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WPROWADZENIE 

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu wykonywanych od 

początku istnienia Ośrodka, w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej, z dniem 01 lipca 2015 

r. doszły nowe. Tego dnia MOPS rozszerzył swą działalność o prowadzenie postępowań                

i wydawanie decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków 

mieszkaniowych. Możliwość załatwienia zdecydowanej większości spraw z zakresu 

zabezpieczenia społecznego w jednym miejscu, to wielka korzyść dla mieszkańców miasta. 

W związku z tym najważniejszymi aktami prawnymi na których opierała się praca Ośrodka  

wg stanu na dzień 31.12.2015 r. były następujące ustawy i inne akty prawne: 

 

 Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163                 

z późn. zm.), 

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o (Dz. U.              

z 2005 r., poz. 1493 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 966    z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059    

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 114 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów         

(Dz. U.  z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz.U. z 2016 poz.162), 

 Uchwała nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), 

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598 z poz.zm). 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca               

w latach 2014-2020, przyjęta Uchwałą nr XXXVI/245/2014 Rady Miejskiej                       

w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2014 r., 
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  Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016, powołany Uchwałą nr V/35/2011 Rady 

Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2011 r., 

 Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, powołany Uchwałą                                  

nr XXV/160/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013 r., 

 

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA  

 POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄGROWCU 

 

 Utworzenie i utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym  zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 

ust. 18 ustawy o pomocy społecznej.  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Wągrowcu, roku sprawozdawczym zatrudnionych było 43 pracowników (stan na 

31.12.2015 r.), w tym 16 pracowników socjalnych (13 pracowników socjalnych świadczy 

pracę w terenie), 12 opiekunek, 13 pracowników administracji oraz 2 pracowników obsługi. 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tutejszy ośrodek 

zatrudnia  pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 wspomnianej ustawy  Ośrodek 

Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności 

gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech 

pracowników. Ponadto, w związku z przeniesieniem zadań Wydziału Polityki Społecznej 

Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do tutejszego Ośrodka, od dnia 1.07.2015 r., nastąpiło 

zwiększenie kadry o 6 etatów. Na uwagę zasługuje również fakt, iż od 1.09.2015 r. nastąpiły 

zmiany personalne na stanowisku Kierownika Ośrodka oraz od 1.11.2015 r. na stanowisku 

Głównej Księgowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Wykres nr 1. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W WĄGROWCU 

 
  

 

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. 

 

1 etat 

1 etat 

1 etat 

3 etaty 

3 etaty 

24 etaty 

6 etatów 

      2 osoby (umowa zlecenia) 

3 etaty 
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II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY                  

O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną powołaną 

do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, mającą na celu umożliwienie osobom                   

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

 

Tab. nr 1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Wągrowiec w latach 2013-2015 

Wyszczególnienie 2013 

                                             

2014 

 

2015 

Liczba mieszkańców Wągrowca 

w tym: 

kobiet 

24 578 

 

12 803 

24 560 

 

12 808 

24 499 

 

12 765 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 

917 772 737 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 2170 1 768 1601 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych 

1559 1 495 1475 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu 

Alimentacyjnego 

222    221 187 

Liczba rodzin korzystających z dodatku 

mieszkaniowego 

428    370 324 

Liczba rodzin korzystających ze stypendium 

szkolnego 

151    129 140 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta 

rodziny 

15 26 26 

Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych            

w pieczy zastępczej ogółem: 

w tym – liczba dzieci i młodzieży, za które gmina 

ponosi odpłatność  

51 

 

27 

54 

 

32 

57 

 

39 

Źródło: opracowanie własne 
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Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z powodu trudnej 

sytuacji życiowej skorzystały ogółem 737 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 

1601.  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej systematycznie spadała, od 917           

w 2013 r. do 737 w 2015 r. (tabela nr 1). Na rok 2016 prognozuje się wzrost liczby rodzin 

korzystających z pomocy z powodu zmiany kryterium dochodowego.  

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy, które 

określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą 

współwystępować ze sobą.  

Liczba korzystających rodzin z różnych form wsparcia MOPS-u, gdzie główną przyczyną 

było bezrobocie, znacząco spadła z 522 rodzin w 2013r. do 380 rodzin w 2015r.  

 
Tab. nr 2  Przyczyny przyznawania pomocy na podstawie danych MOPS Wągrowiec w latach 2013-2015 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2013 2014 

                               

2015 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

tych 

rodzinach 

Ubóstwo 633 1601 537 1289 513 1188 

sieroctwo 0 0 0 0 1 1 

Bezdomność 27 27 41 43 33 34 

Bezrobocie 522 1517 437 1251 380 1076 

Niepełnosprawność 396 779 354 712 350 659 

Długotrwała ciężka choroba 373 752 336 679 349 647 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego w tym: 

- rodziny niepełne 

95 

 

 

 

          

69 

324 

 

 

 

 

200 

70 

 

 

 

          

55 

235 

 

 

 

 

155 

87 

 

 

 

          

73 

301 

 

 

 

 

225 

- rodziny wielodzietne 14 88 13 77 15 85 

Przemoc w rodzinie 22 64 14 48 12 39 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności 
97 483 81 413 79 383 

Alkoholizm 107 176 100 169 103 167 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 
26 41 23 50 22 35 

Narkomania 2 2 4 4 4 4 

Zdarzenia losowe 0 0 1 1 14 31 

Źródło: opracowanie własne 
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Tab. nr 3. Rodziny i osoby w rodzinach korzystające z pomocy społecznej  z podziałem na typy 

rodzin w roku 2015 

Rodziny z ilością osób w rodzinie: Liczba 

rodzin 

Liczba osób w tych 

rodzinach 

1 osoba  385 385 

2 osoby 108 216 

3 osoby 95 285 

4 osoby 88 352 

5 osób 36 180 

6 i więcej osób 30 192 

Ogółem: 742 1610 

 

       w tym: 

Rodziny z ilością dzieci:   

1 dzieckiem 100 284 

2 dzieci 92 361 

3 dzieci 44 220 

4 dzieci 14 83 

5 dzieci 3 20 

6 dzieci 2 21 

7 i więcej dzieci 1 8 

Ogółem:  256 997 

Rodziny niepełne z ilością dzieci:   

1 dzieckiem 51 118 

2 dzieci 32 110 

3 dzieci 16 70 

4 i więcej dzieci 9 54 

Ogółem:  108 352 

Rodziny emerytów i rencistów z ilością 

osób: 

  

1 osobą 128 128 

2 osobami 45 90 

3 osobami 15 45 

   

4  i więcej osobami 14 66 

Ogółem:  202 329 
  

             Źródło: własne 
 

 

1. Zadania własne gminy 

1.1 Pomoc bezdomnym 

 

W 2015 r. udzielono schronienia 33 osobom tego pozbawionym, 2 osoby zajmują lokale 

niemieszkalne, a jedna osoba nie wyraża zgody na udzielenie pomocy  w formie schronienia. 

Udzielenie schronienia następowało przez skierowanie osób bezdomnych do ośrodków 

całodobowego pobytu lub w ramach współpracy z noclegownią prowadzoną przez 
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Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda  Musolffa w Wągrowcu. W schroniskach dla osób 

bezdomnych osoby te miały zapewniony nocleg, posiłek, natomiast osoby korzystające                  

z noclegowni w Wągrowcu miały możliwość skorzystania z co najmniej jednego gorącego 

posiłku w jadłodajni prowadzonej przez w/w Stowarzyszenie. 36 osobom bezdomnym 

udzielono wsparcia w formie pomocy finansowej i rzeczowej. Wśród osób bezdomnych było  

1 małżeństwo, 1 samotna kobieta oraz 33 samotnych mężczyzn. 11 osobom udzielano 

pomocy poprzez opłacanie pobytu w ośrodkach o charakterze całodobowym. Osoby 

wspierano również w formie zasiłków celowych, okresowych i stałych, pomocy rzeczowej. 

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z osobami bezdomnymi jak również  

z służbą zdrowia, policją, strażą miejską. Udzielają specjalistycznego doradztwa oraz 

informacji   o przysługujących formach pomocy, motywują do podjęcia działań mających na 

celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej poprzez mobilizowanie do aktywności 

zawodowej, odbudowania więzi rodzinnych, dbanie o higienę ze strony pracowników 

socjalnych, wygląd zewnętrzny oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

Ogólna kwota środków przeznaczonych w 2015 r. na wsparcie osób bezdomnych, w tym 

opłacenie pobytu w placówkach całodobowych dla nich przeznaczonych, wyniosła 

136.146,11 zł. 

 

1.2 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

 

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.  Pomoc tą przyznaje 

się ze względu m.in. na  bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność. Jest 

to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na powyższe zadanie 

pochodziły w 100% z budżetu państwa. 

 

 Tab. nr 4. Rodziny korzystające z zasiłków okresowych w latach 2013-2015 

Rozdział Liczba  

rodzin 

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

rodzin 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba  

rodzin 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 411 1 055 616,14 353 859 675,23 313 

                  

 

676 754,85 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.3 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

 

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.  Zasiłek celowy 

może być przyznany w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów  

i napraw w mieszkaniach,   a także kosztów pogrzebu.  Zasiłek celowy jest najczęstszą formą 

udzielanej pomocy. W 2015 r. pomocy w formie zasiłków celowych udzielono 410 osobom samotnie 

gospodarującym  i rodzinom. Mieszkańcy miasta najczęściej zwracali się o pomoc finansową na zakup 

żywności, opału, odzieży, leków i leczenia oraz na pokrycie opłat mieszkaniowych.  

 

Tab.nr 5. Rodziny  korzystające z zasiłków celowych w latach 2013-2015  

Rozdział Liczba  

rodzin 

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba  

rodzin 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba  

rodzin 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 518 606 754,08 432 559 779,03 410 

 

 

491 278,00 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

1.4  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych 

Zasiłek specjalny celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej. Wysokość zasiłku celowego specjalnego nie może przekroczyć odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

 Tab.nr 6. Rodziny  korzystające z specjalnych zasiłków celowych w latach 2013-2015  
Rozdział Liczba 

osób lub 

rodzin 

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

osób lub 

rodzin 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba 

osób lub 

rodzin 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 305 170 761,42 261 157 691,78 233 

 

 

128 683,50 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.5 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 

 

Osobie  lub rodzinie, która poniosła stratę w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej 

może być przyznany zasiłek celowy. Pomoc ta może być przyznana niezależnie od dochodu 

rodziny i może nie podlegać zwrotowi.   

 

 Tab. nr 7. Rodziny korzystające z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku    

           zdarzenia losowego w latach 2013 - 2015 

Rozdział Liczba  

rodzin 

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

rodzin 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba  

rodzin 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 0 0 1 758,00 13 

               

 

64 178,06 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Znaczący wzrost wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w 2015 r. był 

spowodowany pożarem kamienicy z mieszkaniami na wynajem jaki wydarzył się  

w Wągrowcu w 2015r.  

 

1.6 Sprawienie pogrzebu 

 

Sprawienie    pogrzebu    odbywa  się  w  sposób  ustalony  przez gminę, zgodnie   

wyznaniem zmarłego. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina ma 

obowiązek sprawić pogrzeb osobie zmarłej, zarówno bezdomnej, jak również osobie, która 

pozostawała w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej. Sposób przeprowadzenia 

pogrzebu jest ustalony w uchwale nr 10/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 

2005 r.  w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę miejską Wągrowiec. 

 

 Tab.nr 8. Liczba osób, którym gmina sprawiła pogrzeb w latach 2013- 2015 

Rozdział 

Liczba 

osób 

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

osób 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba 

osób 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 1 500,00 2 5 076,96 3 

 

 

6 209,73 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.7 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  

W 2015 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto  72 osoby, których koszt 

stanowił: 405 221,13 zł. Wśród nich było 58 osób w wieku poprodukcyjnym. 

Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika z art. 50 Ustawy      

o pomocy społecznej, który stanowi, że osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc 

w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być przyznane również osobom, które 

wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. W ramach 

usług opiekuńczych świadczona jest  pomoc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

opieka higieniczna, pielęgnacja chorego jak również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Z tytułu ustalonej odpłatności , zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w uchwale rady 

miasta Wągrowca za świadczone usługi osoby objęte pomocą w tej formie dokonały wpłat na 

kwotę: 68 060,07 zł. Usługi te świadczone były przez 12 opiekunek zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy.  

 

1.8 Dożywianie dzieci 

 

        W 2015r. z tej formy pomocy skorzystało 220 dzieci oraz 20 osób dorosłych. Ośrodek 

przyznaje tę pomoc osobom spełniającym 100% kryterium dochodowego określonego w art. 

8 ustawy o pomocy społecznej, które od października 2015 r. wynosi 634,00 dla osoby 

samotnie gospodarującej oraz 514,00 zł na osobę w rodzinie. Posiłki wydawane są  

w stołówkach szkolnych oraz przedszkolach na terenie miasta Wągrowca oraz poza 

Wągrowcem. Środki na realizację zadania pochodzą w 60% z budżetu państwa i w 40%  

z budżetu gminy zgodnie  z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, 

a Gminą miejską Wągrowiec. 

 

Tab. nr 9. Liczba dzieci i osób dorosłych korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku w latach 

2013- 2015 

Rozdział Liczba 

osób  

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

osób 2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba 

osób  

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

Liczba 

dzieci 467 603 610,26 252 262 167,94 220 

 

219 137,68 

 

Liczba 

osób 

dorosłych 

31 16 695,91 18 15 924 20 21 405,20 

Źródło: opracowanie własne 
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Ponadto w 2015 r. MOPS w Wągrowcu po zmianie przepisów  Programu „POMOC 

PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” dotyczącego opłacania tylko jednego posiłku 

MOPS opłacał całodzienne wyżywienie dzieciom i młodzieży w przedszkolach i internatach    

w ramach zasiłków celowych na kwotę: 12 874,47 zł. 

 

1.9 Domy Pomocy Społecznej. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy, opieki i pielęgnacji przez rodzinę oraz gminę w miejscu 

zamieszkania klienta, Ośrodek czynił starania o umieszczenie w domach pomocy społecznej, 

zapewniających całodobową opiekę. Osoba umieszczona w DPS-ie pokrywa koszty 

utrzymania w wysokości 70% swoich dochodów. Resztę kosztów ponosi gmina.  

Całkowity koszt utrzymania osoby w DPS Srebrna Góra, gdzie w 2015 r. przebywało  5 osób 

wynosił 3 200,00 zł miesięcznie. 

W 2015 r. skierowano do domu pomocy społecznej 5 osób.  

 
 Tab. nr 10. Osoby przebywające w domach pomocy społecznej w latach 2013-2015 

Liczba osób 2013 2014 
2015 

 

Liczba osób 

skierowanych do DPS 
2 4 5 

Liczba osób 

przebywających 
16 17 19 

Koszt pobytu 

 
393 279,21 390 322,28 430 982,28 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z tabeli nr 10 wynika, że w roku 2015 nastąpił wzrost wydatków Gminy Miejskiej 

Wągrowiec o około 40 000,00 zł. 

 

1.10 Zasiłki stałe 

Zasiłek stały 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 lub pełnoletniej osobie w rodzinie, 
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niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, 

jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie.  

W 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 157 osób. Kwota zasiłku stałego wynosiła do 

września 2015r. 529,00 zł, a od października najwyższy zasiłek stały wynosił   604,00 zł.  

 

Tab.nr 11. Rodziny korzystające z zasiłków stałych w latach 2013- 2015 

Rozdział 

Liczba  

rodzin 

2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

rodzin 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba  

rodzin 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 151 701 962,06 159 700 461,06 157 

     

   

704 550,90 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

1.11 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

 

MOPS w Wągrowcu opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym 

zasiłek stały, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w 

Narodowym Funduszu Zdrowia w wysokości 9 % od wysokości świadczenia.   

 

Tab. nr 12. Osoby, za które MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2013- 2015  

Rozdział Liczba  

osób 2013 

Koszt 

świadczenia 

2013 

Liczba 

rodzin 

2014 

Koszt 

świadczenia 

2014 

Liczba  

rodzin 

2015 

Koszt 

świadczenia 

2015 

85214 141 59 250,33 147 59 731,29 149 

      

 

61 789,61 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

  

1.12 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu  współpracował z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Wągrowcu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o pomocy społecznej oraz zawartym 

Porozumieniem z dnia 15 grudnia 2009 r. pomiędzy PUP Wągrowiec, a MOPS Wągrowiec.   

W 2015 r. MOPS w Wągrowcu współpracował z PUP Wągrowiec w zakresie realizacji zadań, 

mających na celu zintegrowanie działań na rzecz bezrobotnych zaliczonych do III profilu pomocy.          
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W ramach programu PAI „Program Aktywizacja Integracja” wsparciem objęto 10 osób skierowanych 

przez PUP.  Osoby zakwalifikowane do programu PAI, ze strony MOPS objęte były działaniami                

w zakresie integracji społecznej, natomiast w zakresie integracji zawodowej zostały skierowane przez 

PUP do prac społecznie użytecznych przez okres  2 miesięcy. 

 

1.13 Prowadzenie Dziennego Domu Seniora 

 

     Dzienny Dom Seniora funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Placówka ta jest ośrodkiem 

wsparcia pobytu dziennego dla osób w wieku poprodukcyjnym, wymagających pomocy ze 

względu na wiek, stan zdrowia oraz sytuację życiową. Seniorzy korzystający z usług DDS to 

przede wszystkim osoby w wieku podeszłym. Najstarszy uczestnik skierowany decyzją do 

DDS ukończył 96 lat, a najmłodszy 61 lat. 

 

Tab. nr 13. Uczestnicy skierowani decyzją w 2015 r. 

Wiek Kobiety Mężczyźni 
            Razem 

 

60-69 10 2 12 

70-79 15 11 26 

80-89 13 6 19 

90 i więcej 1 0 1 

Ogółem 39 19 59 
Źródło: opracowanie własne 

        

 

Oprócz osób skierowanych decyzją na zajęcia DDS uczestniczą sporadycznie osoby 

określone jako sympatycy DDS w liczbie 33 osób. 

  Głównym zadaniem DDS jako ośrodka wsparcia, jest przede wszystkim pomoc 

osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu. Powyższy cel placówka realizuje poprzez 

zapewnienie opieki i wsparcia seniorom organizując czas wolny proponując różne formy 

aktywności, zarówno ruchowej jak i usprawniającej umysłowo oraz umożliwiając różnego 

rodzaju atrakcje o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim oraz integrację ze 

środowiskiem.  

W Dziennym Domu Seniora działa 6 grup zajęciowych: muzyczna, kulinarna, rękodzieła, 

kulturalna,  turniejowa, przyrodnicza oraz  zespół „Echo”. 

Seniorzy i sympatycy Dziennego Domu Seniora mogą skorzystać z: 

1. Zajęć usprawniająco – ruchowych, w zakres których wchodzi: gimnastyka 

profilaktyczna, gimnastyka na przyrządach ( rower stacjonarny, bieżnia), spacery, 
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spotkania taneczne, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce. 

2. Zajęć edukacyjno - kulturalno - oświatowych poprzez: występy artystyczne 

amatorskich grup senioralnych, udział w lokalnych i  miejskich imprezach 

integracyjnych, oglądanie filmów, arteterapię, uczestnictwo w spektaklach  

i koncertach, wspólne obchody świąt   i jubileuszy, muzykoterapię i wspólne 

śpiewanie, biblioterapię- wspólne czytanie  i słuchanie utworów literackich, gry 

towarzyskie i quizy, turniej warcabowy oraz oglądanie filmów w kinie dla seniorów. 

3. Z pracy socjalnej świadczonej przez Starszego specjalistę pracy socjalnej, poprzez: 

udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,  pomocy                        

w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów              

z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym. 

4. Pomocy w utrzymaniu zdrowia i higieny poprzez możliwość korzystania z kąpieli        

z natryskiem, prania odzieży osobistej oraz pomocy i opieki pielęgniarskiej.  

5. Zapewnienie ciepłego posiłku i obiadu, dostarczanego przez firmę cateringową, oraz  

        umożliwienie dojazdu do placówki. 

 

Seniorzy uczestniczyli w organizowanych wyjazdach i wycieczkach poza teren miasta               

do Kobylca, Ustki i Inowrocławia. Dla Seniorów zorganizowano m.in. spotkania z okazji: 

„Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”, „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki” i „Dnia Ojca”, „Walentynek”, 

„Andrzejek”, „Święta Niezapominajki”, „Święta Niepodległości”, 1 i 3 Maja, Świąt 

Wielkanocnych, „Światowego Dnia Osób Starszych”, „Świąt Bożego Narodzenia” , „Dnia 

Łasucha”, „Święta Pyry”. Dzienny Dom Seniora utrzymywał kontakty z instytucjami                       

i organizacjami społecznymi: Klubem Seniora „Srebrna Nić”, „Dębina”, „Cystersi”  z Łekna, 

ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana, z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów, Domem Dziennego Pobytu  w Szamotułach, Wielkopolskim Centrum 

Rehabilitacji z Poznania, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„BONA FIDES”, Środowiskowym Domem Samopomocy, Państwową Szkołą Muzyczną, 

Miejskim Domem Kultury  oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku, szkołami, przedszkolami, 

Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Powiatową     i innymi placówkami. Seniorzy brali 

udział w „Jakubowym Festynie Rodzinnym” , Festynie Cysterskim” , Rajdzie Rowerowym 

„Odjazdowy Bibliotekarz” .   

W placówce z uroczystym akcentem obchodzone są imieniny i jubileusze podopiecznych. 
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2. Zadania własne zlecone gminie  

 

2.1  Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu   

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                           

z zaburzeniami psychicznymi świadczone są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych 

(Dz.U. z 2005 Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).  

W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu świadczył również jednej osobie 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Łączny koszt świadczenia 

wynosił: 26 290,39 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. 

 

 

III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY                         

O DODATKACH MIESZKANIOWYCH 

 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Realizacja tego 

zadania w wielu przypadkach stanowi pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnych 

warunkach materialnych. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, 

spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób: 

 posiadających tytuł prawny do lokalu; 

 spełniających kryterium dochodowe; 

 zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. 

1. Kryterium tytułu prawnego do lokalu 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego                        

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
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przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

2. Kryterium dochodowe 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na 

członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 

(tj. 1540,79 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1100,56 zł) w gospodarstwie wieloosobowym 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

3. Kryterium metrażowe 

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu 

mieszkalnym. Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali  

w zależności od liczby osób zajmujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela. 

Tab. nr 14. Powierzchnia normatywna 

Liczba osób 

zamieszkujących w 

lokalu 

Powierzchnia 

normatywna 

Maksymalna powierzchnia normatywna 

kwalifikująca do otrzymania dodatku 

mieszkaniowego 

1 osoba 35 m
2
 45,5 m

2
 

2 osoby 40 m
2
 52,0 m

2
 

3 osoby 45 m
2
 58,5 m

2
 

4 osoby 55 m
2
 71,5 m

2
 

5 osób 65 m
2
 84,5 m

2
 

6 osób 70 m
2
 91,0 m

2
 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby 

zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m
2
. 

Źródło: opracowanie własne 

Pomocą  w II półroczu 2015 roku objęto 324 gospodarstw domowych na kwotę 433.326,69 

zł.  Średnia  kwota  przyznanego dodatku wyniosła 227,23 zł. W załączeniu szczegółowa 

realizacja wypłat. 

 Tab. nr 15. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w  II półroczu 2015 r.                                                                                                       
Lp. Zasób Razem 

1. gminny 105.273,30 

2. spółdzielczy   83.118,17 

3. wspólnoty  11.158,02 

4. prywatny 225.805,81 

5. TBS    7.971,39 

6. inny            0,00 

7. Razem 433.326,69 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tab. nr 16. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w  II półroczu   2015 roku                                                                              

Lp. Zasób Razem 

1. gminny 468 

2. spółdzielczy 478 

3. wspólnotowy 62 

4. prywatny 862 
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Lp. Zasób Razem 

5. TBS 37 

6. inny - 

7. Razem 1907 

Źródło: opracowanie własne 

    

 

Wypłacone dodatki w poszczególnych zasobach   

 

1. gminne             468 

2. spółdzielcze     478 

3. wspólnotowe     62 

4. prywatne          862 

5. TBS                   37  

    Razem          1.907 

 

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY                         

O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

  
Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizował zadania według powyższej 

ustawy pomagając rodzinom w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomoc 

specjalistyczną w formie asystenta rodziny w 2015 roku skierowano do 26 rodzin, w których 

wychowywało się 66 dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo ze względu na brak 

kompetencji wychowawczych, niewydolnych ze względu na ograniczone możliwości 

intelektualne, dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
 

 Tab. nr 17.  Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci w rodzinie wg 

danych  

                    MOPS Wągrowiec w latach 2013-2015 

Rodziny z 

ilością dzieci 

2013 2014 2015 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci              

w tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci              

w tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci              

w tych 

rodzinach 

Bez dzieci 0 0 3 0 1 0 

1 0 0 3 3 5 5 

2 2 4 10 20 8 16 

3 4 12 2 6 4 12 
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4 5 20 4 16 7 28 

5 3 15 2 10 1 5 

6 1 6 2 12 0 0 

 Ogółem 

15 

               

57 

Ogółem                                   

26 

 

67 

Ogółem 

26 

 

66 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Zgodnie z w/w ustawą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu partycypuje 

w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz instytucjonalnej pieczy 

zastępczej.  

W 2015r. roku porywaliśmy koszty pobytu 39 dzieci z terenu miasta Wągrowca 

przebywających w rodzinach zastępczych i 1 dziecka przebywającego w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej.  

 

V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY                          

O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowcu Nr 58/2011 z dnia 13 maja 2011r. powołano 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego zapewnia  Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Wągrowcu. 

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji                  

i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc domową. W celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy  w rodzinie oraz podjęcia 

zintensyfikowanych działań pomocowych  i interwencyjnych w indywidualnych 

przypadkach. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, których skład jest zmienny                                      

i dostosowany  do aktualnych potrzeb rodziny, określany jest przez Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkami Grup Roboczych mogą być członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego lub przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony 

zdrowia, kuratorzy, a także inni specjaliści  w dziedzinie przeciwdziałania przemocy                      

w rodzinie. Grupa Robocza pracuje do czasu, gdy sytuacja w rodzinie ulegnie poprawie, 

przemoc zostanie przerwana i zatrzymana oraz członkom rodziny zostanie udzielona pomoc 

zaspokajającą ich potrzeby. 
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Do jej podstawowych zadań należy w szczególności: 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

            wystąpienia przemocy w rodzinie; 

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

            zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

            przemocy oraz efektów tych działań. 

Poprzez działanie członków Grupy Roboczej możliwe jest interdyscyplinarne działanie                

w zakresie zdiagnozowania sytuacji rodziny, wymiany informacji, planowania działań 

adekwatnych do potrzeb i form pomocy rodzinie, podziału zadań, określenia czasu, realizacji 

zaplanowanych działań, monitorowania sytuacji rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii bezpieczeństwa, oceny efektywności działań i monitorowania zmian. 

 

W roku 2015 r. powołano 37 Grup Roboczych. We wskazanym okresie 

sprawozdawczym 62 Grupy Robocze, powołane  w latach poprzednich, kontynuowały swoje 

działania wobec rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. 

W 2015r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 41  „Niebieskich Kart – A”,  w tym 4      

po raz kolejny. W 38 przypadkach osobami stosującymi przemoc byli mężczyźni w  3  

kobiety. 

Zawiadomienia o przemocy w rodzinach wpłynęły: 

- w 30  przypadkach z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu; 

- w 1  przypadku  z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wągrowcu; 

- w 5 przypadkach z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu: 

- w 1 przypadku z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

  w Wągrowcu. 

W minionym roku odbyło się 318 posiedzeń Grup Roboczych, w których brali udział 

pracownicy socjalni. W związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty dla każdej 

rodziny ustalony jest i realizowany indywidualny plan pomocy. Na spotkaniach Grup 

Roboczych założono 6 „Niebieskich  Kart – C” , osobom, co do których istnieje podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą w rodzinie, ponadto założono 4 „Niebieskie Karty – D”, osobom, 

wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

W 13 przypadkach wysłano wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu               

i stosującej przemoc w rodzinie, w 3 przypadkach  wysłano wniosek do Sądu Rejonowego          
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w Wągrowcu  o wgląd w sytuację rodziny, w 2 przypadkach skierowano  wnioski  do 

Prokuratury Rejonowej  w Wągrowcu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Monitoring sytuacji osób doświadczających przemocy jest prowadzony do czasu zakończenia 

procedury, czyli do chwili stwierdzenia ustania przemocy lub rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowania dalszych działań.                  

W  2015r.  prowadzonych było 99 spraw, zakończono postępowanie w   54 przypadkach. 

 

Tab. nr 18. Liczba prowadzonych postępowań w związku z występowaniem przemocy w rodzinie                

                    w latach 2013 - 2015 

Rok 2013 2014 2015 

 

Ilość Niebieskich Kart założonych 

w danym roku 

 

60 

 

63 41 

Ilość prowadzonych spraw ogółem 

 

93 102 99 

Ilość posiedzeń Grup Roboczych 281 346 318 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

VI. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJACYCH Z USTAWY                                 

O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH 

 

Zadnie obsługi świadczeń rodzinnych MOPS przejął od dnia 01.07.2015 r. Od tego 

dnia do końca 2015 r. wypłacono świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na łączną 

kwotę 3.106.226,03 zł. Z tej formy pomocy korzystało przeciętnie 1.550 rodzin miesięcznie  

i dla tylu osób miesięcznie realizowano wypłaty. Przyjęto łącznie 1.012 wnioski  

o świadczenia a wydanych zostało 1.141 decyzji i postanowień administracyjnych. 

Bezpośrednie koszty obsługi świadczeń wyniosły 113.174,59 zł. 

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej, przy czym limit środków na koszty 

obsługi wynosi 3% otrzymanej dotacji. 

Na świadczenia rodzinne składają się niżej opisane świadczenia. 

 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków mają na celu częściowe pokrycie 

wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku jest uzależnione od dochodu. Od dnia 

01.11.2015 r. kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę w rodzinie albo 764 zł gdy 

członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W przedmiotowym okresie wypłacono 
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łącznie 10.482 zasiłków rodzinnych oraz dodatków przeciętnie 663 rodzinom.  

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) wypłacono  

w związku z narodzinami 110 dzieci. Kryterium dochodowe w uprawniające do zapomogi 

wynosi 1.922 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość zapomogi wynosi 1.000 zł. 

Zasiłki pielęgnacyjne (153 zł miesięcznie) przysługują bez względu na wysokość 

dochodu osobom legitymującym się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności oraz niektórym osobom, które ukończyły 75. rok życia. 

Miesięcznie wypłacano zasiłki średnio 985 osobom. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie) przysługuje osobom, na których ciąży 

obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom rezygnującym lub niepodejmującym pracy w celu 

sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym krewnym. Kryterium dochodowe od dnia 

01.11.2015 r. wynosi 764 zł netto na osobę. Z tej formy pomocy korzystało średnio 16 osób 

miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne (do dnia 31.12.2015 r. w wysokości 1.200 zł miesięcznie, od 

dnia 01.01.2016 r. 1.300 zł miesięcznie) również przysługuje osobom zobowiązanym do 

alimentacji w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, w szczególności dzieckiem. Nie 

jest zależne od dochodu, jest jednak uzależnione od wieku, w jakim powstała 

niepełnosprawność. Ponadto osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu 

przysługuje dopiero wówczas, gdy osoby spokrewnione w pierwszym stopniu nie mogą 

sprawować opieki w sytuacjach wskazanych w ustawie. Świadczenie to pobierały średnio 103 

osoby. 

Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie) formalnie nie jest świadczeniem rodzinnym, 

jest jednak finansowany z dotacji na świadczenia rodzinne. Nie jest uzależniony od dochodu. 

Mogą go pobiegać tylko osoby dotychczas uprawnione, które utraciły prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z konstytucją. Średnio 

wypłacano 48 takich zasiłków miesięcznie. 

Z niektóre osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne 

i zasiłek dla opiekunów opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne (206.476,03 zł  

w przedmiotowym okresie) i ubezpieczenie zdrowotne (26.629,69 zł).  
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VII. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJACYCH Z USTAWY 

OPOMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy również została przejęta przez MOPS od dnia                

01.07.2015 r. Zadania te można podzielić na trzy obszary:  

 Pierwszy obszar to obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych                            

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w maksymalnej wysokości 500 zł 

miesięcznie na osobę uprawnioną (dziecko). Kryterium dochodowe wynosi 725 zł 

netto na osobę w rodzinie. Miesięcznie świadczenie wypłacano przeciętnie na rzecz 

267 osób. Łącznie wypłacono 630.475,71 zł świadczeń. Przyjęto 202 wnioski  

o świadczenia   a wydano 237 decyzji i postanowień administracyjnych. 

 Drugi obszar zadań związany jest z windykacją należności od dłużników 

alimentacyjnych, którzy zobowiązani są do zwrotu Burmistrzowi wypłaconych 

świadczeń wraz z odsetkami. 60% wyegzekwowanych należności oraz całość odsetek 

podlega przekazaniu do budżetu państwa. 40% wyegzekwowanych należności 

głównych stanowi dochód Miasta. W przedmiotowym okresie, głównie za 

pośrednictwem komorników sądowych, od dłużników alimentacyjnych 

wyegzekwowano i rozliczono 139.648,04 zł (432 wpłaty), z czego 24.203,01 zł 

stanowiło dochód Gminy miejskiej Wągrowiec. Ponadto wpłynęło 7.783,62 zł (55 

wpłat) z tytułu uprzednio wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, z czego 3.891,84 zł 

stanowiło dochód Miasta. 6.577,56 zł na dochody Miasta przekazały inne gminy. 

 Trzeci obszar zadań obejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych,                       

w szczególności: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie 

oświadczeń majątkowych, zobowiązywanie i kontrola rejestracji w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, przekazywanie informacji komornikom, wydawanie decyzji  

o uznaniu dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, 

występowanie z wnioskami o ściganie za przestępstwo nie alimentacji oraz wnioskami 

o zatrzymanie prawa jazdy. W miesiącu grudniu 2015 r. zarejestrowane były 132 

wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych  

w Wągrowcu. 

Powyższe zadania finansowane są z dotacji na świadczenia rodzinne, na takich samych 

zasadach. Ponadto gmina osiąga dochody z kwot wyegzekwowanych od dłużników, o których 

mowa wyżej. Koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec 

dłużników wyniosły 35.513,19 zł.  
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Poniższe tabele przedstawiają ilość rodzin korzystających oraz ilość wypłaconych świadczeń 

rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w miesiącach VII-XII.2015 r. 

 
 

Tab. nr 19. Liczba rodzin korzystających z pomocy w miesiącach VII-XII/2015 
 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

1. świadczenia rodzinne 1.502 

2. zasiłki dla opiekunów     48 

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego    193 

 
Tab. nr.20. Liczba wypłaconych świadczeń w miesiącach VII-XII/2015 
 

L.p. Wyszczególnienie Ilość Przeciętnie 

miesięcznie 

1. świadczenia rodzinne, z tego: 17.209 2.868 

1.1. zasiłki rodzinne oraz dodatki 10.482 1.747 

1.2. jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 110 18 

1.3. zasiłki pielęgnacyjne 5.909 985 

1.4. świadczenia pielęgnacyjne 616 103 

1.5. specjalne zasiłki opiekuńcze 92 16 

2. zasiłki dla opiekunów 290 48 

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.603 267 

4. składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 

789 132 

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 

352 59 

 

VIII. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJACYCH Z USTAWY                          

O SYSTEMIE OŚWIATY 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, w drugim półroczu 2015r. realizował 

nowe zadanie pod nazwą „Pomoc materialna dla uczniów” o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwały Nr 

XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu    z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

oraz Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015r.  

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów . Pomoc przysługuje uczniom  szkół publicznych  

i niepublicznych w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.  
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Rodziny ubiegające się o w/w pomoc musza spełniać kryterium dochodowe   ustalone 

zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej tj. kwotę 514,00 zł na osobę w 

rodzinie.  

Zgodnie z w/w uchwałą wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej 

ucznia.  

Kwoty przyznanych stypendiów na okres 9 miesięcy wynosiły: 

I grupa    – 2 030,00 zł 

II grupa  –  1 580,00 zł 

III grupa –  1 220,00 zł 

Stypendia zostały wypłacone po udokumentowaniu wydatków poniesionych przez ucznia na 

cele edukacyjne określone w decyzji administracyjnej. 

 

Tab. nr 21. Liczba rodzin i liczba wypłaconych stypendiów z tyt. pomocy materialnej dla uczniów w 

2015r. 

Liczba rodzin Liczba wypłaconych 

stypendiów 

Kwota świadczeń w zł. 

141 261 319 514,32 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W związku ze zdarzeniem losowym – pożarem, w wyniku którego dzieci straciły 

większość podręczników i przyborów szkolnych Ośrodek wypłacił zasiłki szkolne 10 

uczniom. 

Tab. nr 22. Liczba rodzin i liczba wypłaconych zasiłków szkolnych z tyt. pomocy materialnej dla uczniów 

w 2015r. 

Liczba rodzin Liczba wypłaconych 

stypendiów 

Kwota zasiłków w zł. 

5 10 5 900,00 

 

Źródło: opracowanie własne 
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IX. Realizacja innych zadań 

9.1 Pomoc rzeczowa 

 

Wzorem lat ubiegłych, MOPS w Wągrowcu organizował pomoc rzeczową dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców miasta. Dzięki organizowanym zbiórkom przekazaliśmy 

podopiecznym odzież używaną, meble, sprzęt AGD i RTV.  Potrzebującym klientom wydano 

1225 kg odzieży używanej, a z tej formy pomocy skorzystały 43 rodziny. 

 Potrzebujący mieszkańcy miasta Wągrowca  mogli bezpłatnie  wypożyczyć sprzęt 

rehabilitacyjny, będący w dyspozycji Ośrodka. 

Tab.nr 23. Ilość i rodzaj wypożyczonego sprzętu 

Nazwa sprzętu w 2015 roku Sprzęt będący w dyspozycji 

klientów 

wózki elektryczne 0 17 

Chodziki 23 249 

Wózki mechaniczne 18 128 

Łóżka elektryczne 17 64 

Inny (kule, podnośniki 

elektryczne, krzesła 

toaletowe) 

11 137 

Źródło: opracowanie własne 

W 2015 r. z 69 osobami podpisano umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. 

 W miesiącu styczniu 2015 r. Ośrodek wydał 236 skierowań do parafialnego Zespołu 

Caritas przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu w celu otrzymania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Z pomocy tej 

skorzystało 665 osób. 

X. ANALIZA FINANSOWA WYBRANYCH ROZDZIAŁÓW WYDATKÓW              

I DOCHODÓW MOPS W LATACH 2013 –2015 

Przedstawione wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Wągrowcu w latach  2013-2015 charakteryzują się tendencją wzrostową, co jest 

zjawiskiem naturalnym z uwagi na wzrost wynagrodzeń uwzględniający 2% podwyżkę, 

poziom inflacji, zmiany cen i usług przez dostawców, realizację wydatków inwestycyjnych 

oraz zmianę potrzeb niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności. 

W ogólnej kwocie przedmiotowych wydatków największy udział miały wydatki 

ponoszone na wypłatę wynagrodzeń osobowych, składki na ubezpieczenie społeczne po 

stronie pracodawcy, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na wypłatę dodatkowych 
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wynagrodzeń rocznych oraz zakup usług pozostałych. 

Głównym źródłem finansowania przedmiotowych wydatków są środki własne Gminy 

Miejskiej Wągrowiec na poziomie od 86% do ponad 90% 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. 

Tabela nr 24. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu w latach 

2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

1 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 85219 3020          20 033,81               21 167,27             19 775,71    

2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85219 4010     1 040 880,65          1 064 990,11        1 174 509,59    

3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85219 4040          85 111,46               86 479,16             85 285,69    

4 Składki na ubezpieczenie społeczne 85219 4110        191 974,92             200 267,13           213 631,88    

5 Składki na Fundusz Pracy 85219 4120          21 482,32               20 878,48             21 362,56    

6 Wynagrodzenia bezosobowe 85219 4170          41 650,10               48 830,00             53 115,00    

7 Zakup materiałów i wyposażenia 85219 4120        117 057,11             104 363,37           120 576,32    

8 Zakup energii 85219 4260          40 079,18               34 782,55             37 582,67    

9 Zakup usług remontowych 85219 4270            1 800,10                 1 981,63                  664,90    

10 Zakup usług zdrowotnych 85219 4280            1 837,65                 2 681,56               2 101,49    

11 Zakup usług pozostałych 85219 4300          41 709,15               51 144,91             77 560,30    

12 Zakup usług telekomunikacyjnych 85219 4360            8 960,54                 8 162,93               6 920,34    

13 Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pom. garażowe 85219 4400            1 985,81                 2 383,76               2 338,97    

14 Podróże służbowe krajowe 85219 4410          11 801,50               10 771,77             14 649,87    

15 Podróże służbowe zagraniczne 85219 4420 0,00 227,07 1477,21

16 Różne opłaty i składki 85219 4430                 70,89                 1 364,74               1 356,00    

17 Odpis na ZFŚS 85219 4440          41 387,00               41 387,00             41 908,00    

18 Podatek od nieruchomości 85219 4480 0,00 5251,00 5306,00

19 Opłaty na rzecz budżetów JST 85219 4520 559,65 560,00 560,00

20 Szkolenia pracowników 85219 4700            4 945,00                 5 000,00               4 762,00    

21 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 85219 6050
         10 239,75             104 891,26             15 743,51    

Razem  1 683 566,59       1 817 565,70     1 901 188,01    

Lp. Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdział Paragraf 2013 2014 2015
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Wykres nr 1. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu w latach 

2013-2015 (w zł) 

             
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 24. 

Tabela nr 25. Źródła finansowania wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wągrowcu w latach 2013-2015 (w zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres nr 2. Źródła finansowania wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wągrowcu w latach 2013-2015 (w %) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 25. 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10  ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332 z późn.zm.) 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, 

1 683 566,59    

1 817 565,70    

1 901 188,01    

1 650 000,00

1 700 000,00

1 750 000,00

1 800 000,00

1 850 000,00

1 900 000,00

1 950 000,00

2013 2014 2015

1     1 461 540,59          1 638 959,70        1 738 318,01    

2        222 026,00             178 606,00           162 870,00    

 1 683 566,59       1 817 565,70     1 901 188,01    
Razem

Źródło finansowaniaLp.

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

2013 2014 2015

86,81    90,17    91,43    

13,19    9,83    8,57    

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

2013 2014 2015

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec
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 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Tabela nr 26. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 

2013-2015 (w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawione wydatki na realizację zadań własnych z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej  

w latach 2013-2015 charakteryzują się tendencją wzrostową z uwagi na ustawową 

partycypację w kosztach uzależnioną od czasu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, 

równocześnie charakteryzującą się tendencja wzrostową. 

W przedstawionym okresie w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywała jedna 

dziewczynka.  

Wykres nr 3. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 

2013-2015 (w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 26. 

Tabela nr 27. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2013-

2015 (w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

1 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego

85201 4330     11 943,75         18 200,86        18 969,57    

Razem   11 943,75       18 200,86     18 969,57    

2014 2015Lp. Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rozdział Paragraf 2013

11 943,75    

18 200,86    

18 969,57    

 11 000,00

 12 000,00

 13 000,00

 14 000,00

 15 000,00

 16 000,00

 17 000,00

 18 000,00

 19 000,00

 20 000,00

2013 2014 2015

1 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego

85204 4330     34 146,05         80 617,64         138 647,91    

Razem   34 146,05       80 617,64       138 647,91    

Lp. Rodziny zastępcze Rozdział Paragraf 2013 2014 2015
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Mając na uwadze powyższe zapisy ustawowe dotyczące współfinansowania przez 

gminę kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz biorąc pod uwagę 

tendencję wzrostową dzieci z Gminy Miejskiej Wągrowiec umieszczanych w rodzinach 

zastępczych, wydatki na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w latach 

2013-2015 odznaczały się również tendencją wzrostową.  

Ponadto w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych o 8 osób, tym samym powodując wzrost wydatków 

o 58 030,27 zł. 

Wykres nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2013-

2015 (w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 27. 

W związku z działaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 

ustawowego zadania własnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co roku 

ponoszone są wydatki związane z obsługą spotkań Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

Tabela nr 28. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

latach 2013-2015 (w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

34 146,05    

80 617,64    

138 647,91    

 30 000,00

 50 000,00

 70 000,00

 90 000,00

 110 000,00

 130 000,00

2013 2014 2015

1 Wnagrodzenia bezosobowe 85205 4170      1 800,00    0,00 0,00

2 Zakup materiałów i wyposażenia 85205 4210      1 269,00         1 500,00            900,00    

3 Zakup usług pozostałych 85205 4300           30,69         2 200,00         2 800,00    

4 Podróże służbowe krajowe 85205 4410         322,76    0,00 0,00

Razem    3 422,45       3 700,00       3 700,00    

2014 2015Lp.
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie
Rozdział Paragraf 2013
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Wykres nr 5. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 28. 

Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w przedstawionym okresie oscylowały na poziomie około 3 700,00 zł. 

Tabela nr 29. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w latach 2013-2015  

(w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizując ustawowe zadania  

z zakresu wspierania rodziny, których głównym celem jest zmniejszenie dysfunkcji oraz 

wzrost umiejętności radzenia sobie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, zapewnił rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. 

Ponadto zadania wykonywane były zgodnie z Miejskim Programem Wspierania 

Rodziny na lata 2013-2015 przyjętym uchwałą nr XXV/160/2013 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013 r. 

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

realizację powyższych zadań, związanych głównie z zawarciem umów zlecenia  

ze zleceniobiorczyniami pełniącymi czynności asystentek rodziny. 

W latach 2014-2015 przedstawione wydatki na realizację zadań własnych z zakresu 

wspierania rodziny oscylowały się na zbliżonym poziomie około 66 500,00 zł. 

3 422,45    

3 700,00    3 700,00    

 3 400,00

 3 450,00

 3 500,00

 3 550,00

 3 600,00

 3 650,00

 3 700,00

 3 750,00

2013 2014 2015

1 Wnagrodzenia bezosobowe 85206 4170        4 155,02           55 200,00          55 200,00    

2 Składki na ubezpieczenie społeczne 85206 4110           740,36             9 786,96            9 671,04    

3 Składki na Fundusz Pracy 85206 4120           101,79             1 352,40            1 352,40    

4 Zakup materiałów i wyposażenia 85206 4120           492,00    0,00 315,84

Razem      5 489,17        66 339,36        66 539,28    

Lp. Wspieranie rodziny Rozdział Paragraf 2013 2014 2015
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Wykres nr 6. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w latach 2013-2015  

(w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 29. 

Z uwagi na rodzaj zadania będącego zadaniem własnym, zaprezentowane wydatki  

z zakresu wspierania rodziny w latach 2013-2014 finansowane były w całości ze środków 

własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. 

Tabela nr 30. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny  

w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 29. 

W roku 2015 w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, Gmina 

Miejska Wągrowiec podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację powyższego 

zadania. W ramach wsparcia otrzymano środki finansowe w formie dotacji celowej  

w wysokości 36 000,00 zł, które wydatkowano w całości w okresie sprawozdawczym. 

Mając powyższe na uwadze, całość zadnia w roku 2015 w 45,90 % finansowana była ze 

środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec, tj. w kwocie 30 539,28 zł natomiast 

otrzymana dotacja celowa pokryła wydatki w kwocie 36 000,00 zł tj. 54,10 % całości 

wydatków. 

 

 

 

5 489,17    

66 339,36    
66 539,28    

 5 000,00

 15 000,00

 25 000,00

 35 000,00

 45 000,00

 55 000,00

 65 000,00

 75 000,00

2013 2014 2015

1        5 489,17           66 339,36          30 539,28    

2 0,00 0,00       36 000,00    

     5 489,17        66 339,36        66 539,28    

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Razem

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lp. Źródła finansowania 2013 2014 2015
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Wykres nr 7. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny 

w latach 2013-2015 (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 30. 

Tabela nr 31. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w II półroczu 2015 roku 

(w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W związku z przeniesieniem zadań Wydziału Polityki Społecznej od 1.07.2015 r.  

z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do tutejszego Ośrodka, od 1.07.2015 r. rozpoczęliśmy 

realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  

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

alimentacyjnego, będących zadaniami zleconymi, poniesione wydatki finansowane były 

100,00    100,00    

45,90    

54,10    

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

2013 2014 2015

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

1 Świadczenia społeczne 85212 3110              3 736 701,74    

2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85212 4010                   85 459,00    

3 Składki na ubezpieczenie społeczne 85212 4110                 221 216,15    

4 Składki na Fundusz Pracy 85212 4120                     1 647,73    

5 Zakup materiałów i wyposażenia 85212 4120                   17 884,33    

6 Zakup energii 85212 4260                        915,68    

7 Zakup usług zdrowotnych 85212 4280                          63,44    

8 Zakup usług pozostałych 85212 4300                   18 950,82    

9 Zakup usług telekomunikacyjnych 85212 4360                        252,73    

10 Podróże służbowe krajowe 85212 4410                        303,80    

11 Różne opłaty i składki 85212 4430                     2 772,65    

12 Odpis na ZFŚS 85212 4440                     3 052,00    

13 Szkolenia pracowników 85212 4700                     1 778,00    

Razem           4 090 998,07    

II półrocze 2015Lp.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział Paragraf
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głównie z otrzymanej od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji 

celowej. Ponadto limit otrzymanych środków na koszty obsługi wynosił 3% otrzymanej 

dotacji. 

Tabela nr 32. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 

II półroczu 2015 roku (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 31. 

W ramach realizowanych zadań, pomoc otrzymały1 502 rodziny w formie świadczeń 

rodzinnych, 193 rodziny w formie świadczeń z funduszu rodzinnego oraz 48 rodzin w formie 

zasiłków dla opiekunów. 

W ramach udzielonej pomocy łącznie przyznano 19 891 świadczeń, z czego 17 209 

świadczeń rodzinnych,  290 zasiłków dla opiekunów, 1603 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz 789 świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenia 

emerytalno-rentowe. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), 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 2015 wynosiła 9% podstawy wymiaru składki 

(przyznanego zasiłku stałego).  

Tabela nr 33. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków stałych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Przedstawione wydatki na realizację zadań własnych z zakresu opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w latach 2013-2015  charakteryzują się 

tendencją wzrostową. W roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego, przedmiotowe 

wydatki wzrosły o 2 058,32 zł, tym samym oscylując na poziomie 61 789,61 zł. 

Głównym źródłem finansowania omawianych wydatków była dotacja celowa na 

realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa. 

1                   34 972,14    

2              4 056 025,93    

          4 090 998,07    

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródło finansowania 2015

1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 4130      59 250,33           59 731,29          61 789,61    

Razem    59 250,33        59 731,29        61 789,61    

2015Lp.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział Paragraf 2013 2014
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Wykres nr 8. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków stałych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 33. 

 
Tabela nr 34. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu opłacania składek 

na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 33. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), 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 

2015 wynosiła 9% podstawy wymiaru składki (przysługującej kwoty świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna).  

 

Tabela nr 35. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Mając powyższe na uwadze oraz realizując dodatkowe zadania od 1.07.2015 r., Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu 

opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych  

w II półroczu 2015 r. w wysokości 26 629,69 zł. Przedmiotowe wydatki finansowane były  

59 250,33    

59 731,29    

61 789,61    

 59 000,00

 59 500,00

 60 000,00

 60 500,00

 61 000,00

 61 500,00

 62 000,00

2013 2014 2015

1           530,33                231,29    0,00

2      58 720,00           59 500,00          61 789,61    

   59 250,33        59 731,29        61 789,61    

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródła finansowania 2013 2014 2015

1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 4130                             26 629,69    

Razem                          26 629,69    

II półrocze 2015Lp.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne

Rozdział Paragraf
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w całości  z otrzymanej od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji 

celowej na realizację zadań zleconych. 

W ramach udzielonej pomocy wypłacono 352 świadczenia w formie opłacenia składki 

na ubezpieczenie zdrowotne. 

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. 

Tabela nr 36. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze w latach 

2013-2015 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Analizując przedstawione wydatki w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85214, należy 

stwierdzić iż wydatki ogólne odznaczają się tendencją malejącą, z pośród których wydatki na 

wypłatę zasiłków okresowych charakteryzują się również tendencją malejącą oscylując na 

poziomie 676 754,85 zł w roku 2015. Natomiast wydatki związane z kosztami pobytu  

w Domach Pomocy Społecznej oraz wydatki na wypłatę zasiłków celowych oraz 

sfinansowania innych form pomocy w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego 

odznaczały się tendencją wzrostową. 

Wykres nr 9. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze w latach 

2013-2015 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 36. 

1 Świadczenia społeczne-zasiłki celowe oraz 

inne formy pomocy
85214 3110         740 326,16             732 079,95           765 374,73    

2
Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe 85214 3110      1 055 616,14             859 675,23           676 754,85    

3 Zakup usług przez JST od innych JST-

opłaty za pobyt w DPS
85214 4330         393 279,21             390 322,28           430 982,28    

Razem   2 189 221,51       1 982 077,46     1 873 111,86    

2015Lp.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Rozdział Paragraf 2013 2014

2 189 221,51    

1 982 077,46    

1 873 111,86    
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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 ośrodków wsparcia, biletu kredytowego, 

sprawienia pogrzebu, pomocy w naturze, pomocy finansowej  podczas zdarzenia losowego 

oraz pomocy w formie opłaconego dożywiania.  

Tabela nr 37. Wydatki na zasiłki celowe i inne formy pomocy w latach 2013-2015 (w zł)

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela nr 38. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy 

w naturze w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Scharakteryzowane wydatki w zakresie zasiłków okresowych finansowane były  

w całości z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Natomiast 

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. 

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. 

Z przedstawionych poniżej danych wynika, iż z roku na rok ilość rodzin korzystających  

z przedmiotowej pomocy maleje, w związku z czym ilość przyznanych świadczeń również 

maleje, co spowodowało spadek wydatków na wypłatę zasiłków okresowych. 

1 Zasiłki celowe 85214 3110         576 004,74             543 163,21           491 278,00    

2 Zasiłki celowe specjalne 85214 3110         163 821,42             152 891,78           128 683,50    

3 Skierowanie do ośrodka wsparcia + 

schronienie
85214 3110 0,00            30 168,90             53 463,50    

4 Bilet kredytowy 85214 3110 0,00                   29,10                    25,50    

5 Zdarzenia losowe 85214 3110 0,00                 750,00             64 178,06    

6 Sprawienie pogrzebu 85214 3110                500,00                 5 076,96               6 209,73    

7 Pomoc w naturze 85214 3110 0,00 0,00            8 661,97    

8 Dożywianie 85214 3110 0,00 0,00          12 874,47    

Razem      740 326,16          732 079,95        765 374,73    

2013 2014 2015Lp.
Świadczenia społeczne-zasiłki celowe oraz 

inne formy pomocy
Rozdział Paragraf

1      1 133 605,37          1 122 402,23        1 196 357,01    

2      1 055 616,14             859 675,23           676 754,85    

  2 189 221,51       1 982 077,46     1 873 111,86    

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródła finansowania 2013 2014 2015
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W roku 2015 z udzielonej pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 313 

rodzin, którym przyznano łącznie 1969 świadczeń. 

Tabela nr 39. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy 

w naturze w latach 2013-2015 (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 18. 

 

Wykres nr 10. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy 

w naturze w latach 2013-2015 (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 19. 

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w roku 2015, osobom samotnie 

gospodarującym i rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych  w wysokości 

2242 świadczeń oraz zasiłków celowych specjalnych w wysokości 550 świadczeń. 

Mieszkańcy miasta najczęściej zwracali się o pomoc finansową na zakup żywności, opału, 

odzieży, leków oraz na pokrycie opłat mieszkaniowych. 

Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 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.  

Z zaprezentowanych poniżej danych wynika, iż liczba osób kierowanych do Domów 

Pomocy Społecznej wzrasta. W roku 2015 do Domów Pomocy Społecznej zostało 

skierowanych 19 osób. Łączne wydatki w tym roku kształtowały się na poziomie  

430 982,28 zł. 

1                  51,78                      56,63                    63,87    

2 48,22 43,37 36,13

             100,00                  100,00                100,00    

2014 2015

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem
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W związku z przeniesieniem zadań Wydziału Polityki Społecznej od 1.07.2015 r.                            

z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do tutejszego Ośrodka, rod 1.07.2015 r. rozpoczęliśmy 

realizację zadań własnych z zakresu przyznawania i wypłaca dodatków mieszkaniowych oraz 

zadań zleconych z zakresu przyznawania i wypłacania zryczałtowanych dodatków 

energetycznych.  

Tabela nr 40. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz zadań 

zleconych z zakresu dodatków energetycznych w latach 2013-2015 (w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne. 

W okresie drugiej połowy roku 2015, przyznano 1907 świadczeń w formie dodatków 

mieszkaniowych, których wydatki poniesiono na kwotę 433 326,69 zł. Pomoc łącznie 

udzielono 324 rodzinom. Ponadto przyznano 115 świadczeń w formie zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, czego wynikiem było udzielenie pomocy 19 rodzinom. Wypłata 

dodatków energetycznych w drugiej połowie analizowanego roku wyniosła 1 776,58 zł. 

Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami pocztowymi w wysokości 28,97 zł. 

Zgodnie z art. 5f pkt. 3 ustawy z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059  

z późn. zm.), 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 

w gminie. 

W związku z powyższym, wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w całości 

finansowane były ze środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec, natomiast realizacja 

wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych finansowana była w całości                    

z budżetu państwa jako zadanie zlecone. 

Tabela nr 41. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu dodatków 

mieszkaniowych oraz zadań zleconych z zakresu dodatków energetycznych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

1 Świadczenia społeczne-dodatki mieszkaniowe 85215 3110              433 326,69    

2 Świadczenia społeczne-dodatki energetyczne 85215 3110                  1 776,58    

3 Zakup usług pozostałych 85215 4300                       28,97    

Razem            435 132,24    

Lp. Dodatki mieszkaniowe Rozdział Paragraf II półrocze 2015

1              433 326,69    

2                  1 805,55    

           435 132,24    

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródła finansowania II półrocze 2015

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec
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W roku 2015 realizowana była również pomoc w formie zasiłku stałego, który 

przysługiwał osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności. 

Tabela nr 42. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W ramach świadczonej pomocy w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 

704 550,90 zł. Tym samym nastąpił wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego               

o 4 089,84 zł. 

Wykres nr 11. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych w latach 2013-2015 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 42. 

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych, wydatki na 

wypłatę zasiłków stałych finansowane były głównie z  budżetu państwa. 

Tabela nr 43. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych                 

w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

1
Świadczenia społeczne 85216 3110         701 962,06             700 461,06           704 550,90    

Razem      701 962,06          700 461,06        704 550,90    

2015Lp. Zasiłki stałe Rozdział Paragraf 2013 2014

701 962,06    

700 461,06    

704 550,90    

700 000,00    

700 500,00    

701 000,00    

701 500,00    

702 000,00    

702 500,00    

703 000,00    

703 500,00    

704 000,00    

704 500,00    

705 000,00    

2013 2014 2015

1                    6,06               22 879,06    0,00

2         701 956,00             677 582,00           704 550,90    

     701 962,06          700 461,06        704 550,90    

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródła finansowania 2013 2014 2015
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W ramach realizowanych zadań w roku 2015 przyznano 1490 świadczeń, tym samym 

udzielając pomocy 157 rodzinom. 

W latach 2014-2015 realizowano również zadania polegające na świadczeniu 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. Zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze w formie terapii logopedycznej i wychowawczej oraz                           

w zakresie integracji sensorycznej. 

Wykonawcami powyższych usług był psycholog, logopeda i pedagog, z którymi 

zawarte były umowy na świadczenie specjalistycznych usług.  

Tabela nr 44. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych                     

w latach 2014-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W roku 2015 łączne wydatki na świadczenie powyższych usług w wysokości 553 

godzin wyniosły 26 290,39 zł. Powyższe wydatki finansowane były w całości z budżetu 

państwa jako zadanie zlecone. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w roku 2015 świadczył również 

pomoc w ramach pozostałej działalności. 

Głównym obszarem pozostałej działalności były świadczenia społeczne w formie 

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

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą 

Wielkopolskim a Gminą Miejską Wągrowiec w sprawie realizacji wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin z zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020, Wojewoda przyznał dotację celową na rok 2015 na 

dofinansowanie zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania 

w wysokości 141 200,00 zł. Tym samym udział środków własnych Gminy w realizacji 

przedmiotowego zadnia musiał wynieść nie mniej niż 40% kosztów zadania. 

 

 

 

1 Wynagrodzenia bezosobowe 85228 4170              1 800,00               8 500,00    

2 Składki na ubezpieczenie społeczne 85228 4110                         -                    375,39    

3 Zakup usług pozostałych 85228 4300              3 172,50             17 415,00    

Razem            4 972,50           26 290,39    

2015Lp.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze
Rozdział Paragraf 2014
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Tabela nr 45. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pozostałej działalności w latach 2013-2015 

(w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Całość wydatków poniesionych na dożywianie  w roku 2015 wyniosła 240 542,88 zł. 

Wykres nr 12. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pozostałej działalności w latach 2013-2015 

(w zł) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 45. 

Budżet Gminy Miejskiej Wągrowiec poniósł wydatki w wysokości 99 342,88 zł. 

Pozostała część w wysokości 141 200,00 zł została sfinansowana przez budżet państwa                   

w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin z zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Tabela nr 46. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu pozostałej 

działalności w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ponadto jak corocznie tutejszy Ośrodek zorganizował zakup 57 sztuk paczek 

świątecznych w ramach tzw. „Wigilii Wynosowej”, które przekazano najbardziej 

potrzebującym. W roku 2015 na ten cel wydano kwotę w wysokości 1 999,50 zł. 

1

Świadczenia społeczne-posiłek w szkołach 

i przedszkolach 85295 3110
        620 306,17             278 091,94           240 542,88    

2 Zakup materiałów i wyposażenia 85295 4210             1 600,00                 1 552,01               1 999,50    

3 Zakup usług pozostałych 85295 4300             5 224,90               12 000,00               8 568,00    

Razem      627 131,07          291 643,95        251 110,38    

2013 2015Lp. Pozostała działalność Rozdział Paragraf 2014

627 131,07    

291 643,95    

251 110,38    
200 000,00    

250 000,00    

300 000,00    

350 000,00    

400 000,00    

450 000,00    

500 000,00    

550 000,00    

600 000,00    

650 000,00    

2013 2014 2015

1         273 331,08             131 243,95           109 910,38    

2         353 799,99             160 400,00           141 200,00    

     627 131,07          291 643,95        251 110,38    

2013

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródło finansowania 2014 2015

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec
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Ponadto w ramach podpisanej umowy  pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec a Firmą 

Szkoleniową ATTC, zorganizowano warsztaty w zakresie integracji społecznej  osób 

bezrobotnych z  udziałem psychologa i doradcy zawodowego w ramach „Programu 

Aktywizacja Integracja”. Łączny koszt przeprowadzonych warsztatów wyniósł 8 568,00 zł. 

Ze szkolenia skorzystało 10 osób. 

Wydatki poniesione na zakup 57 sztuk paczek świątecznych oraz zorganizowanie 

warsztatów w zakresie integracji społecznej finansowane były w całości ze środków 

własnych. 

Wykres nr 13. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu pozostałej 

działalności w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 33. 

Tabela nr 47. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu pozostałej 

działalności w latach 2013-2015 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 46. 

W związku z przeniesieniem zadań Wydziału Polityki Społecznej od 1.07.2015 r.                      

z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do tutejszego Ośrodka, od 1.07.2015 r. rozpoczęliśmy 

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 2015, poz. 2156 z późn. zm.). 

Celem udzielania pomocy materialnej dla uczniów jest zmniejszanie różnic w dostępie do 
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1 43,58 45,00 43,77

2                  56,42                      55,00                    56,23    

             100,00                  100,00                100,00    

2013

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródło finansowania 2014 2015

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec



46 
 

edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia.  

Tabela nr 48. Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów  

w II półroczu 2015 roku (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W drugiej połowie 2015 roku wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 

wyniosły 324 289,32 zł. 

Tabela nr 49. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu pomocy materialnej 

dla uczniów w II półroczu 2015 roku (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Poniesione wydatki sfinansowane były w 80% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 

tj. w kwocie w wysokości 259 430,32 zł, natomiast pozostałe 20% sfinansowane zostało przez 

Gminę Miejską Wągrowiec w kwocie 64 859,00 zł. 

Tabela nr 50. Źródła finansowania wydatków na realizację zadań własnych z zakresu pomocy materialnej 

dla uczniów w II półroczu 2015 roku (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 37. 

Z udzielonej pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało łącznie 

141 rodzin, którym przyznano 271 świadczeń. 

Reasumując należy stwierdzić, iż łączne wydatki budżetowe w roku 2015 oscylowały 

na poziomie w wysokości 9 922 947,23 zł, co stanowiło 93,26% wykonania planu 

budżetowego zaplanowanego na kwotę w wysokości 10 640 584,00 zł. Ponadto wydatki  

w wysokości 3 769 599,99 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Miejskiej 

1 Stypendia dla uczniów 85415 3240                                324 289,32    

Razem                             324 289,32    

II półrocze 2015Lp. Pomoc materialna dla uczniów Rozdział Paragraf

1                                  64 859,00    

2                                259 430,32    

                            324 289,32    

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródło finansowania II półrocze 2015

1 20,00

2                                         80,00    

                                    100,00    

II półrocze 2015

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec

Dotacja-Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Razem

Lp. Źródło finansowania
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Wągrowiec, natomiast wydatki w wysokości 6 153 347,24 zł zostały sfinansowane z budżetu 

państwa w ramach otrzymanych dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego. 

Wykres nr 14. Ogólny podział wydatków w roku 2015 według źródeł finansowania (w zł) 

 

3 769 599,99 zł

6 153 347,24 zł

Środki własne-Gmina Miejska Wągrowiec Dotacja-Budżet Państwa

Źródło: Opracowanie własne. 

Poniesione w roku 2015 wydatki w wysokości  7 803 670,67 zł stanowiły wydatki na 

świadczenia w postaci różnych form wsparcia, udzielanych w ramach statutowej działalności 

tutejszego Ośrodka.  

Wykres nr 15. Ogólny podział wydatków w roku 2015 (w zł) 

2 119 276,56 zł

7 803 670,67 zł

Całkowite utrzymanie Ośrodka Wydatki na świadczenia

Źródło: Opracowanie własne. 

Natomiast wydatki w wysokości 2 119 276,56 zł stanowiły wydatki na całkowite 

utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. wydatki na wynagrodzenia, zakup 

materiałów i wyposażenia, zakup niezbędnych usług, zakup energii.  
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w analizowanym okresie osiągał 

również dochody. 

W związku z faktem, iż w działalności tutejszego Ośrodka przeważa realizacja zadań 

własnych, największy udział osiąganych dochodów stanowią dochody z zadań własnych. 

Tabela nr 51. Dochody z realizacji zadań własnych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z przedstawionych danych wynika, iż ogólna suma osiągniętych dochodów z zadań 

własnych w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego spadła o 16 522,27 zł. 

Tabela nr 52. Dochody z realizacji zadań zleconych w latach 2013-2015 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

1

Odsetki od środków zgromadzonych na 

rachunkach bankowych 75814 0920
            5 884,66                 4 252,42               5 331,55    

2

Wpływy z różnych dochodów-w tym 

wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat 

podatku dochodowego 85219 0970                262,00                    306,00                  325,00    

3

Wpływy z różnych dochodów-w tym spłata 

przywłaszczonych pieniędzy zgodnie z 

zasądzonym wyrokiem sądowym 85219 0970             2 400,00                 2 400,00               1 820,00    

4

Wpływy z różnych dochodów-w tym 

odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwroty 

nadpłaconych kwot z tytułu energii, prenumeraty 85219 0970                205,51    0,00               390,00    

5

Odpłatność uczestników DDS za obiady i 

przewozy 85219 0830           49 286,60               44 235,60             37 396,20    

6 Darowizny pieniężne 85219 0960 0,00 0,00               200,00    

7

Korekta składek na ubezpieczenie zdrowotne od 

zasiłków stałych z lat ubiegłych 85213 0970 0,00                 523,71                  624,81    

8 Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS 85214 0830           25 797,84               28 507,55             15 540,52    

9

Spłata nienaleznie pobranych zasiłków celowych 

z lat ubiegłych 85214 0970                626,40                    535,00                  300,00    

10

Spłata nienależnie pobranych zasiłków 

okresowych z lat ubiegłych 85214 0970             2 079,53                 2 542,12               1 683,69    

11

Spłata nienależnie pobranych zasiłków stałych z 

lat ubiegłych 85216 0970             2 265,60                 6 313,93             12 668,09    

12 Zwrot opłat za czynności egzekucyjne 85216 0690                  15,00    0,00 0,00

13

Wpływy z tytułu opłat za wykonane usługi 

opiekuńcze 85228 0830           68 754,93               70 938,67             68 060,07    

14 Zwrot kosztów transportu sanitarnego 85295 0970 0,00                 307,20    0,00

Razem      157 578,07          160 862,20        144 339,93    

2015Lp. Wykonane dochody z zadań własnych Rozdział Paragraf 2013 2014

1

Wpływy z tytułu opłat za wykonane 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 0830 0,00                 300,11               2 896,46    

2 Opłaty za uczestnictwo w ŚDS 85203 0830           10 958,34                 9 438,90             10 046,99    

3 Zwrot opłat za czynności egzekucyjne 85203 0690 0,00                   15,00    0,00

4 Wpływy z pozostałych odsetek 85203 0920 0,00 0,00 12,08

Razem        10 958,34               9 754,01           12 955,53    

2013 2014 2015Lp. Wykonane dochody z zadań zleconych Rozdział Paragraf
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Natomiast wpływy z zadań zleconych w roku 2015 w porównaniu do roku 

poprzedniego wzrosły o 3 201,52 zł. 

Ponadto realizując od 1.07.2015 r. nowe zadania, tutejszy Ośrodek osiągnął dochody               

w wysokości 163 460,58 zł. Poniższe dochody zostały osiągnięte głównie                                        

z wyegzekwowanych i rozliczonych przepisami prawa należności z tytułu zaliczki i funduszu 

alimentacyjnego. 

Tabela nr 53. Dochody z realizacji zadań własnych i zleconych w II półroczu 2015 roku (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z zaprezentowanej kwoty dochodów, dochody w wysokości 35 392,11 zł stanowiły 

dochody Gminy Miejskiej Wągrowiec, natomiast pozostała cześć w wysokości 128 068,47 zł 

stanowiła dochody budżetu państwa. 

XI. ZAKOŃCZENIE 

W ostatnich latach nastąpił spadek liczby rodzin korzystających z różnych form wsparcia 

MOPS Wągrowiec z powodu bezrobocia. Trend ten jest skorelowany z zauważalnie szybkim 

spadkiem bezrobocia na terenie Powiatu Wągrowieckiego jaki nastąpił w ostatnich trzech 

latach. Nadal jednak średnia stopy bezrobocia dla Powiatu Wągrowieckiego to ok. 110% 

średniej stopy bezrobocia dla kraju. W dziedzinie trendów demograficznych daje się 

zauważyć powolny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym co w połączeniu ze 

stopniowym wydłużaniem się średniej długości życia będzie w następnych latach skutkowało 

zwiększaniem się liczby seniorów (w tym seniorów wymagających usług opiekuńczych). 

MOPS Wągrowiec będący jednostką organizacyjną Gminy miejskiej musi na te zjawiska 

1

Zwrot kosztów upomnień od świadczeń 

nienależnie pobranych 85212 0690
                          34,80    

2 Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 85212 0920                      2 531,99    

3 Nienależnie pobrane świadczenia 85212 0970                      6 164,87    

4

Zaliczka i fundusz alimentacyjny w części 

przypadającej budżetowi JST 85212 2360                    34 672,41    

5

Zwrot nienależnie pobranego dodatku 

mieszkaniowego 85215 0970                         719,70    

6

Zwrot kosztów upomnień od funduszu 

alimentacyjnego 85212 0690                         119,20    

7 Odsetki od funduszu alimentacyjnego 85212 0920                    65 365,14    

8

Zaliczka alimentacyjna w części przypadającej 

budżetowi państwa 85212 0970                      3 891,78    

9

Fundusz alimentacyjny w części przypadającej 

budżetowi państwa 85212 0980                    45 119,74    

10

Fundusz alimentacyjny w części przypadającej 

budżetowi innej gminy 85212 0980                      4 840,95    

Razem                163 460,58    

II półrocze 2015Lp.
Wykonane dochody z zadań własnych i 

zleconych
Rozdział Paragraf
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odpowiednio zareagować. W roku 2016 proponuje się usprawnienie i rozszerzenie 

działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy MOPS Wągrowiec 

przez przyjęcie w miesiącu wrześniu/październiku specjalnego programu osłonowego na 

podstawie Ustawy o pomocy społecznej. W myśl niego  działalność Wypożyczalni byłaby 

bardziej sformalizowana a obok pozyskiwanego sprzętu używanego, pochodzącego głównie  

z darowizn niemieckiej gminy Adendorf zakupiono by sprzęt nowy w tym zwłaszcza łóżka 

elektryczne. Środki na zakup mogłyby pochodzić z budżetu miasta w tym np. z oszczędności 

powstałych w wyniku bieżącej działalności MOPS Wągrowiec. Podobnie jak w latach 

ubiegłych, tak i w tym roku planuje się aplikowanie do konkursu pt. „Asystent rodziny 2016”, 

którego celem jest pozyskanie środków finansowych na wynagrodzenia dla asystentów 

rodziny zatrudnianych w gminach. Ponadto w końcu czerwca 2016 roku planuje się realizację 

projektu pod nazwą „Życie bez barier” wraz z niemiecką grupą „Du und Ich” z Adendorfu 

oraz Stowarzyszeniem „Rehabilitacja” i Fundacją „Do Góry Głowa” z Wągrowca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


