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K O R E K T A  

Na realizację zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłki okresowe  

w minimalnej wysokości samorządy otrzymują dotację z budżetu państwa. Minimalna wysokość zasiłku 

okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny.  

Na realizację zasiłków okresowych w minimalnej wysokości z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 

969 164 zł. 

Na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu wojewody Miasto Szczecinek otrzymało dotację  

na 2010 rok w wysokości 700 000 zł, którą w całości wydatkowano. Łączny koszt programu  

w minionym roku wyniósł 1 210 805 zł. W ramach programu świadczono pomoc w formie: 

wyżywienia dzieci w przedszkolach, zakupu posiłku w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych,  

a także w formie zasiłków celowych na żywność oraz w formie posiłków przygotowywanych  

w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

Koszt programu uwzględnia także posiłki przyznawane przez dyrektorów szkół, a opłacane przez 

MOPS. Kryterium dochodowe uprawniające do tej formy pomocy wynosi 150% kryterium 

dochodowego z pomocy społecznej. Programem objęto 2 626 osób oraz 40 dzieci wskazanych przez 

szkoły. 

W ramach zadań własnych ośrodek świadczy pomoc w formie zasiłków celowych, przeznaczonych 

głównie na żywność, opał, odzież, opłatę czynszu, energii, gazu, remont mieszkania, zakup środków 

czystości, koszty leczenia, zakup lub naprawa sprzętu agd Pomoc otrzymało  

1 363 zasiłkobiorców (tj. 1 315 rodzin) na łączną kwotę 1 170 254 zł, z czego kwota  

498 197 zł została wydatkowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

zasiłki celowe na zakup żywności. Średnia miesięczna wysokość pomocy udzielonej jednej rodzinie 

wyniosła 74 zł. 

MOPS dofinansował pobyt 10 dzieci na kolonii w Beskidzie Sądeckim. Kolonia została zorganizowana 

przez Świetlicę profilaktyczno-wychowawczą Sióstr Niepokalanek, a kwota opłacona przez MOPS 

wyniosła 4 000 zł. Ponadto ośrodek zorganizował 14 dniowy wypoczynek w Rewalu dla 56 dzieci  

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach wypoczynku przygotowano ciekawą ofertę 

turystyczno-krajoznawczą oraz program socjoterapeutyczny. Koszt pobytu uczestnika wynosił 875 zł, 

zaś łączny koszt wypoczynku 49 000 zł finansowany był z Rozdziału 85 154 Przeciwdziałanie 

Alkoholizmowi. 

Do zadań MOPS należy także wydawanie decyzji administracyjnych, potwierdzających lub 

odmawiających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W analizowanym okresie wydano łącznie 70 takich decyzji, w tym: 52 pozytywne dla 49 osób,  

1 odmowna, w 15 przypadkach wygaszono uprawnienia osób do świadczeń, 1 decyzję uchylono  

i 1 zmieniono. Koszt realizacji zadania wyniósł 3 819 zł i w części 3 102 zł został pokryty z dotacji 

wojewody. 

MOPS w Szczecinku wydaje również decyzje administracyjne w sprawie usług domowych  

i pielęgnacyjnych. W okresie sprawozdawczym usługi te przyznano 153 osobom, a zrealizowano  

36 220 godzin. 

 


