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I. WYDATKI  

 

 

1. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu - rozdział 85219 

Przedstawione wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu  

za I półrocze 2021 r. wyniosły 1.381.370,98 zł zł, co stanowi 45,97 % zaplanowanego budżetu. 

Realizując ustawowe zadania, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze 

stosunku pracy, opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz 

podatek dochodowy od osób fizycznych w obligatoryjnych terminach. Uregulowano należności za 

utrzymanie budynku oraz opłacono terminowo pozostałe koszty administracyjne m.in. opłatę za trwały 

zarząd, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 

również zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych.  

W obrębie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierując się 

zasadą celowości i gospodarności starał się realizować tylko wydatki niezbędne tj. zakup artykułów  

i materiałów biurowych, tonerów druków, środków czystości oraz drobnych przedmiotów koniecznych do 

przeprowadzania stosownych napraw. Dużym wydatkiem w tym paragrafie w I półroczu 2021 r. były 

zakupy konieczne ze względu na pandemię COVID-19, a więc zakup płynów dezynfekujących oraz 

maseczek i rękawic ochronnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Analizując wydatki wykonane w I połowie 2021 r. w § 4300 – usługi pozostałe, należy wskazać że 

podobnie jak w latach ubiegłych są one najwyższe w obrębie usług pocztowych – zarówno przesyłek 

listowych jak i opłat porto od zrealizowanych przekazów pieniężnych wypłacanych zasiłków. W tym 

paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu kwalifikuje także wydatki związane  

z przeglądami kserokopiarek i klimatyzatorów, aktualizacji systemów i programów czy monitoringu 

obiektu. Oprócz tego § 4300 obejmuje wydatki ponoszone na rzecz Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w tutejszym Ośrodku, co wynika z podpisanej umowy. Warto również dodać, iż zgodnie 

 z zawarta umową najmu lokali użytkowych przy ul. Dworcowej w Wągrowcu, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej ponosi również wydatki z tego tytułu. Dużym wydatkiem w tym paragrafie są również wydatki 

związane z zakupem usług sprzątających, co związane jest z koniecznością utrzymania wysokich 

standardów higienicznych pomieszczeń MOPS.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu wyremontował 4 biura. Zakres remontów 

obejmował odmalowanie oraz wymianę podłogi. Łączny koszt przeprowadzonych remontów na dzień 

30.06.2021 r. oscylował na kwotę 12.246,11 zł. 

Na podstawie cesji umowy z przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym INEA S.A. i koniecznością 

opłacenia faktur za internet oraz transmisję danych, wzrosły koszty w obrębie zakupu usług 

telekomunikacyjnych i obcych i wynoszą one odpowiednio 307,50 zł/mc oraz 246zł/mc. 
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Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 85219 jest zauważalne natomiast w § 4170 czy  § 4410. 

Wiąże się to również z pandemią, która spowodowała że w okresie I półrocza, działalność oraz sama 

organizacja pracy Ośrodka musiała ulec zmianie. W związku z ograniczeniem działalności Dziennego 

Domu Seniora osoby fizyczne, z którymi zawarte były (lub są nadal) umowy cywilnoprawne nie mogły 

świadczyć określonych w umowie usług. Natomiast oszczędności oraz wykonanie planu wydatków  

w obrębie ryczałtów samochodowych dla pracownika gospodarczego, pracowników socjalnych oraz 

pracownika administracyjnego, wynikają z faktu  ograniczenia przez nich pracy w terenie, a co za tym 

idzie ograniczonym używaniem samochodów prywatnych dla celów służbowych i dokonywaniem 

stosownych odliczeń. Wykonanie planu wydatków znacząco odbiegające od poziomu 50% można 

zaobserwować także w § 4220 – zakup środków żywnościowych, co również jest skutkiem pandemii i 

czasowym zamknięciem Dziennego Domu Seniora, ponieważ środki w tym paragrafie były planowane 

głównie na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju imprezy 

okolicznościowe, mające odbyć się w wyżej wspomnianej placówce. Przez okres zamknięcia Dziennego 

Domu Seniora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu nie ponosił również wydatków na 

dopłaty do obiadów dla seniorów – pensjonariuszy placówki.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi odrębną ewidencję analityczną dla wydatków Dziennego 

Domu Seniora. Na dzień 30.06.2021 r. wydatki te opiewały na kwotę 130.506,30 zł, co stanowi 9,45% 

całkowitych wydatków poniesionych w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.  

 

Tabela nr 1. Wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Wągrowcu za I półrocze 2021 r.  (w zł) 

Lp. Dzienny Dom Seniora Rozdział Paragraf Wydatki  

 
1 

Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
85219 3020 501,12  

2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85219 4010            74.020,23     
 

3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85219 4040 6.245,20     
 

4 Składki na ubezpieczenie społeczne 85219 4110 14.270,49     
 

5 Składki na Fundusz Pracy 85219 4120 1.571,43     
 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 85219 4210 4.543,01     
 

7 Zakup środków żywności 85219 4220            1.182,94     
 

8 Zakup energii 85219 4260 12.736,20     
 

9 Zakup usług remontowych 85219 4270 147,60    
 

10 Zakup usług zdrowotnych 85219 4280 282,36  

11 Zakup usług pozostałych 85219 4300 3.772,82     
 

12 Zakup usług telekomunikacyjnych 85219 4360                 780,38     
 

13 Podróże służbowe krajowe 85219 4410              682,15     
 

14 Różne opłaty i składki 85219 4430 0,00     
 

15 Odpis na ZFŚS 85219 4440 6.361,40  

16 Podatek od nieruchomości 85219 4480 1.242,00 
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17 Opłaty na rzecz budżetów JST 85219 4520 2.166,97 
 

  Razem     130.506,30     
 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Głównym źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85219 były środki własne Gminy Miejskiej 

Wągrowiec na poziomie 1.341.624,98 zł z uwagi na fakt, iż jest to zadanie własne o charakterze 

obligatoryjnym. W pozostałej części wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wągrowcu były finansowane przez budżet państwa w ramach przyznanej przez Wojewodę 

Wielkopolskiego dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przyznana dotacja stanowi 

kwotę 73.824,00 zł. W I półroczu 2021 roku została ona wydatkowana na wynagrodzenia osobowe, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 39.746,00 zł.  

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 85219 

to kwota 17.796,74 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne po 

stronie pracownika,  zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz 

telekomunikacyjnych. Przedstawiona kwota to zobowiązania niewymagalne, a więc takie których termin 

płatności nie minął, jednak mając na uwadze ogólne zasady rachunkowości oraz zapisy obowiązującej 

polityki rachunkowości tutejszego Ośrodka, przedstawioną kwotę zobowiązań należało wykazać we 

wspomnianym wyżej sprawozdaniu. Omówione zobowiązania zostały terminowo opłacone w miesiącu 

lipcu bieżącego roku. 

 

 

2. Instytucjonalna piecza zastępcza - rozdział 85510 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10  ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. 2020  poz. 821) w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy 

zastępczej, w wysokości: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Na dzień 30.06.2021 r. zaplanowane środki w budżecie oscylują na poziomie 5.000,00 zł. 

W  I połowie 2021 w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 1 dziecko. 

 

3. Rodzinna piecza zastępcza - rozdział 85508 

W I połowie 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w dalszym ciągu realizował 

ustawowe zadania z zakresu  rodzinnej pieczy zastępczej. Jej celem jest zapewnienie opieki i wychowania 

dzieciom przebywających w rodzinach zastępczych. 
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Kwota wydatków stanowi opłatę za 5 miesięcy bieżącego roku zgodnie z otrzymanymi notami 

obciążeniowymi z Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Wągrowcu (nota obciążeniowa za miesiąc 

06/2020 zostanie przekazana w 07/2020).  

Na dzień 30.06.2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych było 27 dzieci.  

 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rozdział 85205  

Miejski Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie we współpracy z innymi instytucjami, zwłaszcza z policją. 

W związku z działaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (MZI) w ramach ustawowego 

zadania własnego, zaplanowane zostały środki finansowe związane z obsługą organizacyjno - techniczną 

spotkań MZI. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł, na zakup 

środków żywności 500,00 zł, natomiast na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł.  

Większość  wydatków  na potrzeby MZI zostanie poniesiona w II półroczu 2021 r., stąd wykonanie 

planu w tym rozdziale na poziomie 12.26%. 

 

5. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizując ustawowe zadania z zakresu wspierania 

rodziny, zapewnił rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Rodzinom została udzielona pomoc  

w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych oraz problemów 

wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzono 

indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze 

dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci. 

Mając powyższe na uwadze, tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki na realizację 

powyższych zadań, związanych głównie z wypłatą wynagrodzeń pracownikom pełniącym czynności 

asystentek rodziny, zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz 

zapewnieniem niezbędnych materiałów i wyposażenia. Podobnie jak w rozdziale 85219 również  

w rozdziale 85504 § 4410 wystąpiły oszczędności związane z pandemią COVID-19 i czasowym 

ograniczeniem pracy terenowej asystentek rodzin. 

W I połowie 2021 roku przedstawione wydatki na realizację zadań własnych z zakresu wspierania 

rodziny oscylują się na poziomie 76.960,77  zł, co stanowi 38,58% zaplanowanego budżetu. Gmina 

Miejska Wągrowiec wzorem lat ubiegłych planuje również przystąpić do rządowego Programu Asystent 

Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2021 i tym samym pozyskać środki na 

refundację wynagrodzeń brutto asystentek rodzin.  

W ramach realizowanych zadań w I półroczu 2021 roku, pomoc w formie opieki asystenta rodziny 

otrzymało 18  rodzin oraz 47 dzieci. 

 



7 
 

Rozdział 85504 zawiera w sobie również środki Budżetu Państwa przyznane Gminie Miejskiej 

Wągrowiec na realizację programu „Dobry start”. Przyznana dotacja oscyluje na dzień 30.06.2021 r. na 

poziomie 6.820,00 zł. W I połowie 2021 r. wypłacono tylko 20 świadczeń z programu „Dobry start”. 

Otrzymało je około 20 rodzin i średnio 22 dzieci. 

 

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe - rozdział 85502 

Ogólna kwota wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za I  półrocze 2021 roku 

wyniosła 5.426.687,65 zł, co stanowi 56,96% zaplanowanego budżetu. 

Główne wydatki stanowiły świadczenia społeczne w formie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wypłacono 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę w wysokości  4.320.098,15 zł oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę w wysokości 579.966,58  zł. 

W ramach udzielonej pomocy łącznie wypłacono 16.122 świadczenia, z czego 14.726 świadczeń 

rodzinnych,  26  zasiłków dla opiekunów, 1370 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 605  

świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. 

Z uwagi na rodzaj świadczonych zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

będących zadaniami zleconymi, poniesione wydatki finansowane były głównie z otrzymanej od 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji celowej. 

Realizując ustawowe zadania, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze 

stosunku pracy pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, opłacono 

należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób  

fizycznych w obligatoryjnych terminach. Dokonano również zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony 

rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

7. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu świadczeń wychowawczych 

(świadczenie 500+). Podstawowym aktem prawnym określającym szczegółowe warunki, na jakich 

przysługuje świadczenie wychowawcze, jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).  Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 

potrzeb życiowych. Z uwagi na to, że jest to zadanie zlecone, całość wydatków zrealizowanych w ramach 

powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej została pokryta z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa. 

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w  55,25%, a największym wydatkiem w I półroczu 

2021 były wydatki na świadczenia (§ 3110) oscylujące na kwotę 14.185.925,28  zł. W ramach programu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000195
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Rodzina 500+ z okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. wsparcie finansowe otrzymało 3.374 rodzin co 

przekłada się na liczbę 4.805 dzieci i 9.559 wypłaconych świadczeń.  

 

8. Składki zdrowotne od zasiłków stałych - rozdział 85213 

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285) Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki zdrowotne za osoby 

pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego  

z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 wynosi 9% podstawy wymiaru składki 

(przyznanego zasiłku stałego).  

Ogół wydatków w I półroczu 2021 r. został sfinansowany w ramach przyznanej dotacji  

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W ramach udzielonej pomocy wypłacono  487 świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 90 osobom.  

 

9. Składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - rozdział 85513 

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285) Burmistrz opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli osoby takie nie 

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

w roku 2020 wynosi 9% podstawy wymiaru składki (przysługującej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna).  

Przedmiotowe wydatki finansowane były w całości  z otrzymanej od Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych. 

W ramach udzielonej pomocy wypłacono  345 świadczeń  w formie opłacenia składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 

10. Zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 85214 

Miejski Ośrodek Pomocy w Wągrowcu realizując zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz 

fakultatywnym, poniósł wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85214. 

Na zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85214 składały się głównie zasiłki 

celowe i inne formy pomocy, zasiłki okresowe oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.   

Natomiast pośród zasiłków celowych i innych form pomocy można wyróżnić pomoc udzieloną  

w formie nie tylko zasiłku celowego, lecz również zasiłku celowego specjalnego, opłaconego schronienia 

 i pobytu w ośrodkach wsparcia pomocy w naturze oraz pomocy finansowej  podczas zdarzenia losowego.  

Wykorzystanie środków w I półroczu 2021 r. ilustruje tabela: 
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Tabela nr 2. Wykorzystanie środków własnych oraz dane liczbowe dotyczące udzielonych świadczeń w rozdziale  

85214 § 3110 w I półroczu 2021 r.  

Lp. Forma pomocy Liczba rodzin Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

 1 Zasiłki celowe 197 667 199.380,96  
2 Zasiłki celowe specjalne 143 333 115.087,49  
3 

Skierowanie do ośrodka wsparcia + schronienie 7 31 
47.898,00  

4 Sprawienie pogrzebu 2 2 4.148,00  
5 Pomoc w naturze 20 20 6.147,54  

  Razem 369 1053 372.661,99  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Różnica między kwotami wydatków wykazanymi w tabeli 2, a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-28S 

(środki własne) wynosząca 500,00 zł wynika ze stanu pogotowia kasowego za miesiąc styczeń 2021 r.  

Zasiłek okresowy przyznawany w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę 

 i niepełnosprawność wypłacono w I półroczu 2021 roku 154 rodzinom, co stanowiło 572 świadczeń, 

których wydatki wyniosły 196.045,74 zł. Z uwagi na fakt, iż wypłata zasiłków okresowych to zadanie 

własne dofinansowywane ze środków Budżetu Państwa, całość wydatków przeznaczonych na ten cel 

została sfinansowana ze dotacji Wojewody Wielkopolskiego. 

Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020 poz.1876), 

gmina z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej ponosi opłatę za pobyt w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez 

osoby zobowiązane w pierwszej kolejności.  

W I półroczu 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 36 osób, co przekłada się na liczbę 

186  udzielonych świadczeń. Łączne wydatki w tym okresie kształtowały się na poziomie 489.116,16 zł. 

Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków celowych i innych form pomocy oraz 

wydatki ponoszone związku z pobytem w Domach Pomocy Społecznej osób z Gminy Miejskiej 

Wągrowiec w całości finansowane były ze środków własnych. 

 

11. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - rozdział 85215 

W I półroczu 2021  r.  kontynuowaliśmy realizację zadań własnych z zakresu przyznawania  

i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz zadań zleconych z zakresu przyznawania i wypłacania 

zryczałtowanych dodatków energetycznych.  

W I półroczu 2021 roku, wypłacono 1140  świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych na kwotę 

320.372,91 zł. Średnia kwota przyznanego dodatku wyniosła zatem 281,03 zł. Ponadto wypłacono 52 

świadczenia w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatków energetycznych  

w analizowanym okresie wynosiła 904,67 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami 

pocztowymi w wysokości 19,30 zł, albowiem zgodnie z art. 5f pkt. 3 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 
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energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat 

dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej 

dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych  gminie. 

 

Tabela nr 3. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2021 r.  

Lp. Zasób 
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2021 r.  

Styczeń Luty Marzec Kwiecień  Maj Czerwiec Razem 

1 gminny 54 55 58 50 61 63 341 

2 spółdzielczy 24 21 22 19 18 18 122 

3 wspólnotowy 8 9 10 8 11 11 57 

4 prywatny 96 93 100 91 105 106 591 

5 TBS 5 5 5 5 5 4 29 

  Razem 187 183 195 173 200 202 1140 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych jest 

zadaniem własnym gminy. Realizacja tego zadania w wielu przypadkach niewątpliwie jest nieodzowną 

pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. 

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w całości finansowane były ze środków własnych 

Gminy Miejskiej Wągrowiec, natomiast realizacja wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych finansowana była w całości z budżetu państwa jako zadanie zlecone. 

W I półroczu 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wągrowcu realizował także zadania związane z wypłatami tzw. dopłat do czynszu dla najemców, którzy 

utracili dochody w związku z pandemią. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego 

 i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W okresie od 01.01.2021 r. – 

30.06.2021 r. wypłacono 22 dopłaty do czynszu co przekłada się na kwotę 9.412,62 zł. Tym samym 

udzielono wsparcia 7 gospodarstwom domowym. Średnia kwota przyznanej dopłaty wynosiła 427,84 zł.  

W ramach kosztów obsługi tj. 1% od wypłaconych dopłat zakupiono artykuły biurowe.  

 

12. Zasiłki stałe -  rozdział 85216 

W analizowanym okresie realizowana była również pomoc w formie zasiłku stałego, który przysługuje 

osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

niepełnosprawności. 

W ramach świadczonej pomocy poniesiono wydatki w wysokości  305.170,59  zł, co stanowiło 48,08 % 

zaplanowanego budżetu.  

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych, w I półroczu 2021 roku 

wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowane były w całości z  budżetu państwa. 

W ramach realizowanych zadań w I półroczu 2021 r.  wypłacono 603 świadczenia udzielając tym 

samym pomocy 110 osobom, co przekłada się na 106  rodzin.  
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13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 

W I półroczu 2021 roku realizowano również zadania polegające na świadczeniu specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla  osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone), 

zadania polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  

z wyłączeniem  osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie własne) oraz zadania polegające na 

świadczeniu usług opiekuńczych w weekendy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wągrowcu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Wągrowiec, które 

ze względu na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie samodzielnie egzystować. Zakres przyznanych 

specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadanie zlecone obejmował zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze w formie terapii logopedycznej i wychowawczej, terapii psychologicznej i poznawczo-

behawioralnej oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych 

jako zadanie własne obejmował rehabilitację aktywną i masaż. Zakres udzielanej pomocy w ramach usług 

opiekuńczych obejmował wsparcie osób potrzebujących w codziennych czynnościach (higiena osobista, 

podanie posiłku, zrobienie zakupów). 

W analizowanym okresie wsparcie otrzymało: 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 24 osoby tj. 1410 

świadczeń (117.326,37 zł) 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze: 14 osób, tj. 720,5 świadczeń (64.723,34 zł) 

 Usługi opiekuńcze: 79 osób, tj. 11.123 świadczenia (63.346,00zł) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił również do  programu „Opieka wytchnieniowa” 

realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program  

„Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci 

z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki 

oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany 

jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej 

opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 

jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. Niniejszy program jest finansowany ze środków Budżetu Państwa (50%) oraz 

własnych (50%). Całość wydatków na ten cel będzie wynikała z  dziewięciu zawartych umów 

cywilnoprawnych z osobami świadczącymi pomoc na rzecz osób potrzebujących.  
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14. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w I połowie 2021 roku świadczył również pomoc  

w formie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych  

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

Całość wydatków poniesionych na dożywianie w analizowanym okresie wyniosła 6.119,50 zł. Ponadto, 

zostały one w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. W ramach 

realizowanych zadań przyznano 309 posiłków, udzielając pomocy 3 osobom.  

 

15. Pozostała działalność - rozdział 85295 

W ramach pozostałej działalności w I półroczu 202 roku tutejszy Ośrodek zapewnił pomoc 

mieszkańcom Gminy Miejskiej Wągrowiec, którzy w związku z odbywaną kwarantanną z uwagi na 

pandemię koronawirusa nie byli w stanie samodzielnie dokonać zakupów podstawowych artykułów 

spożywczych lub koniecznych leków. Całość wydatków poniesionych na ten cel została sfinansowana ze 

środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. Pomocy udzielono 21 rodzinom, co przekłada się na 

liczbę 52 osób.  

 

16. Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415 

Tutejszy Ośrodek kontynuuje również realizację zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym w formie przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych zgodnie z ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327). Celem 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów jest zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji oraz 

umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.  

Poniesione wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych sfinansowane zostały w 80%  

z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, tj. w kwocie 37.922,00 zł, natomiast pozostałe 20%, tj. kwota  

w wysokości 9.480,84 zł sfinansowana została ze środków własnych. Tym samym wypłacono 60 

świadczeń w postaci stypendiów, udzielając pomocy 29 rodzinom. 

 

17. Pozostałe  zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział  85395 

Zgodnie z zawartą umową nr 150/2021 z dnia 04.05.2021 r. w Poznaniu między Województwem 

Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Gminą Miejską Wągrowiec  

o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne  

w Wielkopolsce”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt unijny. Jego celem jest wsparcie 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej. Projekt zakładał następujący mechanizm 

finansowania: 
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 Środki Unii Europejskiej – 85% 

 Środki Budżetu Państwa – 5% 

 Środki własne – 10%. 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, ubiegaliśmy się o pozyskanie środków na wypłatę dodatków do 

wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami, 

zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność COVID-19 oraz  doposażenie 

stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej.  

Wsparciem zostało objętych 48 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu., tj. 

opiekunki, pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz pracownicy administracyjni mający kontakt  

z klientem. Ze względu na brak zainteresowania pracowników nie przeprowadzono testów na obecność 

COVID-19.Zakupiliśmy natomiast maseczki ochronne, kombinezony, rękawiczki i płyny do dezynfekcji 

dla 10 pracowników.  
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II. DOCHODY 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w wyniku realizacji ustawowych zadań  

w analizowanym okresie osiągał również dochody, których dane liczbowe prezentuje tabela stanowiąca 

załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Z przedstawionych danych wynika, iż ogólna suma osiągniętych dochodów  

w I półroczu 2021 roku wyniosła 200.529,55 zł. Pozostałe do zapłaty należności ogółem na dzień  

30.06.2021  r. wynosiły 5.500.645,85 zł, z czego kwota należności w wysokości 5.488.827,95 zł to kwota 

należności wymagalnych, a więc takich których termin płatności minął. W kwocie należności 

wymagalnych suma 5.448.763,81 zł stanowi zaległości rozdziału 85502, a więc świadczeń rodzinnych  

i funduszu alimentacyjnego. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż pracownicy tutejszego Ośrodka 

prowadzą działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności wymagalnych. 

 

 

 

 

 

 

 


