu Rodzina „500+” wydano ogółem:      24.224.523,89 zł  

              w tym: 

 świadczenie wychowawcze                                         24.025.990,41 zł    

 płace i pochodne                                                               150.477,57 zł 

 wydatki rzeczowe -zlecone                                                 48.055,91 zł 
Wydatki rzeczowe obejmują koszty utrzymania (woda, ścieki, śmieci, energia elektryczna i cieplna, 

telefon, internet), zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, papieru oraz usługi pocztowej. 

W okresie 2020 roku wypłacono 48.243 świadczenia wychowawcze na kwotę: 24.025.990,41 zł.  

 

Z Programu skorzystało odpowiednio: 

Miesiąc 

2020r. 

Liczba 

rodzin dzieci świadczeń 

styczeń 2410 3849 3923 

luty 2427 3872 4044 

marzec 2433 3878 4031 

kwiecień 2471 3882 4188 

maj 2475 3899 4008 



 

 

 

Sprawozdanie finansowe z działalności MOPS Zakopane 2020r. 
Strona 9 z 12 

 

czerwiec 2475 3904 4010 

lipiec 2499 3935 4015 

sierpień 2493 3942 4002 

wrzesień 2491 3953 4000 

październik 2496 4001 3963 

listopad 2491 3998 3977 

grudzień 2498 4023 3996 

 

 

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne  

 świadczenia rodzinne         5.171.672,97 zł 

 fundusz alimentacyjny           594.656,57 zł 

 ubezpieczenia społeczne           323.205,90 zł 

 płace i pochodne            187.764,37 zł 

 wydatki rzeczowe                    49.334,05 zł 

Razem zlecone i własne     6.326.633,86 zł 

 

W okresie od I-XII 2020r. wydano 1.362 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych na łączną 

kwotę :                5.194.388,41 zł 

Zwroty za I-XII 2020r. nienależnie pobranych   

świadczeń rodzinnych na kwotę:                                                                           - 22.715,44 zł 

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

                                      5.171.672,97 zł 

Opłacono składki emerytalno-rentowe dla  63 osób na kwotę:            323.205,90 zł 

Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 117 osób na łączną kwotę:             594.656,57 zł 

 

Odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji 

(na rzecz gminy) kwotę w wysokości                         63.476,19 zł 

tym : -  należność główna Fundusz Alimentacyjny                60.358,65 zł 

         -  należność główna Zaliczka Alimentacyjna                  3.117,54 zł 

 

W okresie od I-XII 2020r. odzyskano kwotę 13.088,21 zł za nienależnie pobrane świadczenia 

rodzinne za lata poprzednie, w  tym:  - odsetki:   2.017,17 zł 

- zwroty:  11.071,04 zł  

 

W okresie od I-XII 2020r. odzyskano kwotę 294,25 zł za nienależnie pobrane świadczenia  

 z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie, w tym: odsetki:   91,05zł 

 

W okresie I-XII 2020r. odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji kwotę 

na rzecz Budżetu Państwa w wysokości  215.202,18 zł    

w tym: - odsetki - 121.546,62 zł 

 -  należność główna Fundusz Alimentacyjny -  90.537,97 zł 

 -  należność główna Zaliczka Alimentacyjna -    3.117,59 zł 

 

 

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny-   

W 2020r. zrealizowano 87 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 

 70 wniosków o dodanie nowej rodziny, 
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  2 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie, 

  7 wniosków o wydanie przedłużenia, 

  4 wnioski o wydanie duplikatu, 

  4 wnioski o dodatkową formę. 

Wydano łącznie 383 Karty Dużej Rodziny (171 dla rodziców/opiekunów, 212 dla dzieci). 

 

Rozdział 85504  asystent  rodziny, ogółem koszty wynoszą  -    132.487,98 zł 

w tym: 

płace i pochodne       122.784,98 zł 

wydatki rzeczowe           9.703,00 zł 

W 2020 roku pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny udzielono 29 rodzinom, w tym 54 

dzieciom.  

Charakterystyka rodzin: 

 3 rodziny z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej (8 dzieci), w tym 2 rodziny z 

których 3 dzieci jest umieszczone w pieczy instytucjonalnej, a 3 dzieci pozostaje w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

 26  rodzin  biologicznych, mających problemy opiekuńczo-wychowawcze (46 dzieci). 

Asystenci rodziny w swojej pracy z rodzinami spotykali  się z różnorodnymi  zagadnieniami, 

dotyczącymi  problemów we wspieranych rodzinach, takimi jak: częste problemy w sferze 

opiekuńczo-wychowawczej, bierność bądź niezaradność życiowa, bezrobocie, ubóstwo, 

choroby, przemoc i uzależnienia. Pracę z rodzinami prowadzi się zazwyczaj w miejscu 

zamieszkania, natomiast ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz kwarantannę 

związaną z wystąpieniem wirusa COVID i w związku z zaleceniami Wojewody 

Małopolskiego praca asystentów odbywała się w dużej mierze także w formie zdalnej (czyli 

telefonicznie i internetowo). W szczególnych przypadkach, mimo zagrożenia asystenci 

odwiedzali rodziny w miejscu zamieszkania. W związku z pandemią oraz związanymi z tym 

ograniczeniami podopieczni doświadczali  rozmaitych trudności i wyzwań życiowych. Nauka 

online sprawiała tak dzieciom jak i ich opiekunom spory problem, klienci zmagali się z 

brakiem pracy oraz perspektyw na przyszłość, w związku z czym występowały problemy 

finansowe oraz problemy w obrębie relacji rodzinnych. Asystenci w zaistniałej, trudnej 

sytuacji starali się rozładowywać napięcia w rodzinach za pomocą rozmów pedagogiczno– 

wychowawczych. Pośredniczyli także  w kontaktach z instytucjami, głównie szkołami, 

psychologiem, sądem rodzinnym, policją, kuratorami rodzinnymi. Asystenci starali się w 

praktyczny sposób wdrażać przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

 

Rozdział 85504 - świadczenie „Dobry Start”, w okresie od I-XII 2020r. na realizację 

Programu „Dobry Start” (300+) wydano ogółem:                     758.420,00 zł  

              w tym: 

 świadczenie „Dobry Start”                                                733.950,00 zł    

 płace i pochodne                                                                 22.210,00 zł 

 wydatki rzeczowe -zlecone                                                   2.260,00 zł 
 

W 2020 roku przyznano i wypłacono 2.447 świadczeń na kwotę 733.950,00 zł. 

Na obsługę programu wydatkowano kwotę 24.470,00 zł. 

 

 

Rozdział 85508 rodziny zastępcze,  

opłaty za pobyt 40 dzieci  w 24 rodzinach zastępczych na kwotę            229.099,78 zł 
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Jest to partycypacja w kosztach w wysokości: 10%, 30% lub 50%. 

Rozdział 85510 opłata za domy dziecka  

opłaty za pobyt 7 dzieci w domach dziecka na kwotę           246.466,80 zł 

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

 

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

niektóre świadczenia rodzinne 

W rozdz. 85513 – opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

 od świadczeń pielęgnacyjnych   - 67.694,72 zł 

 od specjalnego zasiłku opiekuńczego  - 11.829,68 zł 

 od zasiłku dla opiekuna    -   2.622,60 zł 

Razem:   82.147,00 zł 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 53 osób na kwotę 82.147,00 zł, w tym : 

 34 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na kwotę:  67.694,70 zł 

 15 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę:  11.829,68 zł 

 4 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna:       2.622,60 zł 

Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem 

Na dzień 1 stycznia 2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej było zatrudnionych 56 

osób, w tym 2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym. 

W okresie od I-XII 2020r. zatrudniono 5 osób. 

W okresie od I-XII 2020r. rozwiązano umowę o pracę z 11 osobami, w tym: 

 z 8 osobami na mocy porozumienia stron, w tym z 5 osobami w związku z przejściem na 

emeryturę, 

 z 1 osobą za wypowiedzeniem pracownika, 

 z 2 osobami z upływem czasu na, który była zawarta. 

W  2020 roku 1 zatrudniona osoba zmieniła etat z pełnego na 1/2. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. zatrudnionych jest 50 osób, w tym 2 osoby przebywają na urlopie 

wychowawczym. 

 

POTRZEBY FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

na 2021 rok 

 

Zadania własne: (środki samorządowe i wojewódzkie)                            9.099.164,00 zł 

w tym: 

    rozdz.85202 - domy pomocy społecznej                        2.272.093,00 zł 

    rozdz.85205 – przeciwdziałanie przemocy                             91.205,00 zł 

    rozdz.85213 - składki na ubezp. zdrowotne                             67.142,00 zł 

    rozdz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze                             275.159,00 zł 

    rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe                               315.000,00 zł 

    rozdz.85216 - zasiłki stałe                             697.631,00 zł 

    rozdz.85219 - ośrodek pomocy społecznej                        2.728.672,00 zł 

    rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i Noclegownia                        1.460.472,00 zł 

    rozdz.85230 - pozostała działalność /dożywianie/                           427.150,00 zł 

    rozdz.85502 – świadczenia rodzinne                             88.100,00 zł 

    rozdz.85504 – asystent rodziny                           150.540,00 zł 

    rozdz.85508 – rodziny zastępcze                           241.000,00 zł 
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    rozdz.85230 -  domy dziecka                          285.000,00 zł 

  

Zadania zlecone gminie                                                                          29.336.166,00 zł 
w tym: 

     rozdz.85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze                          102.173,00 zł 

     rozdz.85501 - świadczenie wychowawcze 500+                     22.157.384,00 zł 

     rozdz.85502 – świadczenia rodzinne                                                     6.326.648,00 zł 

rozdz.85204 – świadczenie  dobry start 300+                     704.010,00 zł 

     rozdz.85513 – składki na ubezp. zdrowotne                                              45.951,00 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. Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych Pan Józef Figiel, ul. Kościuszki 13  
4. a/a 
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