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DAO-032-1/19

Zakopane, dnia 05.03.2019r.

Rada Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13
34 - 500 Z A K O P A N E
Dotyczy: sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakopanem za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem na podstawie
art.110.ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508)
składa sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2018 rok oraz przedstawia potrzeby w
zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy
społecznej, jak również zadania zlecone gminom.

ROZLICZENIE FINANSOWE - WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od I – XII 2018 roku.
ZADANIA WŁASNE GMINY
Rozdział

Plan

Wykonanie

%

85202- opłata za pobyt w DPS
85205- przemoc
85213- ubezpieczenia zdrowotne
85214- zasiłki
85215- dodatki mieszkaniowe
85216- zasiłki stałe
85219- Ośrodek
85228 – usługi opiekuńcze
+ noclegownia
85230 – dożywianie
85502 – świadczenia rodzinne
85504 – asystent rodzinny
85508 – rodzinny zastępcze
85510 – opł. za domy dziecka

1.854.147,00 zł
62.205,00 zł
67.595,50 zł
417.000,00 zł
256.641,00 zł
772.815,50 zł
2.300.512,00 zł

1.854.146,75 zł
62.194,51 zł
66.550,29 zł
409.152,70 zł
256.640,29 zł
745.054,43 zł
2.297.323,44 zł

100
99,98
98,45
98,12
100
96,41
99,86

1.061.071,00 zł
546.038,00 zł
40.000,00 zł
91.261,00 zł
144.569,00 zł
199.712,00 zł

1.061.063,63 zł
528.171,58 zł
39.999,49 zł
91.257,17 zł
144.568,86 zł
199.711,02 zł

100
96,73
100
100
100
100

Razem

7.813.567,00 zł

7.755.834,16 zł

99,26
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ZADANIA ZLECONE GMINIE
- dotacja z budżetu państwa
Rozdział

Plan

Wykonanie

%

85213 - ubezpieczenia zdrowotne
85215 - zryczał. dod. energetyczne
85228 - specjalistyczne usługi opiek.
85501 - świadczenia wychowawcze
85502 – świadczenia rodzinne i
fundusz alimentacyjny
85503 – Karta Dużej Rodziny
85504 – świadczenie dobry start

71.554,00 zł
13.456,33 zł
28.110,00 zł
14.771.630,20 zł

71.554,00 zł
13.456,33 zł
23.010,00 zł
14.501.289,27 zł

100
100
81,86
98,17

6.785.849,00 zł
922,19 zł
798.520,00 zł

6.728.225,55 zł
884,84 zł
770.562,02 zł

99,15
95,95
96,50

Razem

22.470.041,72 zł

22.108.982,01 zł

98,39

Ogółem budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki samorządowe i dotacja
z budżetu państwa) wynosi:
PLAN
30.283.608,72 zł

WYDATKI
29.864.816,17 zł

%
98,62

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt w DPS – 1.854.146,75 zł
Skompletowano i przesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem
dokumenty 22 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej.
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób:
- ponoszone przez Gminę za 47 osób wyniosły – 1.674.955,95 zł
- ponoszone przez rodzinę dla 18 osób wyniosły – 179.191,21 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– środki na przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które ogółem wynoszą: 62.194,51 zł, w
tym:
płace i pochodne:
35.686,55 zł
wydatki rzeczowe:
26.507,56 zł
Wydatki rzeczowe obejmowały koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uwikłanych w Przemoc Domową (media).
Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczano informacje
dotyczące działalności Punktu. Na bieżąco umieszczano informacje nt. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na tablicy informacyjnej, (w tym: bazę teleadresową Specjalistycznych
Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).
W okresie od 12.03.2018r. do 20.12.2018r. zatrudniono psychologa, który udzielił konsultacji
indywidualnych 18 klientom - 70 porad oraz 5 porad dla 4 pracowników socjalnych.
Zaktualizowano „Mapę pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”,
gdzie umieszczone są dane teleadresowe oraz nazwiska pracowników z Instytucji
mieszczących się na terenie miasta, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym
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przemocy (Mapa jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej).
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
W rozdz. 85213 – opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne:
- od zasiłków stałych
- od świadczeń pielęgnacyjnych
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego
- od zasiłku dla opiekuna
Razem:

- 66.550,29 zł
- 62.179,00 zł
- 5.646,50 zł
- 3.728,50 zł
138.104,29 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 181 osób na kwotę - 138.104,29 zł
w tym :
- 128 osób pobierających zasiłek stały, na kwotę:
66.550,29 zł
- 37 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na kwotę:
62.179,00 zł
- 9 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę: 5.646,50 zł
- 7 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna:
3.728,50 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe – zadania własne gminy, obejmuje pomoc finansową dla mieszkańców Miasta
Zakopane.
• zasiłki okresowe
134.522,33 zł
• zasiłki celowe
229.014,77 zł
• zasiłki celowe z tyt. kosztów pogrzebu
10.615,60 zł
• zasiłki celowe z tyt. pożaru
35.000,00 zł
Razem:

409.152,70 zł

Zasiłki okresowe - otrzymało 107 osób na łączną kwotę – 134.522,33 zł
z tego: dotacja
- 132.765,65 zł
środki własne gminy 1.756,68 zł
w tym: - z powodu bezrobocia – 77 osób na kwotę
- z powodu długotrwałej choroby - 27 osób na kwotę
- z powodu niepełnosprawności – 4 osoby na kwotę
- z innego powodu niż w/wym. – 6 osób na kwotę

- 94.799,00 zł
- 30.268,00 zł
- 4.440,33 zł
- 5.015,00 zł

Zasiłki celowe - otrzymało 506 osób na łączną kwotę 274.630,37 zł, w tym:
- zasiłki celowe – 374 osoby na łączną kwotę
- 158.199,77 zł
- zasiłki celowe specjalne - 124 osoby na łączną kwotę
- 70.815,00 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
/pożar/– 5 osób na łączną kwotę - 35.000,00 zł
- zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu - 3 osoby na kwotę - 10.615,60 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, w tym:
256.640,29 zł
0,00 zł

- dodatki mieszkaniowe
- wydatki rzeczowe
Razem:

256.640,29 zł
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W okresie od I-XII 2018r. wypłacono ogółem 1.316 dodatków mieszkaniowych (dla 144
gospodarstw domowych) w tym w zasobie:
• gminnym
- 607 dodatków, na kwotę 122.601,57 zł
• spółdzielczym
- 203 dodatki, na kwotę
36.488,81 zł
• towarzystw budownictwa społecznego
- 145 dodatków, na kwotę 28.632,11 zł
• wspólnot mieszkaniowych
- 96 dodatków na kwotę 19.059,74 zł
• innych
- 265 dodatków na kwotę 49.858,06 zł
Średnio miesięcznie wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 21.387 zł.

Rozdział 85215 - zryczałtowane dodatki energetyczne – obejmuje:
•
•

zryczałtowane dodatki energetyczne
wydatki rzeczowe 2%

13.204,89 zł
251,44 zł
13.456,33 zł

Razem:

W okresie od I-XII 2018r. wypłacono 955 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
105 gospodarstw domowych, w tym:
• dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę
- 440 dodatków, na kwotę 4.974,24 zł
• dla gospodarstw domowych liczących od 2-4 osób
- 470 dodatków, na kwotę 7.383,21 zł
• dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 5osób-45 dodatków, na kwotę 847,44 zł

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – otrzymało 136 osób na łączną kwotę - 745.054,43 zł
w tym: 114 osób samotnie gospodarujących - na kwotę - 668.401,00 zł
22 osoby pozostające w rodzinie
- na kwotę - 76.653,43 zł
W okresie od I-XII 2018r. objętych było:
• pomocą niezależnie od rodzaju i formy świadczeń
• pomocą materialną
• świadczeniem niepieniężnym
• pracą socjalną ogółem

-

459 rodzin
365 rodzin
257 rodzin
499 rodzin

Charakteryzując osoby trafiające do pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej
należy wymienić następujące okoliczności:
• z powodu ubóstwa - 219 środowisk (łączna liczba osób – 446),
• z powodu sieroctwa - 1 środowisko (łączna liczba osób – 5),
• z powodu bezdomności - 40 środowisk, w których liczba osób wynosiła 42,
• z powodu ochrony macierzyństwa – 32 środowiska, w którym liczba osób wynosiła 168,
• z powodu bezrobocia - 149 środowisk, w których liczba osób wynosiła 409,
• z powodu niepełnosprawności - 221 środowisk, w których liczba osób wynosiła 340,
• z powodu długotrwałej choroby - 346 środowisk, w których liczba osób wynosiła 535,
• z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego - 93 środowiska, w których liczba osób wynosiła 281,
• z powodu rodziny niepełnej - 39 środowisk, w których liczba osób wynosiła 131,
• z powodu wielodzietności - 19 środowisk, w których liczba osób wynosiła 98,
• z powodu przemocy w rodzinie - 7 środowisk, w których liczba osób wynosiła 19,
• z powodu alkoholizmu - 82 środowisk, w których liczba osób wynosiła 121,
• z powodu narkomanii - 3 środowiska, w którym liczba osób wynosiła 3,
• z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 11 środowisk, w których liczba osób wynosiła - 23,
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z powodu zdarzenia losowego /pożar/ - 5 środowisk, w których liczba osób wynosiła 6,
z powodu sytuacji kryzysowej- 10 środowisk, w których liczba osób wynosiła - 27.
OGÓŁEM:
W okresie od I-XII 2018r.;
• przeprowadzono 1.487 wywiadów środowiskowych;
• przyjęto 3.864 interesantów w tym:
- przez pracowników socjalnych – 3.537 osób,
- przez pracownika prowadzącego dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 327 osób,
- na Komisję d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności skierowano 9 osób
•
•

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje utrzymanie MOPS.
Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka obejmują:
1) 12,01 % kosztów utrzymania to opłat za energię, wodę, czynsz, opłaty za telefon oraz
inne materiały niezbędne do działalności MOPS, usługi pocztowe oraz wydatki
majątkowe;
2) 87,99 % kosztów - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MOPS;
Ogółem wydatki na utrzymanie MOPS:
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne:
2) wydatki rzeczowe:

2.297.323,44 zł
1.938.691,40 zł
264.728,96 zł
-----------------------2.203.420,36 zł
43.324,82 zł
20.180,00 zł
30.398,26 zł
-----------------------93.903,08 zł
w tym: wkład własny
18.780,62 zł
środki z województwa 75.122,46 zł

3) wynagrodzenia i pochodne w ramach Projektu
4) umowy zlecenia- usługi specjalistyczne w ramach Projektu:
5) wydatki rzeczowe w ramach Projektu

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i noclegownia
Wydatki w rozdziale 85228 wyniosły łącznie kwotę:
i obejmują:

1.084.073,63 zł

1) koszty utrzymania Noclegowni dla bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a:
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
wydatki rzeczowe

358.172,71 zł

2) koszty utrzymania usług opiekuńczych ogółem:
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzenia dla opiekunów za usługi specjalistyczne
wydatki rzeczowe

725.900,92 zł

313.773,10 zł
44.399,61 zł

667.055,84 zł
23.010,00 zł
35.835,08 zł
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W okresie od I-XII 2018r. pobrano opłaty od podopiecznych za świadczone na ich rzecz
usługi w wysokości 132.425,86zł + 87,69zł odsetki, łącznie 132.513,55 zł. Kwota została
odprowadzona do budżetu Miasta Zakopane.
Usługi opiekuńcze - w okresie od I-XII 2018r. objętych było 111 osób w tym 89 osób
samotnych. Są to osoby w przedziale wiekowym:
powyżej 95 lat
7 osób
81 - 95 lat
57 osób
76 - 80 lat
18 osób
61 - 75 lat
22 osoby
do 60-go roku życia 7 osób
Osoby korzystające z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych są zobowiązane do
zwrotu części lub całości kosztów świadczonej usługi. Wysokość odpłatności ze strony osoby
korzystającej jest zależna od wysokości jej dochodów. Wysokość odpłatności określana jest
na podstawie tabeli odpłatności zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Zakopane. Osoby,
których dochód miesięczny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego
ustawą
o pomocy społecznej – korzystają z usług nieodpłatnie. Uzyskane z odpłatności kwoty są
odprowadzane do Urzędu Miasta jako dochody. W okresie od I-XII 2018r. odprowadzono
kwotę 132.513,55 zł.
Ilość godzin opieki w zależności od potrzeb kształtuje się w granicach 1 - 3 godzin dziennie
dla jednej osoby. Koszt utrzymania usług opiekuńczych łącznie z wynagrodzeniami
pracowników w okresie od I-XII 2018r. wyniósł 702.890,92 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
W okresie od 02.01.2018r. do 22.12.2018r. objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
1 osobę w wieku 18 lat. Zawarto umowy zlecenia z dwiema osobami, które świadczyły
specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie gimnastyki korekcyjnej w miejscu zamieszkania
dziecka oraz w formie zajęć rewalidacyjnych. Łącznie zrealizowano 727 godzin.
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych to wynagrodzenia za umowy zlecenia na łączną
kwotę 23.010,00 zł. Wysokość odpłatności za w/wym. specjalistyczne usługi wyniosła
2.016,30 zł. Kwotę tę wniósł opiekun dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U.
Nr 189 poz.1598). Kwota ta została odprowadzona na dochody budżetu państwa do Urzędu
Miasta Zakopane.
Noclegownia dla bezdomnych - Spyrkówka 20a.
W okresie od I-XII 2018r. udzielono 1.547 noclegów. Z Noclegowni dla bezdomnych
w wymienionym okresie skorzystało 26 bezdomnych: 21 mężczyzn, 5 kobiet.
W okresie tym:
• skierowano 16 bezdomnych do stołówki, która wydała 2.096 posiłków;
• zorganizowano 546 kąpieli, zarówno dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych
z zewnątrz;
• przeprowadzono 132 prania bielizny osobistej, pościelowej, kocy, odzieży itp. dla
pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz.
Poza tym bezdomnym udzielono pomocy :
• w przygotowaniu wniosków na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
• w załatwianiu spraw urzędowych.
Ogółem w okresie od I-XII 2018r. koszt utrzymania noclegowni wraz z wynagrodzeniem
pracowników wyniósł 358.172,71 zł.
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Rozdział 85230 - pozostała działalność – dożywianie, kwota og.

528.171,58 zł

320.022,77 zł
208.148,81 zł

w tym: z dotacji:
środki własne gminy

W ramach wymienionego rozdziału:
• opłacono obiady dla 250 osób, w tym:
- dla 137 dzieci na kwotę
79.520,58 zł
- dla 113 osób starszych i niepełnosprawnych na kwotę
209.521,00 zł
• przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku dla 114 rodzin
(w tym 114 osób, którym przyznano decyzją świadczenie) na kwotę
239.130,00 zł

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze, w okresie od I-XII 2018r. na realizację
Programu Rodzina 500+ wydano ogółem:
w tym:
•
świadczenie wychowawcze
•
płace i pochodne
•
wydatki rzeczowe -zlecone

14.501.289,27 zł
14.286.984,50 zł
131.695,15 zł
82.609,62 zł

Wydatki rzeczowe obejmują koszty utrzymania (woda, ścieki, śmieci, energia elektryczna i
cieplna, telefon, internet), zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, szaf metalowych
aktowych, elementu światłoczułego do kserokopiarki, zakup usługi konserwacji ksera oraz
usługi pocztowej.
W okresie od I-XII 2018r. wypłacono 28.662 świadczenia wychowawcze na kwotę:
14.286.984,50 zł.
Z Programu w poszczególnych miesiącach skorzystało odpowiednio:
•
styczeń 2018r.
– 1658 rodzin
•
luty 2018r.
– 1663 rodzin
•
marzec 2018r .
– 1683 rodzin
•
kwiecień 2018r.
– 1693 rodzin
•
maj 2018r.
– 1689 rodzin
•
czerwiec 2018r.
– 1697 rodzin
•
lipiec 2018r.
– 1710 rodzin
•
sierpień 2018r.
– 1720 rodzin
•
wrzesień 2018r
– 1706 rodzin
•
październik 2018r.
– 1109 rodzin
•
listopad 2018r.
– 1367 rodzin
•
grudzień 2018r.
– 1603 rodzin

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne
•
•
•
•
•

świadczenia rodzinne
fundusz alimentacyjny
ubezpieczenia społeczne
płace i pochodne
wydatki rzeczowe – zlecone
Razem: zlecone
wydatki rzeczowe – własne
Razem zlecone i własne

5.602.454,18 zł
716.286,45 zł
228.132,27 zł
167.486,16 zł
13.866,49 zł
6.728.225,55 zł
39.999,49 zł
6.768.225,04 zł
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W okresie od I-XII 2018 roku wydano 2.311 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.
Kwota świadczeń rodzinnych wyniosła
5.614.977,39 zł
w tym:
• zasiłki rodzinne dla 1.730 osób, na kwotę
1.941.836,40 zł
• dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka, dla 94 osób
90.179,38 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych. dla 155 osób 461.056,83 zł
c) samotnego wychowywania dziecka, dla 74 osób
150.159,32 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5 roku życia, dla 11osób
9.450,00 zł
- powyżej 5 roku życia dla 52 osób
54.378,16 zł
e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła, dla 12 osób
6.893,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła, dla 34 osób
16.011,18 zł
f) rozpoczęcia roku szkolnego, dla 984 osób
87.376,22 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla 255 osób
231.655,48 zł
• zasiłki pielęgnacyjne, dla 358 osób
626.760,62 zł
• świadczenia pielęgnacyjne, dla 62 osób
1.027.426,40 zł
• dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, dla 0 osób
0,00 zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 201 osób
201.000,00 zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 17 osób
70.150,80 zł
• zasiłek dla opiekuna, dla 11 osób
57.860,00 zł
• świadczenie rodzicielskie, dla 100 osób
570.783,60 zł
• świadczenie „za życiem”, dla 3 osób
12.000,00 zł
Razem

5.614.977,39 zł

Zwroty za I-XII 2018r. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- 12.523,21 zł

Opłacono składki emerytalno-rentowe dla 56 osób na kwotę

228.132,27 zł

Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 140 osób na łączną kwotę

716.286,45 zł

Odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji
(na rzecz gminy) kwotę w wysokości
tym : - należność główna Fundusz Alimentacyjny
- należność główna Zaliczka Alimentacyjna

79.813,69 zł
62.273,88 zł
17.539,81 zł

W okresie od I-XII 2018 roku odzyskano kwotę 19.903,84 zł za nienależnie pobrane
świadczenia rodzinne za lata poprzednie w tym: - odsetki –
3.159,78 zł
- zwroty – 16.744,06 zł
W okresie od I-XII 2018 roku odzyskano kwotę 4.196,47 zł za nienależnie pobrany fundusz
alimentacyjny za lata poprzednie w tym: - odsetki –
78,45 zł
- zwroty – 4.118,02 zł
W okresie I-XII 2018 roku odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji
kwotę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości 232.493,90 zł
w tym: - odsetki - 121.543,33 zł
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- należność główna Fundusz Alimentacyjny - 93.410,76 zł
- należność główna Zaliczka Alimentacyjna - 17.539,81 zł

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny
W okresie od I-XII 2018 roku zrealizowano 75 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
w tym:
•
61 wniosków o dodanie nowej rodziny,
•
1 wniosek o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie,
•
12 wniosków o wydanie przedłużenia,
•
1 wniosek o wydanie duplikatu.
W okresie od I-XII 2018 roku wydano łącznie 319 Kart Dużej Rodziny dla członków 75
rodzin (128 rodziców/opiekunów, 191 dzieci).
Za wydane Karty Dużej Rodziny otrzymano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę
884,84 zł, na zakup materiałów biurowych i toner do drukarki.

Rozdział 85504 asystent rodziny, ogółem koszty wynoszą -

91.257,17zł

w tym:
płace i pochodne
wydatki rzeczowe

82.787,12 zł
8.470,05 zł

W okresie od I-XII 2018r. pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny udzielono 23
rodzinom.
Charakterystyka rodzin:
•
7 rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej (16 dzieci + 1
dziecko w rodzinie biologicznej)
•
16 rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo- wychowawcze (33 dzieci).
Asystenci rodziny w swojej pracy z rodzinami spotykają się z wieloma trudnościami,
takimi jak: problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej, niezaradność życiowa, ubóstwo
lub uzależnienie. Praca z rodzinami prowadzona jest zazwyczaj w miejscu zamieszkania
rodziny. Głównym celem działań asystentów jest poprawa funkcjonowania rodziny i sytuacji
życiowej. Cele te realizowane są poprzez różnorodne działania, np.; naukę podstawowych
zasad prowadzenia gospodarstwa domowego (trening czystości, trening ekonomiczny),
motywowanie do podjęcia aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji, motywowanie
do nabywania dodatkowych umiejętności, motywowanie do zdobywania kompetencji
rodzicielskich (lub poprawy pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych). Klienci
otrzymują wsparcie w takich zagadnieniach jak m.in. prawidłowa opieka nad dziećmi,
właściwe żywienie dziecka, odpowiednia komunikacja z dzieckiem (z uwzględnieniem
szacunku wobec dziecka). Asystenci zachęcają rodziców do dbania o edukację szkolną,
monitorowanie ocen, kontakt ze szkołą, pomoc w nauce. Kolejnym obszarem działań
asystenta jest sytuacja zdrowotna rodziny - zwracanie uwagi na niepokojące objawy
zachowania oraz kierowanie do specjalistów. Asystenci wspierają podopiecznych w trakcie
wizyt w poradniach, w kontaktach ze szkołą, urzędach (jeśli zachodzi potrzeba). Ponadto
asystenci pozostają w kontakcie ze środowiskiem skoncentrowanym na działaniach na rzecz
rodzin – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, z kuratorami Sądu
Rejonowego, Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Centrum Wsparcia Dziecka i
Rodziny). W swojej pracy asystenci opracowują Plan Pomocy Rodzinie wraz z rodziną oraz

10

przedstawiają opinię o rodzinach innym instytucjom. Systematycznie uczestniczą w
spotkaniach organizowanych przez Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny (w ramach Oceny
Sytuacji Dziecka).

Rozdział 85504 świadczenie Dobry start
Jest to nowe świadczenie w 2018r. w ramach programu „Dobry Start”, realizowane od 1
lipca 2018 roku, przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczącej się od 7 do 20 roku życia lub do
24 roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej. Świadczenie jest wypłacane raz w roku.
W okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. na realizację programu „Dobry Start” wydano
ogółem:
770.562,02 zł
w tym:
•
świadczenie dobry start
747.300,00 zł
•
płace i pochodne
18.609,61 zł
•
wydatki rzeczowe -zlecone
4.652,41 zł
W okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. łącznie przyznano i wypłacono 2.491 świadczeń
na kwotę 747.300,00 zł.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze,
opłaty za pobyt 34 dzieci w 19 rodzinach zastępczych na kwotę
Jest to partycypacja w kosztach w wysokości: 10%, 30% lub 50%.

144.568,86 zł

Rozdział 85510 opłata za domy dziecka
opłaty za pobyt 7 dzieci w domach dziecka na kwotę
Jest to partycypacja w kosztach w wysokości 10%, 30% lub 50%.

199.711,02 zł

Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem
Na dzień 1 stycznia 2018r. zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej były 52
osoby (51,5 etatu ), w tym 3 osoby przebywały na urlopie wychowawczym.
W okresie od I-XII 2018r. zatrudniono 13 osób (11,5 etatu) w tym: 2 osoby na zastępstwo.
W okresie od I-XII 2018r. rozwiązano umowę o pracę z 10 osobami (9,5 etatu), w tym:
• z 4 osobami na mocy porozumienia stron, w tym jedno rozwiązanie w związku
z przejściem na emeryturę,
• z 1 osobą za wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę,
• z 2 osobami za wypowiedzeniem pracownika, w tym jedno wypowiedzenie w związku
z przejściem na emeryturę,
• z 3 osobami z upływem czasu na, który była zawarta.
Na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnionych jest 55 osób (53,25 etatu), w tym 2 osoby
przebywają na urlopie wychowawczym.
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POTRZEBY FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
na 2019 rok
Zadania własne: (środki samorządowe i wojewódzkie)
w tym:
rozdz.85504 - asystent rodziny-wspieranie rodziny
rozdz.85510 - domy dziecka
rozdz.85202 - domy pomocy społecznej
rozdz.85205 - przemoc
rozdz.85508 - rodziny zastępcze
rozdz.85502 - świadczenia rodzinne
rozdz.85213 - składki na ubezp. zdrowotne
rozdz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze
rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe
rozdz.85216 - zasiłki stałe
rozdz.85219 - ośrodek pomocy społecznej
rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i Noclegownia
rozdz.85230 - pozostała działalność/ dożywianie/

Zadania zlecone gminie w tym:
rozdz.85502 - świadczenia rodzinne
rozdz.85504 - świadczenie dobry start
rozdz.85215 - dodatek energetyczny
rozdz.85513 - składki na ubezp. zdrowotne
rozdz.85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze
rozdz.85501 - świadczenie wychowawcze 500+
Do wiadomości:
1. Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
Pani Agnieszka Nowak Gąsienica, ul. Kościuszki 13
2. Skarbnik Miasta Zakopane
Pani Helena Mamcarz , ul. Kościuszki 13
3. Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych Pan Józef Figiel, ul. Kościuszki 13
4. a/a

- 8.390.102,00 zł:
116.885,00 zł
130.000,00 zł
1.800.000,00 zł
94.860,00 zł
200.000,00 zł
50.000,00 zł
70.000,00 zł
395.000,00 zł
270.000,00 zł
750.000,00 zł
2.927.657,00 zł
1.075.700,00 zł
510.000,00 zł

19.380.196,00 zł
6.447.895,00 zł
574.844,00 zł
3.700,00 zł
57.243,00 zł
23.231,00 zł
12.273.283,00 zł

