Sprawozdanie
ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w 2013 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 ,Pieczy zastępczej czyli zadania z zakresu zadań zleconych
administracji rządowej jak równieŜ zadań własnych gminy.
Zadania realizowane przez MOPS w 2013r.
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 i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania tych
osób,
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 2013r. w ośrodku powołano asystenta rodziny, który przez pewien czas
wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonać trudności
Ŝyciowe , zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny
towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu
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oraz otoczeniu , koniecznych do tego , aby środowisko rodzinne sprzyjało
bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. W 2013r. asystent rodziny
objął wsparciem 6 rodzin .
W 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie objął różnorodną
formą pomocą 1605 rodzin ( w 2012 r. - 1579 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 2012

Rok 2013

Liczba osób

226

239

Liczba świadczeń

2267

2423

Kwota wydatkowana ogółem ( w zł.) 918.705
918.705
- dotacja
0
- środki własne

1.090.911
1.090.911
0

Należy podkreślić, że w roku 2013 na realizacja wypłat zasiłków stałych była
finansowana w 100% ze środków Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.
Rozdział 85214 § 3110 Zasiłki okresowe
Rok 2012

Rok 2013

Liczba osób

1247

1268

Liczba świadczeń

8689

9323

Powody przyznania:
- bezrobocie
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność

8134
41
503

8769
72
471

Kwota wydatkowana ( w zł )

2.432.334

3.061.331
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Rozdział 85195 Ochrona zdrowia – opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych
Rok 2012

Rok 2013

Liczba osób

19

20

Liczba świadczeń

19

20

Kwota wydatkowana ( w zł)

551

394

Rozdział 85202 Domy
Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt
Ośrodek pokrył koszty pobytu 5 mieszkańców Lipna w DPS w Nowej Wsi ( 1
osoba), Ugoszcz ( 1 osoba), Rzeżewo (2 osoby), Zakrzewo ( 1 osoba)
W 2013r. średni miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł: 12.853 zł.
Rok 2012

Rok 2013

Liczba osób

6

5

Liczba świadczeń

55

60

Kwota wydatkowana ( w zł)

137.967

154.241

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne.
Rok 2012

Rok 2013

Liczba osób ( pobierających zasiłek 207
stały) objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

221

Liczba świadczeń

2066

2215

Kwota wydatkowana ogółem(w zł)
- dotacja
- środki własne

91.031
75.200
91.031
73.945
0
1.255 (zobowiązania 2011r.)

Liczba osób ( pobierających
świadczenie pielęgnacyjne)
objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

76

74

Liczba świadczeń

690

655

Kwota wydatkowana ( w zł)

32.245

32.013

Ogółem wydatkowano ( w zł)

107.445

123.044
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Rozdział 85212

– Składki na ubezpieczenie
ubezpieczenie społeczne od osób pobierających

niektóre świadczenia ( tj. świadczenia pielęgnacyjne i z tyt. pobierania specjalnego
zasiłku opiekuńczego)
Rok 2012

Rok 2013

Liczba osób

117

128

Liczba świadczeń

862

1269

Kwota wydatkowana (w zł)

120.059

186.735

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
Rok 2012

Rodzaj świadczenia

Rok 2013

Zasiłki rodzinne
Liczba świadczeń

18458

17620

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.614.412

1.740.803

Liczba świadczeń

87

81

Kwota wydatkowana ( w zł)

87.000

81.000

Liczba świadczeń

462

300

Kwota wydatkowana ( w zł)

177.880

115.360

Liczba świadczeń

1478

1439

Kwota wydatkowana ( w zł)

258.660

252.180

Liczba świadczeń

1406

1331

Kwota wydatkowana ( w zł)

109.060

102.280

Liczba świadczeń

1095

1034

Kwota wydatkowana ( w zł)

109.500

103.400

433

393

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
Liczba świadczeń
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Kwota wydatkowana ( w zł)

27.690

24.490

Liczba świadczeń

3501

3251

Kwota wydatkowana ( w zł)

280.080

260.080

Liczba świadczeń

8553

8581

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.308.609

1.312.893

Liczba świadczeń

1192

1021

Kwota wydatkowana ( w zł)

612.334

555.851

Liczba świadczeń

145

123

Kwota wydatkowana ( w zł)

145.000

123.000

Liczba świadczeń

3817

3683

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.098.204

1.086.463

Liczba świadczeń

0

15

Kwota wydatkowana (w zł)

0

7592

Liczba świadczeń

0

289

Kwota wydatkowana ( w zł )

0

28900

Ogółem wydatkowano ( w zł )

5.828.429

5.794.292

Z tyt. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

Zasiłki pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tyt
urodzenia dziecka

Fundusz Alimentacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Dodatek do świadczenia
pielęgnacyjnego

Faktyczny wydatek na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
rodzinnych wyniósł : 5.789.366 zł. bowiem został pomniejszony o kwotę 4926 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
dłużnika przekazane przez inne gminy.
Za rok 2013r. wynosiła: 9113 zł.
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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 oraz 20% należne budżetowi państwa z tyt.
funduszu alimentacyjnego w przypadku niemożności ustalenia gminy dłużnika
alimentacyjnego oraz przebywanie w zakładzie karnym , 20% dochód gminy
wierzyciela i 20 % gminy dłużnika.
Za rok 2013r. kwota wyegzekwowana wyniosła : 143.600 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
opiekuńcze
Rok 2012

Rok 2013

Liczba środowisk ( rodzin)

121

113

Liczba godzin

40329

32070

Kwota ( w zł)

799.714

554.188

W 2013 r. pracę w 113 środowiskach wykonywało 33 opiekunek środowiskowych.
Natomiast dochody z usług opiekuńczych w 2013r. wynosiły 117.389 zł.
Rozdział 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rok 2012

Rok 2013

Liczba środowisk ( rodzin)

2

6

Liczba godzin

344

1724

Kwota w ( zł)

18.576

90.876

Zakres tych usług obejmuje współpracę ze specjalistami w zakresie
wspierania logopedycznego i rehabilitacyjnego skierowane do osób z zaburzeniami
psychicznymi i są dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia i świadczone w miejscu zamieszkania ( 6 dzieci).
Wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły
4.574 zł.
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Rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe
Rok 2012

Typy mieszkań

Rok 2013

Mieszkania komunalne
Liczba świadczeń

2047

1876

Kwota wydatkowana ( w zł)

365.062

322.744

Liczba świadczeń

757

725

Kwota wydatkowana ( w zł)

106.499

103.481

Liczba świadczeń

12

12

Kwota wydatkowana ( w zł)

2854

2913

Liczba świadczeń

36

24

Kwota wydatkowana ( w zł)

3455

2423

Liczba świadczeń

483

494

Kwota wydatkowana ( w zł)

70.670

74.074

Liczba świadczeń

1180

1347

Kwota wydatkowana ( w zł)

200.171

222.302

Liczba świadczeń

0

0

Kwota wydatkowana ( w zł)

0

0

Liczba świadczeń ogółem

4515

4478

Kwota wydatkowana ogółem( w zł)

748.711

727.937

Spółdzielcze

Zakładowe

Własnościowe

Inne

Wspólnoty

Z nieokreślonym zasobem

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2013r.skorzystało około 500
rodzin.
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Rozdział 85295 § 3110 Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale finansowane ze środków własnych gminy miasta Lipna.
Rok 2012

Forma pomocy

Rok 2013

Zasiłki celowy i celowy specjalny (osoby)

717

620

Kwota wydatkowana ( w zł)

96.514

73.162

Pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych 12 osób
w schronisku (osoby)

15 osób

Kwota wydatkowana ( w zł)

24.313

39.342

Zasiłek celowy na zakup Ŝywności (osoby)

59

53

Kwota wydatkowana ( w zł)

6000

5000

DoŜywianie uczniów- program „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” (osoby)

754

570

Kwota wydatkowana ( w zł)

19.617

22.150

DoposaŜenie stołówek

Jadłodajnia MOPS i
stołówki szkolne

Kwota wydatkowana ( w zł)

4000

2000

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

49

48

Kwota wydatkowana (w zł)

1386

850

Zdarzenia losowe (osoby)

0

0

Kwota wydatkowana ( w zł)

0

0

Pokrycie kosztów pogrzebu (osoby)

3

4

Kwota wydatkowana ( w zł)

7800

12158

Ogółem wydatkowano ( w zł )

159.630

154.662

Pozostałe wydatki poniesione w 2013r.w rozdziale 852 95 § 3110 finansowane z
dotacji Wojewody.
Kwota dotacji na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” wynosiła: 256.000
256.000 zł .
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Rok 2012

Forma pomocy

Rok 2013

DoŜywianie uczniów + stołówka MOPS

297.476

231921

DoposaŜenie stołówek szkolnych

6088

5999

Zasiłek celowy na zakup Ŝywności

6000

6000

DoŜywianie na podst. art. 6a

10967

9379

Świadczenia rzeczowe ( paczki)

2912

2700

Ogółem wydatkowano ( w zł)

323.443

255999

Rozdział 85295 § 4220 Zakup żywności ( finansowany ze środków własnych gminy
miasta Lipna ).
W 2013r.w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
pomocą w formie gorącego posiłku - ( zupa z wkładką ) w jadłodajni Ośrodka
skorzystało ponad 650 osób.

Rok 2012

Rok 2013

Liczba osób korzystających z posiłków

638

652

Liczba świadczeń

103083

111654

Ogółem wydatkowano ( w zł)

145.000 zł.

164.366

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Ten rozdział obejmuje opłaty ponoszone przez Gminę Miasta Lipna z tyt.
pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, Domach Dziecka lub
Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
W 2013r. opłaty za pobyt 19 dzieci wyniosły : 83.974 zł.
Rozdział 85395 Pozostała
Pozostała działalność
W 2013r. MOPS kontynuował realizację Projektu systemowego „Szansa na
sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
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środków EFS. Okres realizacji projektu obejmuje okres 01 styczeń 2013 r.31 grudzień 2013r.
Kwota przeznaczona na realizację

projektu na 2013r. wraz z wkładem

własnym wynosiła: 403.497,23 zł.
70 osób brało udział następujących kursach:
−

pomoc kuchenna ( 5 osób)

−

magazynier z obsługą wózków jezdniowych ( 6 osób)

−

kosmetyczka ( 7 osób)

−

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej ( 12 osób)

−

spawacz ( 3 osoby)

−

prawo jazdy kat C ( 5 osób)

−

prawo jazdy kat.C+E ( 2 osoby)

−

obsługa sekretariatu z językiem angielskim ( 8 osób)

−

operator koparko -ładowarki ( 3 osoby)

−

florystyka i bukieciarstwo ( 8 osób)

−

komputerowy ( 11osób )
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 8 rodzin wielodzietnych. Uczestniczki

Pal-u objęte były

następującym wsparciem:
1. warsztaty „ Zarządzanie budżetem domowym”
2. warsztaty „ Prawidłowego funkcjonowania rodziny”
3. warsztaty „ Rękodzieła artystycznego „
4. kurs „ Pomoc kuchenna”
Zorganizowano

także

działania

uczestniczek Pal-u i ich rodzin tj.
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o

charakterze

środowiskowym

dla

1.wycieczka do Jura Park w Aleksandrowie Kujawskim ,
2.wycieczka do Multikina we Włocławku,
3. wyjście na seans filmowy do kina „ Nawojka”,
4. karnety wejściowe na basen w Lipnie ,
5. spotkanie „ mikołajkowe'.
Rozdział 85295 § 3119 udział środków własnych w realizacji Projektu
systemowego „Szansa na sukces”
W roku 2013 wypłacono jednorazowe zasiłki celowe i celowe specjalne dla
78 uczestników projektu w kwocie 42.367,21 zł. Kwota ta stanowi 10,5% udziału
środków własnych gminy w stosunku do całkowitych kosztów projektu.
MOPS w Lipnie współpracował z organizacjami pozarządowymi
(”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 1458 kg. art.
Ŝywnościowych. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 560 rodzin.
W dniu 11 grudnia 2013r.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.
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.

Lipno,dn.12.03.2014r.
Przygotowała:
Jolanta Rybczyńska
Kierownik Działu Analiz i Realizacji
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