
      
 
  
 
 

  

I. Analiza dochodów 
(za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014) 

 

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania bud żetu za 2014rok   

w Miejskim O środku Pomocy Społecznej w Brodnicy. 

 

Dochody zrealizowane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy                               

za 2014 r. 

MOPS 
ogółem        

dochody  bud żetu państwa przypis  wpływ należności  31.12.2014 

85212 0690 koszty upomnienia 57,56  57,56  0,00 

 0900 odsetki- nien pobr świadczenia rodzionne 15 898,53  6 601,61  9 296,92 

 0920 odsetki fundusz alimentacyjny 2 469 412,92  30 162,99  2 439 249,93 

 0920 odsetki  nien pobr zaliczka alimentacyjna 14 434,44  409,53  14 024,91 

 0970 zaliczka alimentacyjna - b. Pa ństwa 849 487,11  1 614,84  847 872,27 

 0980 fundusz alimentacyjny -b.pa ństwa 4 171 825,77  105 535,48  4 066 290,29 

  FA - budzet pa ństwa-nieznany z miejsca pobytu 4 200,98  4 200,98  0,00 

 0970 nienależnie pobr. Zal. Alimentacyjna 26 187,20  3 630,50  22 556,70 

 2910 nien pobr swiad.rodzinne 53 425,70  25 541,43  27 884,27 

85213 2910 zwrot   składek na ub zdrowotne 0,00  0,00  0,00 

85214 2910 zwrot zasiłku okresowego 1 238,73  1 238,73  0,00 

85216 2910 zwrot zasiłku stałego 281,33  281,33  0,00 

85295 2910 zwrot zasiłku dozywianie- środki UW 432,00  144,00  288,00 

        

   7 606 882,27  179 418,98  7 427 463,29 
dochody bud żetu jst       

85202 0920 odsetki wpłaty  DPS 0,79  0,79  0,00 

 0970 wpływ członków rodzin za dps 14 453,34  14 453,34  0,00 

85154 0970 zwrot wydatków z roku poprzedniego 340,00  340,00  0,00 

85212 0970 zaliczka alimentacyjna 849 489,42  1 614,70  847 874,72 

 0980 fundusz alimentacyjny gmina wierzyciela 1 396 372,59  35 178,48  1 361 194,11 
 0980 fundusz alimentacyjny gmina dłu żnika -inne gminy  1 393 430,59   15 155,33   1 378 275,26 

 0980 fundusz alimentacyjny gmina dłuznika Brodnica 15 822,17  15 822,17  0,00 

 0980 fundusz alimentacyjny  wpływ z innych gmin  - gmina 
dłuznika 16 632,89  16 632,89  0,00 

85213 2910 zwrot - ub zdrowotne- z własnycg srodków 0,00  0,00  0,00 

85214 2910 zwrot zasiłku celowego  942,18  595,25  346,93 
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85215 0920 odsetki - nien pobr dodatki mieszkaniowe 362,03  146,50  215,53 

 0690 koszty upomnienia -dodatki mieszkaniowe 8,80  8,80  0,00 

 0970 zwrot dodatku mieszkaniowego 3 436,86  2158,98  1 277,88 

85216 2910 zwrot zasiłek stały-srodki wlasne 0,00  0,00   

85219 0690 koszty upomnienia 40,80  40,80  0,00 

 0920 odsetki od rach bankowego 1 814,63  1814,63  0,00 

 0970 różne wpływy 768,23  768,23  0,00 

 2910 Zwrot opłaty - sprawa sadowa cywilna 0,00  0,00  0,00 

85220 970 wpłata za mieszkanie chronione 0,00  0,00  0,00 

85228 0830 wpływ członków rodzin usługi opiekuńcze 84 764,20  78582,90  6 181,30 

85295 2910 zwrot dozywianie 228,00  36,00  192,00 

85395 0920 odsetki rachunek bankowy POKL 0,00  0,00  0,00 

   3 778 907,52  183 349,79  3 595 557,73 

        

  dochody innych gmin 1 393 430,59  15 155,33  1 378 275,26 

  dochody miasta 2 385 476,93  168 194,46  2 217 282,47 
   3 778 907,52  183 349,79  3 595 557,73 

Ogółem dochody 31.12.2014 11 385 789,79  362 768,77  11 023 021,02 
 

 
Dochody : 
 
(85202) Domy Pomocy Społecznej  - osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 

podopiecznych z Domach Pomocy Społecznej. Odpłatność ta jest przypisana osobom (członkom rodzin 

osób umieszczonych w DPS). Na dzień 31.12.2014r.  zobowiązane do tej odpłatności są 3 osoby, które 

uiściły tą odpłatności na rachunek bankowy MOPS.  W związku ze zmianą ustawy odpłatności te ciągle 

maleją   a ciężar utrzymania przejęła Gmina .  

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki. 
 
(85212 ) dochody z tytułu zada ń zleconych   - zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe . 

 W ewidencji wykazano  398 7dłużników  funduszu alimentacyjnego oraz 235 dłużników zaliczki 

alimentacyjnej.  

Otrzymano 115 351,30   zł wyegzekwowanych od dłużników środków należnych budżetowi państwa. 
Na dochody własne gminy wpłynęło 52 615,35 zł  . Ponadto wpłynęły kwoty odsetek od  funduszu 
alimentacyjnego oraz  nienależnie pobranych świadczeń .. 
 
 
 (85214)  Zwrot zasiłków : okresowego i celowego, Świadczenia te na skutek przeprowadzonych  

postępowania  przypisano do zwrotu świadczeniobiorcom, którzy złożyli fałszywe oświadczenia.    

(85215) wpływy z nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego .   

(85219) Ośrodki Pomocy Społeczne .  W okresie tym  uzyskano  wpływy z tytułu odsetek z rachunku 

bankowego oraz wpływów pobranych od terminowych wpłat podatku od dochodowego od osób 

fizycznych.   

 

(85228)  Ogółem otrzymano 78 582,90 zł  jako odpłatność za usługi opiekuńcze (Art.50, ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej  tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 115,poz. 728. Jest to kwota 

(zrealizowanych kasowo w powyższym okresie) odpłatności podopiecznych. Na dzień 31.12.2014r. 



przypisano  kwotę 6 181,30 zł jako należność do zrealizowania w terminie do 10 stycznia  2015r.  Opieką 

objęto w 82 osoby ( 17 osób samotnych oraz 65 osób  z rodziną)   , u których  przepracowano 27 238 

godzin .  

(85295) częściowy zwrot nienależnie pobranego świadczenia – zasiłek z wieloletniego programu pomocy 

państwa w zakresie dożywiania.   

 
Otrzymane dochody przekazano w wymaganych terminach  na konto dochodów Urz ędu Miejskiego 
w Brodnicy.  
 
II. Analiza wydatków 
(za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014) 

  
Wykorzystanie dotacji za okres od 1.01.2014  do 31. 12.2014. : 

 

 1/     851 53 –zwalczanie narkomanii  

 Poniesiono część kosztów programu  „ Kampania Odpowiedzialny kierowca” 

2/      85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi  

Głównym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Poradnictwa Rodzinnego 

jest praca indywidualna i grupowa  z  osobami  uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi 

przemocą  w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych 

sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają 

osoby dorosłe dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest  na wspieranie rozwoju dzieci i 

młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców a także promowanie zdrowego stylu życia 

w społeczności lokalnej. 

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne 

prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych 

specjalistów:  

      -   grupa psychoedukacyjna  dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu 

- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie  

     -    grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną     

            abstynencją. 

Wykaz przyjęć indywidualnych i grupowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Poradnictwa Rodzinnego w 2014r. 

 
w okresie od 01.01.2014r.  do 31.12.2014r. 

 
 

 Wykaz przyj ęć 
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Grupa 
psychoedukacyjna 17 25 31 8 22 62 43 46 17 40 25 41 377 
Grupa pogłębiona 21 31 29 38 25 23 28 25 35 38 43 57 393 
Grupa 
współuzależnionych 23 18 18 24 16 18 21 12 10 17 13 12 202 



Specjalista pracy z 
rodziną - psycholog 61 54 71 56 72 85 58 38 65 58 57 62 737 
Specjalista pracy z 
rodziną - pedagog 
terapeuta 66 58 60 61 67 70 41 36 35 59 57 52 662 
Asystent Rodziny 208 173 221 235 261 233 179 144 196 253 175 374 2652 
Radca 7 5 6 9 7 4 10 6 2 5 6 6 73 

Razem 403 364 436 431 470 495 380 307 360 470 376 604 5096 
  

uz
al

e
ż
ni

en
ie

 

alkohol 143 136 160 128 116 100 151 123 118 198 114 126 1613 

narkotyki 2 1 4 2 1 6 4 4 2 4 5 0 35 

hazard 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 8 

inne 1 1 2 0 0 8 4 1 0 0 0 0 17 

pr
ze

m
oc

 psychiczna 3 16 25 19 18 20 11 4 5 5 9 6 141 

fizyczna 39 22 21 19 17 8 4 1 2 1 5 2 141 

seksualna 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 

ekonomiczna 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

  

mediacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

porada 27 22 31 38 27 26 31 16 27 63 27 29 364 

badanie/diagnoza 16 12 10 3 16 2 2 2 4 11 13 4 95 

terapia 72 66 65 68 55 95 58 47 54 35 54 50 719 

rozmowa wspierająca 40 27 42 39 30 47 29 21 33 33 45 51 437 

opinie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

  
zajęcia 
psychoedukacyjne 16 4 8 6 9 3 10 6 1 3 1 1 68 

konsultacje z rodziną 86 72 92 59 73 82 47 41 48 60 61 299 1020 
konsultacje 
indywidualne 54 62 71 93 82 51 51 42 53 78 32 38 707 
współpraca z 
instytucjami 15 20 21 12 22 26 13 16 17 18 4 15 199 

interwencje 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
trudności 
wychowawcze 206 167 199 204 224 200 166 133 185 246 168 363 2461 

piecza zastępcza 12 13 8 6 7 9 7 7 9 0 0 0 78 
  

 

3/     85202      

 Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę             

883 660,45 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały  w różnych Domach 

Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia 

określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 

ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2014 objęto tą formą pomocy 38 osób .   

   

4/     852    85205   



 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia  obsługę 

organizacyjno-techniczą  zespołu interdyscyplinarnego.  Na ten cel wydatkowano 4 799,13 zł. Zakupiono 

materiały biurowe, opłacono koszty postępowania sądowego- zastępstwo procesowe oraz koszty podróży 

służbowych pracowników .   

5/  852   85206  

Zadania  z zakresu pieczy zastępczej .  

Do zadań własnych gminy określonych z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 135) należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji  
opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów związanych z 
udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, 
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8. 

1. Opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych progr amów wspierania rodziny.  

Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny wynika z art. 176 
pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 , poz. 135 ). Wpisuje się on także 
w założenia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 17 ust. 1 pkt. 13  
(tj. Dz.U. z 2013r., poz. 182), w myśl którego gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Opracowany „Gminny Program Wspierania Rodziny Dla 
Miasta Brodnicy Na Lata 2013 – 2015” został przyjęty przez Radę Miejską w Brodnicy Uchwałą Nr 
XXX/262/2013 w dniu 6 czerwca 2013 r.  



2. Tworzenie mo żliwo ści podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzin y  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2014 roku zatrudnionych było 
2 asystentów rodziny (umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę 
w zastępstwie oraz umowa o pracę na czas określony).   

Jeden z asystentów rodziny uczestniczył w kursie TSR w Toruniu, dwóch asystentów brało udział w 
szkoleniu „Ochrona danych osobowych w pracy GKRPA, ZI, OPS oraz kuratorów sądowych. Wybrane 
aspekty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony dziecka krzywdzonego.”, dwóch asystentów brało udział w „ Konferencji – Rodzina w pracy 
socjalnej” 

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,  w tym placówek wsparcia 
dziennego, oraz praca z rodzin ą przeżywającą trudno ści  
w wypełnianiu funkcji opieku ńczo-wychowawczych . 

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
z usług Działu Poradnictwa Rodzinnego, który zajmuje się bezpośrednią pracą 
z rodziną, poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poprzez terapię i mediacje, organizowanie 
grup wsparcia i grup samopomocowych oraz pomoc w opiece 
i wychowaniu dziecka z terenu miasta skorzystało 437 osób w tym 284 osoby dorosłe, 
47 młodzieży i 106 dzieci. W grupie psychoedukacyjnej było 377 wizyt, w grupie pogłębionej 
zarejestrowano 393 wizyty, w grupie współuzaleznionych było 202 wizyty, specjalista rodziny – psycholog 
zarejestrował 737 wizyt, specjalista pracy z rodziną 
– pedagog terapeuta zarejestrował 662 wizyty, radca prawny 73 wizyty. Ze wsparcia 
i pomocy asystenta rodziny skorzystało 115 osób w tym 52 osoby dorosłe, 12 osób 
z młodzieży i 51 dzieci. Asystent rodziny zarejestrował 2652 wizyty. W ciagu 2014 r. roku asystent 
pracował z 25 rodzinami. 

4. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asysten tów rodziny oraz kosztów zwi ązanych 
z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny 
wspieraj ące. 

W 2014r. poniesiono 1 308,58 zł podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny 
z uwagi na uczestnictwo w/w w bezpłatnych szkoleniach. Nie poniesiono kosztów związanych z 
udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ponoszonych przez rodziny wspierające z powodu 
braku rodzin wspierających. 

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zast ępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opieku ńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opieku ńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym o środku preadopcyjnym.  

W 2014r. Gmina Miasta Brodnica nie posiadała typowych placówek wsparcia dziennego określonych 
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Miasta Brodnica na podstawie ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. poniosła koszty pobytu 
35 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w danym okresie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy poniósł wydatki w wys. 10% , 
30 % i 50% kosztów za 35 dzieci przebywające w pieczy zastępczej.  

Tabela 1. Procentowe koszty poniesione za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w poszczególnych 
miesiącach za rok 2014 

 

 stycze ń luty  marzec  kwiecie ń maj  czerwiec lipiec  sierpie ń wrzesie ń październik listopad  grudzie ń 
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Łącznie w 2014r. szesnaścioro dzieci z miasta Brodnicy zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Tabela 2. Formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w 2014r. 

 

Forma pieczy zast ępczej  Ilość dzieci  

Rodzina zastępcza zawodowa  2 

Rodzina zastępcza niezawodowa  1 

Rodzina zastępcza spokrewniona 5 

Rodzinny dom dziecka 2 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza: 

- Dom Dziecka 

6 

Łącznie  16 

 

Poniesiono wydatki w wysokości 130 852,41 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2014. Dla 
porównania wykres dot. wydatków poniesionych przez MOPS w latach 2012 – 2014: 

Wykres 1. Wydatki poniesione przez MOPS za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2012 – 2014. 

 

 

 



 

6. Sporz ądzanie sprawozda ń rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich wła ściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,  
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o któr ym mowa w art. 187 ust. 3  

Sporządzano sprawozdania rzeczowo – finansowe za rok 2014 z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazano je właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej 
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. 

 

 

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagro żonej kryzysem lub 
przeżywającej trudno ści w wypełnianiu funkcji opieku ńczo-wychowawczej, zamieszkałego 
na terenie gminy  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi stały monitoring sytuacji dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
poprzez pracę socjalną, wsparcie asystenta rodziny oraz wsparcie specjalistyczne w Dziale Poradnictwa 
Rodzinnego. 

 

8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej info rmacji, o której mowa  
w art. 193 ust. 8.  

W 2014r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie dotarła informacja 
z PCPR o przypadkach powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1 za 
okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

Zabezpieczono budżet na realizację tego zadania na wynagrodzenie i obsługę asystenta rodziny.  

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 r. wzrosną o 
40% koszta współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 
Trudno przewidzieć jakie będą dokładne koszta z uwagi na możliwość wzrostu liczby dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej, jak również powrotu niektórych dzieci do rodzin naturalnych. Biorąc 
pod uwagę obecne wydatki miesięczne na powyższy cel oraz wzrost wysokości opłat, przewiduje się braki 
w tym zakresie na kwotę ok. 80.000 zł. 
 

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 42 500 zł – 

wykorzystano ja w  kwocie 37 500 zł 

 

6/        85212    

§ 2010  dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu   
administracji  rządowej  w  wysokości  8 040 232 zł   
 
   
Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 7 794 009,30 zł, w tym: 

 
świadczenia rodzinne  5 176 139,40 zł 

 
fundusz alimentacyjny   1 414 830,00 zł 



 
składki na ubezpieczenie społeczne  za świadczeniobiorców 278 114,69zł  

 
świadczenia dla opiekuna        895 718,70 zł  
 
odsetki od świadczeń opiekuńczych   29 206,51 zł   
 
 

 

Zrealizowano następujące świadczenia ( w pełnych zł)  

 

 

 

Rodzaj świadczenia  

Liczba 

 świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 18 232 1 791 129 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 

(urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu 
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i 
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie  przez dziecko nauki 
poza miejscem zamieszkania) 

 6 378 831 494 

Zasiłki  pielęgnacyjne 10 137 1 550 961 

Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek  999 735 442 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 233 233 000 

Składki na ubezpieczenie społeczne  za świadczeniobiorców  627 278 115 

Wypłacone świadczenia funduszu alimentacyjnego 1895 1 414 830 

Świadczenie dla opiekunów   126 OSOBY  895 719 

Odsetki od świadczeń dla opiekunów 126 OSOBY  29 207 

Socjalny zasiłek opiekuńczy  67 34 112 

  

 Zgodnie z  art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, 

poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń  przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Wprowadzony ustawowo 

fundusz alimentacyjny nałożył dodatkowe zadania  w postaci obsługi świadczeń alimentacyjnych. 

Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% Środki te są niewystarczające na 

pokrycie faktycznych  kosztów obsługi.  

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie  dla  pracowników realizujących zadanie obsługi 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.  Opłacono w ustawowym terminie narzuty na 

wynagrodzenia. Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy część należnego  odpisu na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. od pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto opłacane są znikoma część  kosztów utrzymania  

budynku i stałych opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. 

 

 

    7/     852    85213 



§ 2010   dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji  rządowej  w  wysokości  43 419 zł. Dotację wydatkowano w  kwocie 43 266,38 zł .  

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. Razem  stanowiło to 558 

świadczenia dla  128  osób. 

 

§2030 dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych(zadania własne 

dotowane) Otrzymano  z dotacji 57 187 zł – z  dotacji wydatkowano kwotę 57 186,48zł . Opłacono1456  

składek i od  150 osób. 

 

 

   8/    852    85214 

§ 2030   dotacja celowa  otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy –dotowane w całości)  w  

wysokości  1 393 889 zł.  Środki te wydatkowano w 99,7 % .  

Ogólnie  udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to łączna  kwota  1390 057,91 zł  ,  

 Zrealizowano  4 154  świadczeń dla 595 osób. W 82 % są to świadczenia przyznane z tytułu bezrobocia.      

 

Ponadto wypłacono  zasiłki celowe finansowane z budżetu miasta na kwotę  211 189,08 zł                                         

 

 

   9/    852    85215 

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań  w poszczególnych zasobach mieszkaniowych 

Mieszkanie w 
zasobach 

Liczba gospodarstw 
domowych, którym 
przyznano dodatek 

Liczba wypłaconych 

dodatków 
mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 

dodatków 
mieszkaniowych 

Komunalnych 142 1515 309.681,34zł 
Spółdzielczych 159 1630 324.102,22zł 
Zakładowych 0 0 0,00 zł 
TBS-u 15 90 14.694,46 zł 
Prywatnych 110 927 226.260,41zł 
Wspólnot 
mieszkaniowych 

44 396 76.038,40zł 

RAZEM 470 4558 950.776,83zł 
  

Najliczniejszą grupę korzystających z dodatku mieszkaniowego stanowili, jak w latach poprzednich, 

użytkownicy mieszkań pozostających w zasobie spółdzielczym. Procentowy udział kwoty dodatków 

mieszkań spółdzielczych wyniósł 34,09% w ogólnej kwocie wypłaconych dodatków. W porównaniu z 

poprzednimi latami ogólna liczba wypłaconych dodatków zmalała o: 

• 448 świadczeń w stosunku do 2012 roku,  

• 322 świadczenia w stosunku do 2013 roku.  



W związku z nieopłacaniem należnego czynszu, opłat eksploatacyjnych lub przypadających kosztów 

zarządu nieruchomością wspólną: 

• zawieszono 16 dodatków na kwotę 3.361,50zł 

• wznowiono 11 dodatków na kwotę 3.823.98zł. 

Skrócono termin przyznanego dodatku mieszkaniowego 27 gospodarstwom w tym z powodu: 

• zmiany miejsca zamieszkania - 19 

• zgonu wnioskodawcy - 3 

• rezygnacji z dodatku na wniosek strony - 1 

• nieuregulowania zaległości w terminie 3 m-cy od dnia zawieszenia - 4. 

Na 791 złożonych wniosków: 

• przeprowadzono 771 wywiadów środowiskowych w oparciu o które wydano 1 decyzję odmowną, 

• w stosunku do 12 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z 

kryteriów warunkujących przyznanie dodatku, 

• w stosunku do 8 wniosków, w związku ze złożoną rezygnacją strony, wydano decyzję o 

umorzeniu wszczętego postępowania. 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku ściągnięto nienależnie pobrane dodatki na ogólną kwotę 

2.158,98zł plus odsetki na kwotę 146,50zł z postępowań wszczętych w 2013 roku w tym:  

a) wpłata własna 1.019,88zł + odsetki 0,30 groszy, 

b) ściągnięcia komornicze 1.139,10zł +odsetki 146,20zł + koszty upomnienia 8,80zł 

• jeden zwrot w kwocie 738zł, decyzją Nr 1/2014 z dnia 26.06.2014 roku Burmistrz Miasta umorzył 

w całości. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie powyższych wykresów i tabeli należy stwierdzić, iż w roku 2014 w porównaniu z rokiem 

2013 nastąpił spadek liczby gospodarstw domowych (mniej o 38 gospodarstw) korzystających z dodatków 

mieszkaniowych. Nastąpił również spadek środków finansowych przeznaczonych na wypłatę w/wym 

świadczeń - mniej o kwotę 50.975,12zł. 

 

 85215  - dodatek energetyczny zadanie zlecone  realizowane na podstawie ustawy Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2012r poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 

 § 2010   dotacja celowa  otrzymana  w  wysokości  30725,34  zł. wydatkowana  w kwocie 15 961,72 zł   

W 2014r tej formy pomocy korzystały 379 osoby , wydano 305 decyzje  administracyjne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  10/    852     ROZDZIAŁ 85216       ZASIŁKI  STAŁE 
 
§ 2030   dotacja celowa  otrzymana  w  wysokości  659 974 zł.  

            Zasiłki stałe  są zadaniem własnym gminy.  

 Wydatkowano:  z dotacji  otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe -  kwotę    653 395,08 zł                                              

Wypłacono 1569 świadczeń dla 160 rodzin, z czego 86,1% są to rodziny samotnie gospodarujące.  

 
 
   11/    852    85219 

§ 2010   dotacja celowa  otrzymana na realizację zadania zleconego sprawowanie opieki( srt18 ust 1 pkt 9 

ustawy o pomocy społecznej)  w  wysokości  15 324 zł  Wypłacono świadczenie dla 2 osoby  i poniesiono 

koszty obsługi w wysokości 2% od świadczeń. Wydatkowana kwota to 15 324 zł .  

 

  Na utrzymanie MOPS, jako zadania własnego gminy, otrzymano z   budżetu miasta plan  środków 

w wysokości  2 981 315,69 zł. (W tym przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 436 

262 zł., czyli  14,6 %) Z otrzymanej dotacji  realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych.  

Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych 

terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu Ośrodków Pomocy Społecznej , 

dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego   oraz osoby realizującej wypłaty stypendia szkolne. 

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych 

terminach. Uregulowano należności za utrzymanie budynku – energia, woda oraz opłacono terminowo 

koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz 

ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi.  Dokonano zaplanowanej  wpłaty na 

wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ze 

względu na  mniejszą dotację na realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków  rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego a co za tym idzie mniejszą kwotę na obsługę tego zadania,  w porównaniu z rokiem 

ubiegłym więcej kosztów poniesionych jest ze środków  rozdziału 85219 – ośrodki pomoc.   

Otrzymana dotacja 436 262 zł została wydatkowana w całości. 
 
 
 
12/  852    85295 
 



§ 2010   Realizacja zadania zleconego dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego  Otrzymano środki w 

wysokości 207 000 zł  . 

wypłacone – 2 800 zł należne za 2013r 

                   197 800zł należne za okres 2014 rok 

                   6 203 zł  kosztów obsługi tego świadczenia  (zgodnie z ustawą 3 % otrzymanej  

                  dotacji)  

 

 
§ 2030    dotacja celowa  otrzymana   w  ramach  świadczeń  społecznych dotyczyły    realizacji   

zawartego porozumienia  na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”.  Otrzymano 622 574 zł dotacji.  

                Wydatkowano łącznie 771 184,45  zł  z czego: 

- z dotacji 608 566,28 zł  

- środki własne gminy 162 618,17  zł  

                Programem tym objęto  1494 osoby mieszkające na terenie gminy Miasto Brodnica,                

Korzystający z gorącego posiłku : 300 dzieci do 7 roku życia,  417 dzieci to uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych 

                Ponadto zgodnie z przepisami 33 dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych  na 

wniosek pedagogów szkolnych. Są to dzieci  z rodzin, w których dochód przekracza kryterium 

dochodowe, a istnieje potrzeba wydania ciepłego posiłku dla tych dzieci. 

 

 

13/      ROZDZIAŁ 85415     POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW 

§ 2030   dotacja celowa  otrzymana  w  wysokości  427 677 zł –stanowi to 80 % kosztów zadania . Budżet 

miasta zapewnił 20% kosztów.    

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 438 

uczniów. W okresie od września do grudnia 2014r. stypendium szkolne przyznano 387  uczniom.  Łącznie 

przyznano świadczenia w kwocie 518 018,09 zł. (414 414,47 zł – dotacja, 103 603,62 zł – środki własne). 

Średnia roczna wysokość stypendium na osobę wynosiła 1 182,69 zł.  

Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało 224 rodzin.  

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. zostało złożonych 18 wniosków  o przyznanie zasiłku szkolnego. 

Wnioski rozpatrzono przyznając zasiłki szkolne  w kwocie średnio po 455 zł. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sporz: W.Banaszewska 
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