Informacja z realizacji zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
za 2010 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 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- 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 2010 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:
- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 629 799,00 zł, tj. 7385 świadczeń,
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- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 447 817,00 tj. 3 889 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 151 929,00 zł tj. 993 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 61 394,70 zł, tj. 119 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 66 000,00 zł, tj. 66
Świadczeń.
Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę 1 356 939,70 zł.
Za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na
ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 890,26 zł.
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 2010 r. kwotę 41 916,25 zł wydatkowano m.in. na :
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń
rodzinnych - 22 164,53
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 400,00
- zakup druków wniosków oraz artykułów biurowych i wyposażenia - 5 772,62
- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych oraz przesyłki listowe –
6 750,00
- zwrot za energię i telefony - 5 377,00
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- szkolenia i delegacje - 352,10
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 100,00.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za 2 osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne.
Ogólny koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł 1 594,32 zł ( 35 składek ).

Zadania zlecone ogółem – 1 411 340,53 zł

Zadania własne
W zakresie zadań własnych w 2010 r. 116 rodzin tj. 337 osoby w rodzinie otrzymało
zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży,
artykułów żywnościowych i szkolnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego (pożaru budynku mieszkalnego), dofinansowanie wypoczynku i
turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i leczenie, opłacenie energii
elektrycznej.
Wydatkowano na ten cel kwotę 80 525,10 zł.
14 rodzin tj. 50 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność
bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na ogólną kwotę 32 580,00 zł, z czego
7181,61 zł to środki własne, natomiast 25 398,39 zł pochodzi z dotacji.
W 2010 r. zatrudnionych było również 6 osób świadczących
niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 26 397,79 zł.

usługi
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W ramach zadań własnych 7 osobom (8 osób w rodzinie) wypłacono zasiłki stałe w
kwocie ogółem 17 503,65 zł, tj. 47 świadczeń. Kwota 15 500,00 zł pochodzi z dotacji,
natomiast 2 003,65 zł, to środki własne.
Za 6 osób otrzymujących zasiłki stałe odprowadzono składki na ubezpieczenia
zdrowotne w wysokości ogółem 1 454,37 zł, z czego kwota 1 300,00 zł pochodzi z
dotacji, natomiast 154,37 zł to środki własne.
Od m-ca lipca 2010 r. ponoszono odpłatność za pobyt w DPS 1 osoby. Koszt
odpłatności w 2010 r. to kwota 10 642,27 zł ogółem. Środki pochodzą z zadań
własnych.
W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 151 dzieci korzystało z
posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 54 560,04 zł, z czego
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środki własne to kwota 15 130,04 zł, a dotacja – 39 430,00 zł. W ramach tego
programu 25 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten
cel kwotę 29 070,00 zł, z dotacji 11 970,00 zł, ze środków własnych 17 100,00 zł.
Do jednej ze szkół dowożono obiady - koszt dowozu - 1 122,77 zł (środki własne).
Ponadto kwotę 8 000,00 zł (środki własne) wydatkowano na doposażenie stołówki
w Jędrzejowie Nowym.

Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 159 rodzin, tj. 517 osób
w rodzinach.
Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo
z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.
Struktura wydatków w 2010 r. jest następująca:
- środki własne – 123 812,33 zł,
- dotacja – 80 480,00 zł.
Zadania własne ogółem : 466 148,32 zł, z czego :
- środki własne – 292 069,93 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 174 078,39 zł.
Budżet Ośrodka w 2010 r. wyniósł ogółem (bez udziału projektu):
plan 1 892 712,65 zł,
wykonanie – 1 877 488,85 zł.
W okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jakubowie realizował projekt 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 stanowił kwotę 98 621,45 zł, z czego 88 266,20 pochodziło z dotacji a
10 355,25 zł stanowił wkład własny.
Wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 96 186,86 zł, natomiast niewykorzystaną
kwotę dotacji w wysokości 2 434,59 zł zwrócono na konto Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Celem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie dla 6 uczestników projektu zajęć
w ramach kursu zawodowego „Fakturzysta z obsługą komputera i kasy fiskalnej”,
doradztwa, badań z zakresu medycyny pracy.
W ramach realizacji projektu GOPS pozyskał m.in.:
- pracownika socjalnego - 1 etat
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- dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem,
kolorowej oraz metalowej szafy aktowej.

drukarki

laserowej

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. W 2010 roku rozdano 20 ton żywności
(mleko, cukier, dżem, dania gotowe, ser topiony, ser żółty, mąka, makaron, płatki
kukurydziane, kasza jęczmienna, herbatniki, mleko w proszku).
Sporządziła : A. Żelazowska
02.03.2011 r. r.

