UCHWAŁA NR XVII/131/2012
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie za rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 60, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 10, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 200 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 771, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.
110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z
2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842oraz z 2011
r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lipnie za rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Maria Turska

Załącznik do uchwały Nr XVII/131/2012
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 marca 2012 roku

Sprawozdanie
ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2011 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 realizowane przez MOPS w 2011r.
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 2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie objął różnorodną
formą pomocą 1549 rodzin ( w 2010r. - 1538 rodzin).
Natomiast Dział Świadczeń Rodzinnych pomocą w formie świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych objął
ponad 1700 rodzin.
W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek wydatkowany budżet w
poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:
Rozdział 85216 § 3110

Zasiłki stałe
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób

219

222

Liczba świadczeń

2294

2244

Kwota wydatkowana ogółem ( w zł.) 896.024 zł.
851.183 zł.
- dotacja
44.841zł.
- środki własne

873.469 zł.
698.775 zł.
174.694 zł.

Należy podkreślić , iż w roku 2011 na realizacja wypłat zasiłków stałych była
finansowana w 80% ze środków Wojewody Kujawsko -Pomorskiego i 20% ze
środków własnych.
Rozdział 85214 § 3110 Zasiłki okresowe
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób

1177

1203

Liczba świadczeń

8398

8432

Powody przyznania:
- bezrobocie
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność

7882
57
71

8080
6
332

Kwota wydatkowana ( w zł )

2.099.025 zł.

2.178.267zł.

Rozdział 851195 Ochrona zdrowia – opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób

5

12

Liczba świadczeń

5

12

Kwota wydatkowana ( w zł)

118 zł.

299 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt
Ośrodek pokrył koszty pobytu 6 mieszkańców Lipna w DPS w Nowej Wsi ( 3 osoby),
Kurowo ( 1 osoba), Ugoszcz ( 1 osoba), Rzeżewo (1 osoba).
W 2011r.miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł: 12.180 zł.
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób

5

6

Liczba świadczeń

60

64

Kwota wydatkowana ( w zł)

132.281 zł.

146.165 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób ( pobierających zasiłek 194
stały) objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

200

Liczba świadczeń

2042

2014

Kwota wydatkowana ogółem(w zł)
- dotacja ( 80%)
- środki własne ( 20%)

66.323 zł

71.386 zł.
57.109 zł.
14.277 zł.

Liczba osób ( pobierających
świadczenie pielęgnacyjne)
objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

37

53

Liczba świadczeń

340

458

Kwota wydatkowana ( w zł)

15.912 zł.

21.434 zł

Ogółem wydatkowano ( w zł)

82.235 zł.

92.820 zł.

Rozdział 85212 – Składki na ubezpieczenie społeczne
społeczne od osób pobierających
niektóre świadczenia ( tj. świadczenia pielęgnacyjne)
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób

11

64

Liczba świadczeń

370

576

Kwota wydatkowana (w zł)

48.630 zł.

75.073 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
Rok 2010

Rodzaj świadczenia

Rok 2011

Zasiłki rodzinne
Liczba świadczeń

21012

19734

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.802.399 zł.

1.687.602 zł.

Liczba świadczeń

103

75

Kwota wydatkowana ( w zł)

103.000 zł.

75.000 zł.

Liczba świadczeń

621

573

Kwota wydatkowana ( w zł)

242.867 zł.

222.134 zł.

Liczba świadczeń

1454

1519

Kwota wydatkowana ( w zł)

257.740 zł.

265.470 zł.

Liczba świadczeń

1921

1576

Kwota wydatkowana ( w zł)

145.440 zł

121.480 zł.

Liczba świadczeń

1249

1216

Kwota wydatkowana ( w zł)

124.900 zł.

121.600 zł.

Liczba świadczeń

527

546

Kwota wydatkowana ( w zł)

31.630 zł.

33.500 zł.

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
Liczba świadczeń

3839

3572

Kwota wydatkowana ( w zł)

307.120 zł.

285.760 zł

Liczba świadczeń

9300

8989

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.422.900 zł.

1.375.317 zł.

Liczba świadczeń

573

779

Kwota wydatkowana ( w zł)

294.563 zł.

398.320 zł.

Liczba świadczeń

169

144

Kwota wydatkowana ( w zł)

169.000 zł.

144.000 zł.

Liczba świadczeń

3631

3806

Kwota wydatkowana ( w zł)

950.631 zł.

1.052.583 zł.

Ogółem wydatkowano

5.843.629 zł.

5.782.766 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tyt
urodzenia dziecka

Fundusz Alimentacyjny

Faktyczny wydatek na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
wyniósł : 5.776.240 zł. bowiem został pomniejszony o kwotę 6.526 zł. stanowiącą
zwroty roku bieżącego.
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 2011r. wynosiła: 43.700 zł.
Rozdział 85212 § 0980 Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego
Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ustawą jest to 60% należne
na rzecz budżetu państwa .
Za rok 2011r. kwota wyegzekwowana wyniosła : 74. 351 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Rok 2010

Rok 2011

Liczba środowisk ( rodzin)

131

118

Liczba godzin

39145

40587

Kwota ( w zł)

640.543 zł.

716.564zł.

W 2011 r. pracę w 118 środowiskach wykonywało 55 opiekunek środowiskowych.
Natomiast dochody z usług opiekuńczych w 2011r. wynosiły 117.704 zł.
Rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe
Rok 2010

Typy mieszkań

Rok 2011

Mieszkania komunalne
Liczba świadczeń

2407

1898

Kwota wydatkowana ( w zł)

418.734 zł.

327.464 zł.

Liczba świadczeń

881

848

Kwota wydatkowana ( w zł)

116.916 zł.

120.132 zł.

Liczba świadczeń

37

24

Kwota wydatkowana ( w zł)

5.094 zł.

4.785 zł.

Liczba świadczeń

57

29

Kwota wydatkowana ( w zł)

5.903 zł.

3.058 zł.

Liczba świadczeń

521

443

Kwota wydatkowana ( w zł)

68.749 zł.

61.561 zł.

Liczba świadczeń

501

1201

Kwota wydatkowana ( w zł)

87.244 zł.

206.325 zł.

Liczba świadczeń

6

0

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.01.716

0

Liczba świadczeń ogółem

4410

4443

Kwota wydatkowana ogółem( w zł)

704.356 zł

723.325 zł.

Spółdzielcze

Zakładowe

Własnościowe

Inne

Wspólnoty

Z nieokreślonym zasobem

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2011r . skorzystało około 400
rodzin.
Rozdział 85295 § 3110 Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale finansowane ze środków własnych gminy miasta Lipna.
Rok 2010

Forma pomocy

Rok 2011

Zasiłki celowy i celowy specjalny

626 rodzin

709

Kwota wydatkowana ( w zł)

79.577 zł.

71.631 zł.

Pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych 9 osób
w schronisku

10 osób

Kwota wydatkowana ( w zł)

22.871 zł.

27.904 zł.

Zasiłek celowy na zakup Ŝywności

53 rodziny

23 rodziny

Kwota wydatkowana ( w zł)

12.000 zł.

5.000 zł

DoŜywianie uczniów- program „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania”

665 dzieci

758 dzieci

Kwota wydatkowana ( w zł)

27.513 zł.

36.872 zł.

DoposaŜenie stołówek

Jadłodajnia MOPS

Jadłodajnia MOPS

Kwota wydatkowana ( w zł)

4.500 zł.

2.000 zł.

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

56 uczniów

41 uczniów

Kwota wydatkowana (w zł)

9.000 zł.

4.393 zł.

Zdarzenia losowe

1 rodzina

1 rodzina

Kwota wydatkowana ( w zł)

4.000 zł.

6.500 zł.

Pokrycie kosztów pogrzebu

0

2

Kwota wydatkowana ( w zł)

0

3.550 zł.

Ogółem wydatkowano ( w zł )

159.461 zł

157.850 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2011r.w rozdziale 852 95 § 3110 finansowane z
dotacji Wojewody.
Kwota otrzymanej dotacji na podstawie zawartego porozumienia wynosiła:
322.000 zł na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rok 2010

Forma pomocy

Rok 2011

DoŜywianie uczniów + stołówka MOPS

227.074 zł.

296.632 zł.

DoposaŜenie stołówek szkolnych

6.500 zł.

7.000 zł.

Zasiłek celowy na zakup Ŝywności

3.000 zł.

5.000 zł.

DoŜywianie na podst. art. 6a

2.048 zł.

11.337 zł.

Świadczenia rzeczowe ( paczki)

3.000 zł.

2.031 zł.

Ogółem wydatkowano ( w zł)

241.622 zł.

322.000 zł.

Rozdział 85295 § 4210 Zakup żywności ( finansowany ze środków własnych gminy
miasta Lipna ).
W 2011r.w

ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

pomocą w formie gorącego posiłku - ( zupa z wkładką ) w jadłodajni Ośrodka
skorzystało ponad 470 osób.
Rok 2010

Rok 2011

Liczba osób korzystających z posiłków

360

474

Liczba świadczeń

63213

56854

Ogółem wydatkowano ( w zł)

126.560 zł.

112.160 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
W 2011r. MOPS kontynuował realizację Projektu systemowego „Szansa na
sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków EFS. Okres realizacji projektu obejmował styczeń – grudzień 2011.
Całkowity koszt realizacji w/w projektu to kwota 309.568 zł z czego kwota
277.063,36 zł. to środki otrzymane w formie dotacji rozwojowej.
47 osób brało udział w projekcie uczestnicząc w zajęciach z psychologiem , doradcą
zawodowym oraz następujących kursach:
spawacza, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, kosmetyczki, sprzedawcy z
obsługą kasy fiskalnej, florystyka i bukieciarstwo, kurs komputerowy z obsługą

sekretariatu i podstawy księgowości, prawo jazdy kat.B z przedstawicielem
handlowym, prawo kat.C,wyroby ze sztucznej biżuterii.
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 10 matek samotnie wychowujących dzieci. Uczestniczki

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 Jura Park w Aleksandrowie Kujawskim oraz spotkanie
„mikołajkowe”.
Rozdział 85295 § 3119 udział środków własnych w realizacji Projektu
systemowego „Szansa na sukces”
W roku 2011 wypłacono jednorazowe zasiłki celowe i celowe specjalne dla 57
uczestników projektu w kwocie 32.504,64 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 8367 kg. art.
Ŝywnościowych. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 636 rodzin.
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. Dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci serwera wraz z
oprogramowaniem i 1 zestawu komputerowego. Zakupiono takŜe niezbędne meble
biurowe i zmieniono podłogi w 4 pomieszczeniach biurowych. Wymieniono 4 drzwi
zewnętrzne, odnowiono i ocieplono elewację na 1 ścianie jadłodajni ośrodka.
Reasumując pomoc i moŜliwości finansowe Ośrodka naleŜy stwierdzić, Ŝe tut.
Ośrodek w pełni realizuje wciąŜ rosnące zadania i potrzeby podejmując działania
zmierzające do Ŝyciowego usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.

