Sprawozdanie
ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2010 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zasięgiem swojego działania
obejmuje teren miasta Lipna i realizuje zadania wynikające z Ustawy o pomocy
społecznej, Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego,Zaliczki
Alimentacyjnej czyli zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej jak
równieŜ zadań własnych gminy.
Zadania o charakterze obowiązkowym, które MOPS realizował w 2010r. to:
1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
3.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4.doŜywianie dzieci,
5.doŜywianie osób najuboŜszych w jadłodajni ośrodka ,
6.organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób
potrzebujących,
7.udzielanie schronienia i ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnego w
schronisku,
8.przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
9.kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańców gminy ,
10.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
12.przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych,zasiłków
pielęgnacyjnych i świadczeń, pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tyt.
urodzenia dziecka,
13.wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
14.podejmowanie działań wobec dłuŜników alimentacyjnych,
15.opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny,
16.praca socjalna.
Ponadto Ośrodek podejmuje działania w zakresie poradnictwa, aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych , opieki nad dziećmi i młodzieŜą zagroŜoną patologią
społeczną oraz kompleksowego zaspakajania potrzeb środowisk wymagających
specjalnego wsparcia.
W 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie objął różnorodną
formą pomocą 1538 rodzin
r
( w 2009r. - 1449 rodzin).

Natomiast Dział Świadczeń Rodzinnych pomocą w formie świadczeń
rodzinnych,świadczeń z funduszu alimentacyjnego,świadczeń pielęgnacyjnych objął
ponad 1400 rodzin.

W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek wydatkowany budżet w
poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:
Rozdział 85216 § 3110

Zasiłki stałe
Rok 2009

Rok 2010

Liczba osób

210

219

Liczba świadczeń

2214

2294

Kwota wydatkowana ( w zł.)

846.980 zł.

896.024 zł.( w tym środki
własne w wys.44.841zł)

Należy podkreślić , iż w roku 2010 w związku z niedoborem środków
finansowych na realizację wypłat zasiłków stałych za m- c grudzień 2010
zabezpieczono wypłatę tych świadczeń ze środków własnych gminy na kwotę
44.841 zł.
Rozdział 85214 § 3110 Zasiłki okresowe
Rok 2009

Rok 2010

Liczba osób

1057

1177

Liczba świadczeń

7235

8398

Powody przyznania:
- bezrobocie
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność

6081
239
530

7882
57
71

Kwota wydatkowana ( w zł )

1.823.450 zł.

2.099.025 zł.

Rozdział 851195 Ochrona zdrowia – opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych
Rok 2009
Liczba osób

8

Rok 2010
5

Liczba świadczeń

8

5

Kwota wydatkowana ( w zł)

171 zł.

118 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt
Ośrodek pokrył koszty pobytu 5 mieszkańców Lipna w DPS w Nowej Wsi ( 3 osoby),
Kurowo ( 1 osoba), Ugoszcz ( 1 osoba).
W 2010r.miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł: 11.023 zł.
Rok 2009

Rok 2010

Liczba osób

6

5

Liczba świadczeń

72

60

Kwota wydatkowana ( w zł)

139.291 zł.

132.281 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Rok 2009

Rok 2010

Liczba osób ( pobierających zasiłek 185
stały) objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

194

Liczba świadczeń

1908

2042

Kwota wydatkowana (w zł)

66.319 zł

66.323 zł.

Liczba osób ( pobierających
świadczenie pielęgnacyjne)
objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

36

37

Liczba świadczeń

318

340

Kwota wydatkowana ( w zł)

12.524 zł.

15.912 zł

Ogółem wydatkowano ( w zł)

78.873 zł.

82.235 zł.

Rozdział 85212 – Składki na ubezpieczenie społeczne
społeczne od osób pobierających
niektóre świadczenia ( tj. świadczenia pielęgnacyjne)
Rok 2009

Rok 2010

Liczba osób

9

11

Liczba świadczeń

351

370

Kwota wydatkowana (w zł)

38.923 zł.

48.630 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
Rok 2009

Rodzaj świadczenia

Rok 2010

Zasiłki rodzinne
Liczba świadczeń

22759

21012

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.463.112 zł.

1.802.399 zł.

Liczba świadczeń

121

103

Kwota wydatkowana ( w zł)

121.000 zł.

103.000 zł.

Liczba świadczeń

609

621

Kwota wydatkowana ( w zł)

237.214 zł.

242.867 zł.

Liczba świadczeń

1416

1454

Kwota wydatkowana ( w zł)

247.470 zł.

257.740 zł.

Liczba świadczeń

2057

1921

Kwota wydatkowana ( w zł)

154.200 zł

145.440 zł.

Liczba świadczeń

1315

1249

Kwota wydatkowana ( w zł)

131.500 zł.

124.900 zł.

Liczba świadczeń

510

527

Kwota wydatkowana ( w zł)

31.100 zł.

31.630 zł.

Liczba świadczeń

4111

3839

Kwota wydatkowana ( w zł)

328.880 zł.

307.120 zł.

Liczba świadczeń

9118

9300

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.395.054 zł.

1.422.900 zł.

503

573

Z tyt. urodzenia dziecka

Urlop wychowawczy

Z tyt. samotnego wychowywania

Kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Podjęcie przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania

Z tyt. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

Zasiłki pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne
Liczba świadczeń

Kwota wydatkowana ( w zł)

218.102 zł.

294.563 zł.

Liczba świadczeń

188

169

Kwota wydatkowana ( w zł)

188.000 zł.

169.000 zł.

Liczba świadczeń

188

3631

Kwota wydatkowana ( w zł)

860.125 zł.

950.631 zł.

Ogółem wydatkowano

5.368.363 zł.

5.843.629 zł.

Jednorazowa zapomoga z tyt
urodzenia dziecka

Fundusz Alimentacyjny

Rozdział 85212 § 0980 Wpływy z tytułu 20% dochodów należnych gminie z tyt.
funduszu alimentacyjnego.
Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kwota ta stanowi 20% dochód gminy
wierzyciela i 20% gminy dłużnika.
Za rok 2010r. wynosiła: 43.420 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Rok 2009

Rok 2010

Liczba środowisk ( rodzin)

154

131

Liczba godzin

51547

39145

Kwota ( w zł)

790.054 zł.

640.543 zł.

W 2010 r. pracę w 131 środowiskach wykonywało 54 opiekunek środowiskowych.
Natomiast dochody z usług opiekuńczych w 2010r. wynosiły 121.244 zł.
Rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe
Typy mieszkań
Mieszkania komunalne

Rok 2009

Rok 2010

Liczba świadczeń

2825

2407

Kwota wydatkowana ( w zł)

462.333 zł.

418.734 zł.

Liczba świadczeń

833

881

Kwota wydatkowana ( w zł)

106.392 zł.

116.916 zł.

Liczba świadczeń

0

37

Kwota wydatkowana ( w zł)

0

5.094 zł.

Liczba świadczeń

68

57

Kwota wydatkowana ( w zł)

7.083 zł.

5.903 zł.

Liczba świadczeń

60

521

Kwota wydatkowana ( w zł)

6.848 zł.

68.749 zł.

Liczba świadczeń

588

501

Kwota wydatkowana ( w zł)

75.626 zł.

87.244 zł.

Liczba świadczeń

0

6

Kwota wydatkowana ( w zł)

0

1.716 zł.

Liczba świadczeń ogółem

4374

4410

Kwota wydatkowana ogółem( w zł)

658.282 zł

704.356 zł.

Spółdzielcze

Zakładowe

Własnościowe

Inne

Wspólnoty

Z nieokreślonym zasobem

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2010r . skorzystało około 400
rodzin.

Rozdział 85295 § 3110 Pozostała działalność
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych
w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź,
osunięcie się ziemi lub huragan ,udzielono
2 rodzinom pomocy finansowej w formie
,

jednorazowych zasiłków celowych na łączną kwotę 6.000 zł.(
zł. dotacja celowa z
budżetu państwa )
Wydatki w tym rozdziale finansowane ze środków własnych gminy miasta Lipna.
Rok 2009

Forma pomocy

Rok 2010

Zasiłki celowy i celowy specjalny

617 rodzin

626

Kwota wydatkowana ( w zł)

62.016 zł.

79.577 zł.

Pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych 4 osoby
w schronisku

9 osób

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.157zł.

22.871 zł.

Zasiłek celowy na zakup Ŝywności

31 rodzin

53 rodziny

Kwota wydatkowana ( w zł)

5.090 zł.

12.000 zł

DoŜywianie uczniów- program „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania”

468 dzieci

665 dzieci

Kwota wydatkowana ( w zł)

29.358 zł.

27.513 zł.

DoposaŜenie stołówek

Jadłodajnia MOPS

Jadłodajnia MOPS

Kwota wydatkowana ( w zł)

4.000 zł.

4.500 zł.

DoŜywianie uczniów – art.6a ustawy z
29.12.2005r.”Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”.

0

56 uczniów

Kwota wydatkowana (w zł)

0

9.000 zł.

Zdarzenia losowe

0

1 rodzina

Kwota wydatkowana ( w zł)

0

4.000 zł.

Pokrycie kosztów pogrzebu

1 osoba

0

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.960 zł.

0

Ogółem wydatkowano ( w zł )

103.581 zł

159.461 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2010r.w rozdziale 852 95 § 3110 finansowane z
dotacji Wojewody.
Kwota otrzymanej dotacji na podstawie zawartego porozumienia wynosiła:241.622
241.622 zł
na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rok 2009

Forma pomocy

Rok 2010

DoŜywianie uczniów + stołówka MOPS

197.628 zł.

227.074 zł.

DoposaŜenie stołówek szkolnych

6.000 zł.

6.500 zł.

Zasiłek celowy na zakup Ŝywności

0

3.000 zł.

DoŜywianie na podst. art. 6a

5.372 zł.

2.048 zł.

Świadczenia rzeczowe ( paczki)

0

3.000 zł.

Ogółem wydatkowano ( w zł)

209.000 zł.

241.622 zł.

Rozdział 85295 § 4210 Zakup żywności ( finansowany ze środków własnych gminy
miasta Lipna).
W 2010r.w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
pomocą w formie gorącego posiłku - ( zupa z wkładką ) w jadłodajni Ośrodka
skorzystało ponad 360 osób.
Rok 2009

Rok 2010

Liczba osób korzystających z posiłków

308

360

Liczba świadczeń

60029

63213

Ogółem wydatkowano ( w zł)

106.560 zł.

126.560 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
W 2010r. MOPS kontynuował realizację Projektu systemowego „Szansa na
sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków EFS. Okres realizacji projektu obejmował styczeń – grudzień 2010.
Całkowity koszt realizacji w/w projektu to kwota 277.948 zł z czego kwota
248.763,46 zł. to środki otrzymane w formie dotacji rozwojowej.
30 osób brało udział w projekcie uczestnicząc w zajęciach z z psychologiem ,
doradcą zawodowym oraz następujących kursach:
spawacza, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych,kosmetyczki, sprzedawcy z
obsługą kasy fiskalnej, florystyka i bukieciarstwo,brukarza, kurs komputerowy i
sprzętu ciężkiego.
Dzięki uczestnictwu w Projekcie beneficjenci uzyskali dodatkowe kwalifikacje,
certyfikaty ukończenia kursów umożliwiające znalezienie i podjęcie pracy
zarobkowej.

Ośrodek w ramach projektu realizował Program Aktywności Lokalnej ,gdzie
wsparciem objęto 18 osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio problemem
alkoholowym ( 6 kobiet, 12 mężczyzn).Uczestniczki i uczestnicy Pal-u objęci byli
pomocą psychologa, doradcy zawodowego, prawnika oraz uczestniczyli w
działaniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Zorganizowano także działania o charakterze środowiskowym dla uczestników Pal-u
i ich rodzin tj. wycieczka do Częstochowy w ramach dni modlitewnych ( 05 czerwca)
oraz spotkanie andrzejkowe.

Rozdział 85295 § 3119 udział środków własnych w realizacji Projektu
systemowego „Szansa na sukces”
W roku 2010 wypłacono jednorazowe zasiłki celowe i celowe specjalne dla 48
uczestników projektu w kwocie 29.184,54 zł. Kwota ta stanowi 10,5% udziału
środków własnych gminy w stosunku do całkowitych kosztów projektu.
MOPS w Lipnie współpracował z organizacjami pozarządowymi (
PCK,PKPS,”Caritas”,OHP, fundacje i stowarzyszenia) w celu pozyskiwania
dodatkowych środków finansowych na pomoc rzeczową lub bezpośrednio samą
pomoc rzeczową. Właśnie w ramach tej współpracy Ośrodek uczestniczył w
dystrybucji otrzymanych z Zarządu Rejonowego PKPS we Włocławku produktów
Ŝywnościowych w ramach programu PEAD. Łącznie otrzymaliśmy 18 047 kg. art.
Ŝywnościowych. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 640 rodzin ( 1920 osób).
W m-cu grudniu w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego wzorem lat ubiegłych
Ośrodek przygotował Wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych i
dotkniętych ubóstwem. Środki finansowe na uroczystą kolację pozyskano od
sponsorów i środków własnych gminy.
Ponadto klienci naszego ośrodka ,którzy objęci są pomocą w formie usług
opiekuńczych otrzymali paczki Ŝywnościowe ( 100 rodzin).
Zgodnie z planem wydatków dokonano bieŜących napraw i remontów w
budynku ośrodka. Zakupiono 4 zestawy komputerowe,10 zasilaczy awaryjnych, 3
drukarki , zakupiono 2 licencje do pakietu biurowego OFFIS 2007 i 15 sztuk licencji
do serwera. Zakupiono takŜe niezbędne meble biurowe do sekretariatu oraz
zmieniono podłogi w 3 pomieszczeniach biurowych.
Reasumując pomoc i moŜliwości finansowe Ośrodka naleŜy stwierdzić,Ŝe tut.
Ośrodek w pełni realizuje wciąŜ rosnące zadania i potrzeby podejmując wciąŜ
działania zmierzające do Ŝyciowego usamodzielnienia osób , rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.

Lipno,dn.07.03.2011r.
Przygotowała:
Jolanta Rybczyńska
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