
K O R E K T A  

Zadania własne gminy realizowane przez ośrodek  

Formy udzielonej pomocy oraz dane liczbowe zamieszczono w poniższej tabeli: 

Lp. Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

W tym dotacja 

z Budżetu 

Państwa (w zł) 

1. Zasiłki stałe 395 3 760 1 320 442,541 1 056 354,03 

2. 

Składki zdrowotne opłacane 

za osoby otrzymujące 

niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 

313 3 022 99 790,98 

 

79 832,78 

3. 

3a 

Posiłek w szkołach 

w tym dla dorosłych 

648 

1 

84 005 

27 

534 046,60 

189 

347 962,71 

4. 
Posiłek przyznany przez 

dyrektora szkoły 
53 4 064 26 320,50 --- 

5. 

Wyżywienie dzieci 

w przedszkolach 

152 13 984 83 081,50 --- 

6. Opłata stała - przedszkola 84 512 99 982,24 --- 

7. Świetlice 96 X 27 146,00 --- 

8. Pochówek 5 5 13 196,552 --- 

9. 
Inne zasiłki celowe 

i w naturze 
1 282 rodziny X 1 081 654,17 352 037,29 

10. 
Schronienie - 

NOCLEGOWNIA 
60 3 6873 119 783,86 --- 

11. Schronienie –DDB „Zacisze” 20 2935 21 454,104 --- 

12. Zasiłki okresowe 689 4 075 988 412,11 985 578,79 

13. 

Domy pomocy społecznej 

w tym opłata gminy 

w tym opłata zastępczo 

33 

31 

6 

319 

298 

21 

585 737,66 

550 123,86 

35 613,80 

--- 

                                                             
1 Kwota uwzględnia refundacje zasiłków przez inne ośrodki pomocy społecznej oraz dokonywane zwroty (m. in. przez ZUS). 
2 Wg decyzji koszt pochówku 10 osób wyniósł 16 775 zł, w wyniku refundacji 2 świadczeń koszty wyniosły 13 196,55 zł. 
3 W tym 54 noclegi doraźne, dla 36 osób. 
4 Koszty ustalono zgodnie z Zarządzeniem  Dyrektora MOPS Nr 8/10 z dnia 15 marca 2010 r. i Nr 18/11 z dnia 10 marca 2011 r. 



Na realizację zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne samorządy w 2011 r. 

otrzymały dotację z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów, w poprzednich latach 

dotacja wynosiła 100%. 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium 

dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Na realizację zasiłków w tej wysokości gminy 

otrzymują dotację celową z budżetu państwa. 

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

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z Budżetu Wojewody Miasto Szczecinek 

otrzymało dotację na 2011 rok w wysokości 700 000 zł, którą w całości wydatkowano. 

Łączny koszt programu w 2011 r. wyniósł 1 174 749,97 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 dla osób starszych i niepełnosprawnych. Koszt programu uwzględnia także 

posiłki przyznawane przez dyrektorów szkół a opłacane przez MOPS. Programem objęto 

2 601 osób oraz 53 dzieci wskazanych przez szkoły. 

W ramach środków finansowych pochodzących z Działu 851 – ochrona zdrowia, Rozdziału 

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, Ośrodek zorganizował wypoczynek letni 

w Bukowinie Tatrzańskiej dla 51 dzieci z najuboższych szczecineckich rodzin. Koszt 

wypoczynku wyniósł 48 195,00 zł.  

Ponadto Ośrodek kwotą 864,00 zł dofinansował wyjazd dzieci ze świetlicy „Tratwa” do 

Gospodarstwa Agroturystycznego w Borkowie.  

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 tę otrzymały 1 282 rodziny na łączną kwotę 1 081 654,17 zł, z czego kwota 

476 206,92 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 70 zł.  

 


