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Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Miejsko_ Gminny ośrodek pomocy społecmej w konieęolu prowadzi działalność

w oparciu o ustawi z dńa 72 marca2004r. o pomocy społecmej lDz.|J z2108n m 115 poz.728l

oraz Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczrej.

w ramach prowadzonej działalności ośrodek pomocy społecznej realianje zadańa zlecone i
własne finansowane z bud:źetu pństwa oraz z,ńanila własne finansowane z budżetu gm,iny.

Plan po zrrrianach ogołem na realizacj ę zńń na 2014 r wynosi - 4 524 202,77 zL

MGoPs Koniecpol otrzym ń łry,zme środki na realizacj ę zadń w wysoko ści: 4 278 554,862ł.

z o1łrrymarcj kwoty wykorzystano z 4278 469,54 zL

Otrzymsna dot*cja w 2014r.
_ na zadania zlecone z buóżetu pństwa _3099 476,71 zt wykorzystanie dotacji

- 3099476,77zL
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - 596 184rl8 zL wykorzastanie dotacji

- 59ó 184nl8zł.

- rra zadania własne finansowane z bud,żefu gminy - 408 500,00 zł wykorzystanie dotacji _

408 414,68zL

- Projekt systemowy POKL- l74 393,9lńwkorzystanie dotacji- 174 393BlzL

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconvch z budżetu wojewody,

Rozilzial 85212 par. 2010 -

plan po zrrianach ogołem

dotacja otzymana

dotacja wykorzystana

świadczenia rodzinne

- 3 158 146,00 ń
- 3 028 710,06 zł

- 3 028710,06 zł

Otrąrrnane środki zostały przeznaczone na wylrłatę:

|iczba rodzin

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami -

zasiłków pielęgnacyjnych

świadczeń pielęgnacyjnych

specjalny zasiłek opiekuńczy

jednorazowa zapomoga z tJń. urodzeńa dziecka -

świadczenie z firnduszu alimentacyj nego

zasiłek dla opiekuna

778
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69

42
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kwota

1519248,00

348 075,00

210 844,10

54 097,40

69 000,00

379 035,36

256 065,70



składki na ubezp.społecme
koszty obsfugi
odsetki

96 666,98
87 800,82
7 8,I6,70

Rozdział 85213 pan2010 _ składki na ubezpieczenie zdrowotne (clla śńadczeniobiorców

świadczeń rodzinnyĄ

plan po zmianach

dotacja otrrymana

dotacja wykorzystana - 1l743,56 ń

tlbezpieczeniu zdrcwotnęmu poillegają osoby, od których są odprowadzane składki na

ubezpieczenie zdrowotne od niektórych dodatków do świadczeń rodzinnych,

Składka opłacanajest od 31 osób.

Rozdział 85295 par. 2010 - pozostala działalności

plan po mrianach - 60 722,00 ń
dotacja otrzymana - 58 91ó,00 ź
dotacja wykorzystana - 58 916,00 ń

otrzymaneśrodkiprzemaczonesąnapomocfinansowąrealŁowanąnapodstawierządowego

progrźrrnu wspierania niektórych osób pobieĄących śńadczenie pielęgrracyjne, Pomoc została

wypłacona 26 osobom .

Rozdział 85295 par.2010 - pozostała działł|ność - ,,Kańa Dużej Rodziny"

- 13 000,00 zł

- |1743,56zl

planpo zrnianach *

dotacja otrzymana

dotacja wykorzystana _ 107 |5 zł

Otrzymane środki przeznaczone zostały

wielodzietnych za okres od 1ó czerwca do 31

rodzin.

na realizację rądowego proglamu dla rodzin

grudnia 2014 - wydano Karty Duzej Rodziny dla 13

108,00 zł

107 |5 ń

Rozdział 85206 par.2030 - wspieranie rodziny



plan po zmianach

dotaĄa otrzymana

dotacja wykorzystana

Środki zostały plżen:rrczone

systemu pieczy zastępczej.

Rozdzial 85213 par.

zasilek staĘ)

plan po zmianach

dotacja ohzymana

12771,00 ń
12765,76 ń
12,165,76 ń

zadania w ramach Resortowego Progtamu wspierania rodziny i

2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających

- 33 553,00 ń

- 3| 082,ż9 ń
- 31 082,29 ń

na

dotacja wykorzystana

I_Ibezpieczeniu zdrowotnemu podlegaĘ osoby pobierające zasiłek stĄ, jeśli nie podlegĄ

ubezpieczeniu z innego Ętułu. Składka opłacana jest od 47 osób, wysokośó składki na

ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego,

osoby objęte indyr,vidualnym programern zatrudnienia socjalnego w centrurn Integracji społeczrej,

Składka opłacana jest od 48 osób, wysokośó składki wynosi 9%,

ośrodek ponosił koszty refrrndacji składki zdrowotnej od zasiłku stałego od jednej osoby do Mops

Częstochowa w kwocie - 571,32 ń.

Rozdział 85214 par. 2030 - zasiłki okresowe

plan po zrnianach - 124 512,00 ń

dotacja otrzymana - 120 249,8l ń

dotacja wykorzystana - I20 249,8l ń

zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadń własnych gminy o

charakterze obowiąkowym i finansowanym z dotacji buóźetu państwa,

zasiłki okresowe plzyznano ogołem: - 144

wtym dla osób:

- z tytutu bezrobocia - 111

- długotrwałej choroby - 16

- inne , 17

- Refimdacja zasiłku okresowego do MOPS Częstochowa - 60,00ż,

Rozdzial 85214 por:2039 - zasiłki okresowe

plan po zmianach _ 23 200,00 ń



dotacja otrzymana _ 23 200,00 ń

dotacja wykorzystana * 23 ż00,00 ń

Kwota dotacji została przeznaczona na wlpłaty zasiłków okresowych jako wkład własny gminy w

ramach realizowanego projektu ,,Aktywnośó drogą do sŃcesu",

Rozdział 85216 par 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach - ż6| 806,00 zł

dotacja otrzl,rnana - ż48 993,32 ń

dotacja wykorzystana - ż48 993,32 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze

obowiązkowym. przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, Wysokość zasiłku w przlpadku osoby nie

posiadającejdochoduwynosi529zł.miesięcznie.Zaosobypobierającezasiłekstałyinie

posiadające ubezp. zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,

Zasiłki stałe przyznane decyzjami przez ośrodek na kwotę - ż42 644,32 ń,

ośrodek ponosił taliże kosź reflndowenego zasiłku stałego dla jednej osoby do Mops

Częstochowa w kwocie - 6 349,00 zł.

Zasiłki stałe ogółem : - 58

wĘm dla:

- osoby samotnej - 39

- osoby w rodzinie - 19

Rozdział 85219 par.2030 - utrzymanie ośrodka

plan po zmianach - 95 453,00 ń

dotacja otrzrymana - 95 453,00 ń

dotacja wykorzystana - 95 453,00 ń

Rozrlział 85295 par. 2030 - Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód ńe przekracza

150%kryteriumdochodowegookreślonegowustawieopomocyspołecznej.Dożywianiem



objętych jest 224 dńęci tlcąszczających r1o szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli na

terenie gmĘ Koniecpol .

plan po zmianach , 64 440,00 ź
dotacja otrzymana - 64 440,00 ń

dotacia wykorzystana - 64 440,00 ń

plan ogółem

Dotacja otrzymana

Dotacja wykorzystana

Rozdział 85202 par. 2030

społecznej)

plan ogołem

dotacja otrzfmana

dotacja wykorzystana

441 680,23 ń.

408 500,00 zł.

408 414,68 ń

- domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu ponocy

188 903,00 zł

188 546,33 ń
188 546,33 ń

Ośrodek ponosi odfatrrość za pobyt 8 osób w DPS,

uzupełnienie do odpłatności mieszkńców DPS,

Wydatki ponoszone przez glńnę stanońą

Rozdział 85204 par. 2030 rodziny zastępcze

planogółem - 52 000,00 zł

dotacja otrzymana - 51 874,54 ń

dotacja wykorzystana - 51 874,54 ń

Rozliczenie naleźności za pobyt dziecka pochod ącego z tercnu Miasta i Gminy I<oniecpol

przebywającegowcałodobowejPlacówceopiekńczo-WychowawczejprowadzonejprzezPowiat

Częstochowski na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 maj a20|2r_ od 1 marca 2012r w

placówce przebywa dwoje dzieci. W pierwszym roku poby,tu wydatki wynosą - 10% - w

drugim - 30oń a trzecim roku i następnym - 50%,

Ośrodek ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dwoje dzieci w pieczy zastępczĄ,

Rozłlział 85205 par. 2030 zadania w zakresie przeciwdziałania prrzemocy w rodzinie



plan po zmiarrach

dotacja ofzymana

dotacja wykorzystana

Rozdział 85214 par. 2030

plan ogołem

dotacja otrzymana

dotacia wykorzystana

500,00 ź
500,00 zł

500,00 zł

zasilki celowe i pomoc w naturz€

22000,0a ń
2000,00 ń
2 000,00 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znaczrym stopniu

r''ffjezriacmne są na pokrycie kosźów lekóq opału, odzieĘ i żywności. wysokość za_siłków

jednorazowych celowych uzależnionajest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby czy rodziny .

Rozdział 85219 par.2030 utrzymanie ośrodka

plan ogółem

dotacja otrąrmana

dotacja wykorzystana

plan ogołem

dotacja otrzymana

dotacia wykorzystana

155 487,00 zł

14ż703,58 zl

lĘ703,58 zł

22790,23 zł

22790,23 ń
22,190,23 ń

Rozdzial85295 par.2030 pozostaładzialalność

Program ,,pomoc państwa w zakresie doĘ,wiania".

pomoc udżelana jest w formie posiłku w szkole, przedszkolu oraz ośrodku szkolno _

wychowawczym jak również pomoc w formie talonu na zakup żWvności.

Wydatkowano na ten cel - 16 110,00 zł.

Realizacja projektu systemowego POKL - wkład własny gminy

Mcops realizuje projekt systemowy, który skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnYch,

osób z problemami opiekuńczo _ wychowawczymi oraz osob z rodzin w których występuje



pfoblem przemocy w rodzinie. Głównym celem projekhr to przeciwdziałanie wykluczeniu

społeczrremu oraz marginalizacji cźonków rodzin poprzez stworzenie spmwnego systemu

umożliwiającego osobom i ich rodzinom pzezlłyciężeńe trudnych rytuacji źryciowych,

Zasiłki zostały wypłacone 19 osobom na kwotę - 6 680,23 ń,

Projekt §y§t€mowy POKL ,rAktyvnośó drogą do sukcesu ,o- wspołfirransowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

plan ogołem - 234 8L|,54 ń

dotacja otrzymana - 174 393,91 ń

dotacja wykorzy§tana - 174393,91 ń

wtym:

planogołem - 2007 - środki europejskie , 229413j8

- 2009 - dotacja celowa z budżetu krajowego - 5 397,96

dotacja otrzymana - 2007 - środki europejskie - l70 384,86

- 2009- dotacja celowa z budżetu krajowego - 4 009,05

dotacja wykorzystana - 2007 - środki europejskie , 170384,86

-2009 - dotacja celowa z budżetu krajowego , 4 009,05

,|.]._ - l-:]


