Informacja z realizacji zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
za 2011 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Zadania zlecone
W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń
rodzinnych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób
otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.
W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2011 r. wypłaciliśmy następujące
świadczenia:
- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 573 057,00 zł, tj. 6753 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 442 660,40 zł tj. 3672 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 145 350,00 zł tj. 950 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 69 264,20 zł, tj. 135 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 74 000,00 zł, tj. 74
świadczeń.
Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę 1 304 331,60 zł.
W ww. okresie dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na ogólną kwotę
1043,60 zł (kwota zwrotu pomniejsza wydatki danego roku).

Za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 12 453,85 zł (95 świadczeń).
Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą
3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno –
rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W 2011 r. kwotę 38 964,93 zł wydatkowano m.in. na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń
rodzinnych
- zakup artykułów biurowych
- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych.
Za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie
zdrowotne, wydatkowano kwotę 1560,01 zł ( 34 świadczenia).
13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymało w m-cu listopadzie i grudniu
2011 pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób
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pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Uchwała nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia
27 września 2011 r.). Koszt pomocy wyniósł 2600,00 zł.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w 2001 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków
wiosennych - 58 rodzin rolniczych otrzymało zasiłki celowe na ogólną kwotę 140 359,93 zł.
Zadania zlecone ogółem – 1 499 226,72 zł
Zadania własne
W zakresie zadań własnych w 2011 r. 112 rodzin tj. 310 osób w rodzinie otrzymało zasiłki
celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów
żywnościowych i szkolnych, zakup leków i leczenie, dofinansowanie turnusu
rehabilitacyjnego dziecka, opłacenie energii elektrycznej, przystosowanie budynku do
zamieszkania, doprowadzenie energii elektrycznej, zdarzenie losowe (pożar budynku
mieszkalnego, zerwanie dachu 10725,06), wykonanie przyłącza wodociągowego.
Wydatkowano na ten cel kwotę 100865,44 zł.
19 rodzin tj. 61 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność i potrzebę ochrony macierzyństwa zasiłki okresowe na ogólną kwotę
38069,00 zł, z czego 9134,00 zł to środki własne, natomiast 28935,00 zł pochodzi z dotacji.
Zatrudnione były również 6 osób świadczących usługi 7 niepełnosprawnym osobom. Koszt
usług stanowił kwotę 27273,02 zł.
W 2011 r. 7 samotnym osobom oraz 1 osobie pozostającej w rodzinie wypłacono zasiłki stałe
na ogólną kwotę 24950,40 zł, tj. 65 świadczeń, z czego 19960,00 zł pochodzi z dotacji,
natomiast 4 990,40 zł ze środków własnych.
W powyższym okresie odprowadzano składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
na ogólną kwotę 1725,35 zł ( 50 składek), z czego 1380,00 zł pochodzi z dotacji, zaś 345,35 zł
ze środków własnych.
W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 144 dzieci korzystało
z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 59 102,30 zł, z czego
środki własne to kwota 19 992,30 zł, a dotacja – 39 110,00 zł. W ramach tego programu 19
rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę 26 650,00
zł, z czego środki własne to kwota 16560,00, a dotacja - 10090,00 zł.
Do jednej ze szkół dowożono obiady - koszt dowozu - 831,68 zł. Doposażono 1 punkt
wydawania posiłków w szkole podstawowej, koszt doposażenia wyniósł 4 108,20 zł.
W analizowanym okresie poniesiono I - X. 2011 r. wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w
DPS 1 osoby. Koszt odpłatności wyniósł ogółem kwotę 20 847,62 zł.
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Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 167 rodzin, tj. 513 osoby
w rodzinie.
Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo
z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.
Struktura wydatków w I półroczu 2011 r. jest następująca:
- środki własne – 145 220,91 zł,
- dotacja – 80 392,00 zł.
Zadania własne ogółem : 530 035,92 zł, z czego :
- środki własne – 350 168,92 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 179 867,00 zł.

Budżet Ośrodka 2011 r. wyniósł ogółem (bez udziału projektu):
plan 2 043 065,00 zł,
wykonanie – 2 029 262,64 zł.
Od 01.01.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie kontynuuje realizację
projektu pn. „Od bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja Integracji społecznej,
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Budżet projektu stanowi kwotę 99 041,77 zł, z czego 88 642,38 zł pochodzi z dotacji
a 10 399,39 zł stanowi wkład własny (wypłatę zasiłków celowych dla 6 beneficjentów
biorących udział w projekcie).
W 2011 r. wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 98 643,26 zł.
W ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych i
wychowawczych, warsztatach z doradcą zawodowym, warsztaty zarządzania budżetem
domowym, szkolenie z podstaw obsługi komputera, indywidualne konsultacje z psychologiem.
Uczestnicy wzięli również udział wraz z dziećmi w 2 wyjazdach integracyjnych.
Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach
programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” otrzymanej od
Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Stowarzyszenie
Charytatywne” w Siedlcach.
Sporządziła : K.Kwiatkowska
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