
1 

 

 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

Załącznik nr 1  

do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 r.                                                                                                                              

 

 

         

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2014 r.,  stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania z działalności OPS. 

 

WYDATKI 

 

Dział Rozdz. § Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Zadanie 

852   15 534 771,00 15 479 121,05 99,64 Pomoc społeczna  

 85201  65 000,00 64 676,65 99,50 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Własne 

  2900 65 000,00 64 676,65 99,50 

 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących 

Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem 
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dochody i wydatki 

 

 

 

 

 

 

przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w 
pieczy zastępczej ponosi: 

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej 

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na 
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Na dzień 31.12.2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
współfinansował pobyt 10 dzieci w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

 85202  936 000,00 930 631,91 99,43 Domy pomocy społecznej Własne 

  4330 936 000,00 930 631,91 99,43 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dotyczącej skierowania i 
pobytu w Domu Pomocy Społecznej obowiązani do wnoszenia opłat 
za pobyt są : 

1/ mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich 
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 
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2/ małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

3/ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy 
społecznej, 

przy czym osoba i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku 
wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Liczba osób przebywających w DPS na dzień 31.12.2014 roku 
wynosi 37. 

Wysokość opłaty, ponoszonej przez gminę, uzależniona jest od 
dochodu osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej oraz 
wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS, 
który ustalany jest corocznie przez Starostę powiatu, w którym 
usytuowany jest Dom Pomocy Społecznej. 

 85204  90 000,00 86 734,72 96,37 Rodziny zastępcze Własne 

  2900 90 000,00 86 734,72 

 

96,37 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących 

Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem 
przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W przypadku 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 
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1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w 
pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim 
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim 
roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. 

Na dzień 31.12.2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
współfinansował pobyt 26 dzieci w rodzinie zastępczej. 

 85206  89 117,00 88 757,74 99,60 Wspieranie rodziny 

Środki z budżetu państwa pozyskane w ramach programu „Asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” 
wynoszą 43 576,00 zł. 

Środki własne wynoszą 45 541,00 zł. 

Własne w 48,90% 
finansowane z 
budżetu państwa 

 

 

  3020 1 386,00 1 386,00 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu 
ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronną, pranie 
odzieży ochronnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4010 65 038,00 65 028,47 99,99 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
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Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia asystentów 
rodziny. Na dzień 31.12.2014 Ośrodek Pomocy Społecznej 
zatrudniał 4 asystentów rodziny, w tym jedna osoba przebywała na 
zasiłku macierzyńskim. 

Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

  4040 3 710,00 3 709,68 99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2013 rok. Wydatek 
zrealizowany zgodnie z planem wydatków. 

 

  4110 11 830,00 11 543,08 97,57 Składki na ubezpieczenia społeczne 

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, 
finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych. 
Składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc płatne są do 5-
go następnego miesiąca. 

Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

 

  4120 1 680,00 1 619,80 96,42 Składki na Fundusz Pracy 

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy 
zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5-go 
następnego miesiąca. 
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Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

  4280 157,00 157,00 100,00 Zakup usług zdrowotnych 

W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. 
badania okresowe i profilaktyczne pracowników.  

Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

 

  4300 10,00 10,00 100,00 Zakup usług pozostałych 

W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług związanych z 
pracą asystentów rodziny. 

Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

  4360 617,00 616,94 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. 
Opłata abonamentowa za telefony komórkowe dla asystentów 
rodziny. 

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 

 

  4410 250,00 248,30 99,32 Podróże służbowe krajowe   
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Wydatki w tym paragrafie stanowią delegacje służbowe krajowe.  

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie 
zapotrzebowaniem.  

  4440 3 826,00 3 825,47 99,99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w dwóch ratach : 
pierwsza do 31.05 t.j. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. 
Podstawą naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym 
roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, 
skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób 
zatrudnionych w zakładzie. Wydatek realizowany zgodnie z planem. 

 

 

 

 

 

4700 613,00 613,00 

 

100,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

Wykonanie wydatków w tym paragrafie stanowią opłaty za 
szkolenia pracowników. Wydatek realizowany zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 

 

 85212  8 089 210,00 

 

8 054 210,00 

8 048 730,38 

 

8 013 734,22 

99,50 

 

99,50 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  

 

 

 

Zlecone z zakresu 
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35 000,00 

 

 

34 996,16 

 

 

99,99 

 

Dodatkowe środki uzyskane z budżetu gminy przeznaczone na 
dofinansowanie kosztów obsługi działu świadczeń rodzinnych i 
alimentacyjnych. Dodatkowym zadaniem działu jest prowadzenie 
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Działanie to 
generuje duże koszty obsługi i nie jest dodatkowo dofinansowane, 
stąd bardzo ważne jest aby było dodatkowo dofinansowane ze 
środków własnych gminy. 

administracji 
rządowej 

Zadania własne 
finansowane z 
budżetu gminy 

  3020 1 604,00 1 603,33 99,96 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

Wydatki w tym paragrafie stanowią wypłaty pieniężne z tytułu 
ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe tj. odzież ochronną, pranie 
odzieży ochronnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  3110 7 531 694,00 7 500 877,02 99,59 Świadczenia społeczne 

Wypłacono następujące świadczenia rodzinne: 

15 183 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 491 982 zł.  

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na 
utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do 
tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo 
opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; 
osobie uczącej się do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub 
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 
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albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole 
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o 
znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku 
rodzinnego wynosi miesięcznie (od 01.11.2012): 77,00 zł na dziecko 
do ukończenia 5 roku życia, 106,00 zł na dziecko w wieku pow. 5 
roku życia do ukończenia 18 lat, 115,00 zł na dziecko powyżej 18 
roku życia. Zasiłek rodzinny zostanie przyznany jeśli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się (od 
01.11.2014) nie przekracza kwoty 574 zł. Jeśli członkiem rodziny jest 
dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 664 zł. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka: wypłacono 105 świadczeń na 
kwotę 105 000 zł. 

Przysługuje jednorazowo na każde urodzone dziecko, w wysokości 
1.000,00 zł. 

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego: wypłacono 295 świadczeń na kwotę  

111 746,19 zł. 

Przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym, w 
kwocie 400 zł miesięcznie. 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: wypłacono 
1 020 świadczeń na kwotę 177 860 zł.  
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Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko w wysokości 
170,00 zł na dziecko, w przypadku dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 
80 zł na dziecko. 

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia: skorzystało 22 dzieci, 
wypłacono 202 świadczenia na kwotę 12 120 zł.  

Przysługuje osobie, która wychowuje dziecko niepełnosprawne do 5 
roku życia w kwocie 60 zł miesięcznie. 

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: skorzystało 88 dzieci, 
wypłacono 976 świadczeń na kwotę 78 080 zł. 

Przysługuje osobie, która wychowuje dziecko niepełnosprawne 
powyżej 5 roku życia w kwocie 80 zł miesięcznie. 

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na 
pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, 
w której znajduje się szkoła: skorzystało 9 dzieci, wypłacono 63 
świadczenia na kwotę 5 670 zł. 

Przysługuje osobie uczącej się w szkole ponadpodstawowej i 
ponadgimnazjalnej, która zamieszkuje w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła, przysługuje w kwocie 90 zł miesięcznie. 

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na 
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pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w 
której znajduje się szkoła: skorzystało 44 dzieci, wypłacono 274 
świadczeń na kwotę 13 700 zł.  

Przysługuje osobie uczącej się w szkole ponadpodstawowej i 
ponadgimnazjalnej, która dojeżdża do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła w kwocie 50 zł miesięcznie. 

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 901 
dodatków na kwotę 90 100 zł. 

Przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 
dla dzieci uczących się w szkole, a także dzieci, które rozpoczynają 
roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 100 zł. 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej – wypłacono 1 879 dodatków na kwotę 150 320 zł.  

Przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego w kwocie 80 zł. 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 
231 świadczeń na kwotę 231 000 zł. 

Przysługuje w kwocie 1 000 zł jednorazowo, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł 

- zasiłek pielęgnacyjny – skorzystało 999 osób, wypłacono 10 639 
świadczeń na kwotę 1 627 767 zł. 
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Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat w kwocie 
153 zł miesięcznie.  

- świadczenie pielęgnacyjne – skorzystało 87 osób, wypłacono 961 
świadczeń na kwotę 707 567 zł + 900 zł dodatek do świadczenia 
pielęgnacyjnego. 

Przysługuje osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wysokość świadczenia 
od stycznia do kwietnia 2014 roku wynosiła 620 zł, zaś od maja do 
grudnia 2014 roku wynosiła 800 zł miesięcznie. 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – skorzystało 13 osób, wypłacono 
107 świadczeń na kwotę 54 518 zł. 

Przysługuje osobom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki 
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wysokość świadczenia 
wynosi 520 zł miesięcznie. 

Składki na ubezpieczenia społeczne:  

 opłacono 795 świadczeń na kwotę 163 233,58 zł za osoby 
korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego; 
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 opłacono 51 świadczeń na kwotę 7 231,44 zł za osoby 
korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

 opłacono 614 świadczeń na kwotę 87 788,94 zł za osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna. 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne:  

 opłacono 806 świadczeń na kwotę 53 972,68 zł za osoby 
korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego; 

 opłacono 98 świadczeń na kwotę 4 517,00 zł za osoby 
korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

 opłacono 338 świadczeń na kwotę 15 762,24 zł za osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna. 

Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę:  

4 858 330,19 zł. 

Zasiłek dla opiekuna. 

Wypłacono 1 200 świadczeń na kwotę 618 557,80 zł. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje: 

 za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego 
dzień wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których 
osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia 
pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu 
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obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.; 
 od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia 

warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 
określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w 
dniu 31 grudnia 2012 r. 

Wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie. 

Fundusz alimentacyjny. 

Wypłacono 5087 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę  

2 023 989,03 zł.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w 
przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 
przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o 
znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w 
wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 
500 zł. 

  4010 184 459,00 184 458,57 99,99 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia działu obsługi 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

świadczeń rodzinnych. W dziale świadczeń rodzinnych na dzień 
31.12.2014 zatrudnionych jest 8 osób, w tym jedna osoba 
zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba 
przebywa na urlopie wychowawczym. 

Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

  4040 12 285,00 12 284,14 99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2013 rok. Wydatek 
zrealizowany zgodnie z planem wydatków. 

 

 

 

  

 

4110 298 237,00 292 490,75 98,07 Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników 
finansowane przez pracodawcę oraz osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne. Składki na ubezpieczenia społeczne za dany 
miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. 

Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

 

 

 

 

  4120 4 069,00 4 068,28 99,98 Składki na Fundusz Pracy 

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy 
zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5-go 
następnego miesiąca. 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

  4170 2 600,00 2 600,00 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe 

Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie 
dodatkowej osoby w celu doręczenia decyzji przyznających 
świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora.  

Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4210 1 921,00 1 920,10 99,95 Zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatki powyższe stanowią zakupy artykułów biurowych, 
wyposażenia biurowego i środków czystości do działu obsługi 
świadczeń rodzinnych.  

Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

  4260 4 961,00 4 960,01 99,98 Zakup energii 

Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne 
ogrzewanie, wodę. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4280 404,00 404,00 100,00 Zakup usług zdrowotnych 

W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. 
badania okresowe i profilaktyczne pracowników.  
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

  4300 11 254,00 11 253,43 99,99 Zakup usług pozostałych 

Powyższe wydatki obejmują: opłaty pocztowe z tytułu przekazów i 
przesyłek listowych pocztowych, opłaty stałe. 

Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

 

 

  4370 1 858,00 1 857,28 

 

99,96 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

Opłaty za usługi telekomunikacyjne.  

Wydatek realizowany zgodnie z planem. 

 

  4410 108,00 107,80 99,81 Podróże służbowe krajowe  

Wydatki stanowią delegacje służbowe krajowe.  

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z 
zapotrzebowaniem.  

 

 

 

  4430 144,00 143,54 99,68 Różne opłaty i składki 

Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4440 7 981,00 7 980,95 99,99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

Wydatki w tym paragrafie stanowią odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w dwóch ratach : 
pierwsza do 31.05 t.j. 75 % odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. 
Podstawą naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym 
roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, 
skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób 
zatrudnionych w zakładzie. 

Wydatek realizowany zgodnie z planem. 

  4580 23 928,00 20 068,31 83,87 Pozostałe odsetki 

Wydatki w tym paragrafie związane są z odsetkami od zasiłków dla 
opiekunów ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, o których 
mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 
567). 

 

  4610 565,00 514,87 91,13 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

Wydatki w tym paragrafie stanowią koszty egzekucyjne 
prowadzonego postępowania o zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych. 

 

  4700 1 138,00 1 138,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

Wykonanie wydatków w tym paragrafie stanowią opłaty za 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

szkolenia pracowników. Wydatek realizowany zgodnie z 
zapotrzebowaniem.  

 

 85213  145 522,00 143 724,84 98,77 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

 

  4130 145 522,00 

75 572,00 

 

69 950,00 

 

143 724,84 

74 251,92 

 

69 472,92 

 

98,77 

98,25 

 

99,32 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla 
opiekuna. 

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek 
stały. 

 

Zlecone z zakresu 
administracji 
rządowej 

Własne 
finansowane z 
budżetu państwa 

 85214  1 129 803,00 1 129 803,00 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

 

  3110 1 129 803,00 

922 503,00 

 

1 129 803,00 

922 503,00 

 

100,00 

100,00 

 

Świadczenia społeczne 

Z zadań własnych finansowanych z budżetu miasta wypłacono: 

- zasiłki jednorazowe dla 950 rodzin na kwotę 918 716,60 zł. 

 

Własne 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

 

 

 

207 300,00 

 

 

 

207 300,00 

 

 

 

100,00 

Zasiłki powyższe są wypłacane w celu zapewnienia i zaspokojenia 
niezbędnej potrzeby bytowej w postaci wyżywienia, opału, odzieży; 

- sprawiono pochówek dla dwóch osób na kwotę 3 786,40 zł. 

Zadania własne finansowane z budżetu państwa: 

Wypłacono zasiłki okresowe dla 142 osób na kwotę 207 300 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na 
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz gdy nie 
ma możliwości otrzymania uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 

Własne 
finansowane z 
budżetu państwa 

 85215  1 353 883,00 1 350 173,34 99,73 Dodatki mieszkaniowe  

  

 

3110 1 353 066,00 

1 312 130,00 

 

 

 

 

1 349 357,74 

1 308 423,37 

 

 

 

 

99,73 

99,72 

 

 

 

 

Świadczenia społeczne 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych i ryczałtów wyniosła 1 308 423,37 zł. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
Wysokość dodatku zależy od miesięcznego dochodu w przeliczeniu 
na jednego członka rodziny oraz powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego. Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

 

Własne 

 

 

 

Zlecone z zakresu 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

40 936,00 40 934,37 99,99 W paragrafie tym ujęto również środki przeznaczone na wypłatę 
dodatków energetycznych. Nowe zadanie wprowadzone ustawą z 
dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013 r., poz. 984) ma na celu 
realizację programu dotyczącego działań osłonowych łagodzących 
skutki ubóstwa. Dodatek energetyczny może być przyznany osobie, 
która spełnia następujące warunki: 

 przyznano jej dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, 

 jest stroną umowy kompleksowej lub sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,  

 zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

W okresie od maja do grudnia 2014 roku kwota wypłaconych 
dodatków energetycznych wyniosła 40 934,37 zł. 

administracji 
rządowej 

  4010 666,00 666,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób 
zaangażowanych w realizację wypłat dodatków energetycznych. 

 

  4110 117,00 116,28 99,38 Składki na ubezpieczenia społeczne 

Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację 
wypłat dodatków energetycznych. 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

  4120 17,00 16,32 96,00 Składki na Fundusz Pracy 

Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od 
wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację wypłat dodatków 
energetycznych. 

 

  4210 17,00 17,00 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów biurowych 
niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych. 

Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

 85216  771 600,00 771 600,00 100,00 Zasiłki stałe  
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

  3110 771 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

771 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia społeczne 

Wypłacono zasiłki stałe dla 198 osób na kwotę 771 600,00 zł. 

Zasiłek stały przysługuje zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy 
społecznej: 

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do 
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności lub 
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy 
od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej (542 zł); 

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do 
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, 
jeżeli jej dochód, jak i również dochód na osobę w rodzinie 
są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 
(456 zł). 

Własne 
finansowane z 
budżetu państwa 

 85219  1 669 329,00  

 

 

 

611,00 

1 669 195,11 

 

 

 

609,00 

99,99 

 

 

 

99,67 

Ośrodki Pomocy Społecznej  

Przyznane środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2014 
rok wynoszą 567 800,00 zł.  

Przyznane środki z Urzędu Miasta na 2014 rok wynoszą 1 101 
529,00 zł. 

W rozdziale tym ujęte są również środki na wypłatę wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 
18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej. 

Własne w 34,01% 
finansowane z 
budżetu państwa 

 

 

Zadanie zlecone z 
zakresu 
administracji 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

rządowej 

  3020 13 292,00 13 291,79 99,99 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

Wydatki w tym paragrafie stanowią ekwiwalenty za odzież 
ochronną i pranie odzieży ochronnej. Wydatki realizowane zgodnie 
z planem wydatków. 

 

  3110 600,00 600,00 100,00 Świadczenia społeczne 

Wydatki w tym paragrafie związane są z wypłatą wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 

  4010 1 117 630,00 1 117 508,27 99,99 Wynagrodzenia osobowe pracowników  

Powyższe wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń oraz 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy dla pracowników 
Ośrodka. Na dzień 31.12.2014 Ośrodek zatrudniał 34 pracowników, 
w tym 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem. 

 

  4040 89 179,00 89 178,77 99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Wydatek ten związany jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2013 rok. Termin 
wypłaty jest do 31.03. roku następnego. Wydatek zrealizowany 
zgodnie z planem wydatków. 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

  4110 210 191,00 210 190,78 99,99 Składki na ubezpieczenie społeczne 

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie społeczne, finansowane przez 
pracodawcę, od wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne za 
dany miesiąc płatne są do 5-go następnego miesiąca. Wydatki 
realizowane zgodnie z planem. 

 

  4120 22 441,00 22 437,69 99,99 Składki na Fundusz Pracy 

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy 
zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są do 5-go 
następnego miesiąca. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4170 18 688,00 18 687,56 99,99 Wynagrodzenia bezosobowe 

Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na zatrudnienie 
dodatkowej osoby w celu doręczenia decyzji przyznających 
świadczenia oraz zatrudnienie konserwatora.  

Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4210 35 652,00 35 649,35 99,99 Zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy wyposażenia, artykułów 
biurowych, druków, środków czystości. 

Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

  4260 22 511,00 22 510,37 99,99 Zakup energii 

Paragraf ten obejmuje opłaty za energię elektryczną, centralne 
ogrzewanie, wodę. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

  4270 1 389,00 1 388,61 99,97 Zakup usług remontowych  

Planowane w tym paragrafie wydatki to remonty związane z 
usuwaniem awarii sprzętu biurowego, t.j. kserokopiarek, drukarek, 
komputerów itp. Wydatek realizowany zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 

 

  4280 989,00 989,00 100,00 Zakup usług zdrowotnych  

W paragrafie tym ujęte są wydatki z zakresu medycyny pracy tj. 
badania okresowe i profilaktyczne pracowników. 

Wydatki realizowane zgodnie z planem wydatków. 

 

  4300 57 411,00 57 410,51 99,99 Zakup usług pozostałych  

Paragraf ten obejmuje następujące wydatki: obsługa bankowa, 
obsługa prawna, usługi psychologiczne, opłata do przekazów 
pocztowych. 

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem. 

 

 

 

 

  4350 1 107,00 1 107,00 100,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet  
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

Wydatki w tym paragrafie stanowi usługa dostępu do sieci Internet. 

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem 
wydatków. 

  4360 4 752,00 4 751,24 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. 
Opłata abonamentowa za telefony komórkowe dla pracowników 
socjalnych. 

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 

 

  4370 2 319,00 2 319,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych. 

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 

 

 

 

  4410 8 080,00 8 079,31 99,99 Podróże służbowe krajowe  

Wykonanie wydatków w tym paragrafie obejmuje podróże 
służbowe krajowe. Wydatki realizowane zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

  4420 1 022,00 1 021,02 99,90 Podróże służbowe zagraniczne 

Wykonanie wydatków w tym paragrafie wiąże się z wizytą studyjną 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Norwegii. Wydatki 
realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

  4430 1 176,00 1 175,41 99,95 Różne opłaty i składki 

Wydatki w tym paragrafie stanowi ubezpieczenie mienia Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane zgodnie z planem. 

 

 

  4440 37 916,00 37 915,61 99,99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Wydatki w tym paragrafie stanowi odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, odpis przekazuje się w dwóch ratach: 
pierwsza do 31.05 tj. 75% odpisu oraz do 30.09 – 25 % odpisu. 
Podstawą naliczenia odpisu jest przeciętna planowana w danym 
roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, 
skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób 
zatrudnionych w zakładzie. Wydatek realizowany zgodnie z planem. 

 

  4520 4 006,00 4 005,90 99,99 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Opłata za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ulicy Złotej w Dzierżoniowie. 

Wydatek zrealizowany zgodnie z planem. 
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  4610 1 270,00 1 269,64 99,97 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

Wydatki w tym paragrafie stanowi opłata od wniosku o ustalenie 
spadku. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

  4700 9 062,00 9 061,10 99,99 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 
cywilnej  

Wydatki w tym paragrafie stanowią szkolenia pracowników, 
realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

  6060 9 257,00 9 256,18 99,99 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem nowego serwera 
wraz z oprogramowaniem. 

Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

 85228  347 100,00 347 090,00 99,99 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

  4300 347 100,00 

305 100,00 

 

347 090,00 

305 100,00 

99,99 

100,00 

Zakup usług pozostałych 

Wykorzystano kwotę 305 100,00 zł. Z usług skorzystało 90 osób 
wymagających opieki. Stanowiły je osoby samotne, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 
Usługi były świadczone przez firmę Centrum Pielęgniarsko-
Opiekuńcze – koszt jednej godziny usługowej wynosił 10,00 zł. 

 

Własne 

   42 000,00  41 990,00 99,98 Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z Zlecone z zakresu 
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zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 41 990,00 zł. 

W IV kwartale 2014 roku usługi świadczone były przez firmę PCK. 
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosił 13 zł. 

administracji 
rządowej 

 85295  847 596,00 847 394,36 99,98 Pozostała działalność  

  3110 648 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

193 400,00 

648 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

193 200,00 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

99,90 

Świadczenia społeczne 

Środki z budżetu państwa 314 000,00 

Środki własne 334 400,00 

W paragrafie tym ujęto kwotę stanowiącą środki na realizację 
rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020). Pomocą objęto 776 osób, 
w tym 438 dzieci. 

 

W paragrafie tym ujęto również środki przeznaczone na realizację 
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów 
z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z 
dnia 24 grudnia 2013 roku, uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlecone z zakresu 
administracji 
rządowej 
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dnia 12 marca 2014 roku. 

  4010 4 552,00 4 552,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe 

Wydatki w tym paragrafie stanowią wynagrodzenia osób 
zaangażowanych w realizację rządowego programu wspierania 
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

 

  4110 796,00 794,78 99,85 Składki na ubezpieczenia społeczne 

Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację 
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne. 

 

  4120 98,00 97,58 99,57 Składki na Fundusz Pracy 

Wydatki w tym paragrafie obejmują składki na Fundusz Pracy od 
wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację rządowego 
programu wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne. 

 

  4210 350,00 350,00 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatki w tym paragrafie stanowią zakupy artykułów biurowych 
niezbędnych do realizacji rządowego programu wspierania osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
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Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

854   150 000,00 147 885,76 98,59 Edukacyjna opieka wychowawcza Własne 

 85415  150 000,00 147 885,76 98,59 Pomoc materialna dla uczniów  

  3240 150 000,00 

 

 

 

 

 

 

120 000,00 

 

30 000,00 

147 885,76 

 

 

 

 

 

 

118 308,61 

 

29 577,15 

98,59 

 

 

 

 

 

 

98,59 

 

98,59 

Stypendia dla uczniów 

Wydatki w tym paragrafie stanowią stypendia szkolne dla uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w 
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe. 

W 2014 roku przyznano stypendium szkolne dla 248 uczniów. 

 

Zadania własne finansowane z budżetu państwa (80%) 

 

Zadania własne finansowane z budżetu gminy (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

Własne 
finansowane z 
budżetu państwa 

Własne 
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DOCHODY 

Dział Rozdział § Plan Wykonanie  % Wyszczególnienie 

852   299 826,00 318 487,55 106,22 Pomoc społeczna 

 85202  75 000,00 84 830,78 113,11 Domy Pomocy Społecznej 

  O970 75 000,00 84 830,78 113,11 Wpływy z różnych dochodów  

Dochody w tym rozdziale stanowią zwrot wydatków poniesionych za lata ubiegłe za 
pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za domy pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej poza gminą, z której 
osoba została skierowana do domu pomocy społecznej oraz osobami umieszczonymi w 
tych domach, obowiązani do wnoszenia opłat są również małżonkowie, zstępni przed 
wstępnymi. Opłaty wnoszone przez rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy 
Społecznej, uzależnione są od sytuacji materialnej tych rodzin. 

W 2014 roku rodziny partycypowały w kosztach utrzymania 10 osób, przebywających w 
Domach Pomocy Społecznej. Opłaty wnoszone przez rodzinę w zależności od jej 
sytuacji finansowej kształtowały się od 50,00 zł do  

1 930,11 zł miesięcznie. Natomiast pozostałe osoby nie posiadały rodzin, które mogłyby 
partycypować w kosztach utrzymania lub sytuacja materialna ich rodzin nie pozwalała 
na ponoszenie opłat. Na dzień 31.12.2014 roku w domach pomocy społecznej 
przebywało 37 osób. 
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 85204  0,00 202,80 0,00 Rodziny zastępcze 

  O970 0,00 202,80 0,00 Wpływy z różnych dochodów 

Nienależnie pobrane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

w pieczy zastępczej za 2012 i 2013 rok. 

 85212  126 740,00 144 694,69 114,17 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

  O690 440,00 274,40 62,36 Wpływy z różnych opłat 

W paragrafie tym znajdują się zwroty kosztów upomnienia. 

  O920 8 000,00 6 230,70 77,88 Pozostałe odsetki 

Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz odsetki od 
nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie pobranych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art 23 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 

  O970 38 000,00 36 258,35 95,42 Wpływy z różnych dochodów  

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nienależnie 
pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie pobranych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 
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  2360 80 300,00 101 931,24 126,94 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy od dłużników alimentacyjnych. Na 
powyższe dochody składają się: 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki 
alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot świadczeń 
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy w wysokości 20% 
wyegzekwowanej kwoty od innych gmin. 

Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem zwrotnym. Oznacza to, że dłużnik 
alimentacyjny będzie zobowiązany do zwrotu gminie równowartości należności 
wypłaconych zaliczek, powiększonej o 5% . Tylko połowę gmina jest obowiązana do 
przekazania do budżetu państwa, połowa zasila budżet gminy. Wpływy w tym 
paragrafie stanowią również wpłaty od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie 
równowartości wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, powiększonego 
o odsetki. Z kwot wyegzekwowanych przez komornika 60% oraz odsetki stanowią 
dochód państwa, natomiast 20% stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty 
stanowi dochód własny gminy dłużnika – tj. jeżeli gminą dłużnika jest Dzierżoniów. Na 
koniec 2014 roku należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 
powiększonej o 5% oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 
5 346 207,57 zł. Należności powyższe egzekwowane są na podstawie tytułu 
wykonawczego. Egzekucja prowadzona jest przez komorników.  

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych wszczyna się na wniosek komornika, 
który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z zapisami ustawy, w przypadku 
bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych, komornik sądowy prowadzący 
postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o 
stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Liczba dłużników alimentacyjnych na 
dzień 31.12.2014 roku wynosiła 536 osób. Dochody realizowane zgodnie z 
postępowaniem egzekucyjnym należności od dłużników alimentacyjnych. 
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Wpływy w tym paragrafie stanowią również wpłaty w wysokości 20% kwoty 
wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód własny gminy dłużnika, w 
przypadku gdy wierzycielka nie jest z terenu gminy Dzierżoniów. 

 85213  2 600,00 2 017,58 77,60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

  O970 2 600,00 2 017,58 77,60 Wpływy z różnych dochodów  

Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych 
świadczeń pielęgnacyjnych oraz nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. 

 85214  2 107,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

  O970 2 107,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów  

Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku okresowego zgodnie z art. 98 ustawy 
o pomocy społecznej za lata ubiegłe. 

 85215  0,00 74,37 0,00 Dodatki mieszkaniowe 

  O970 0,00 74,37 

 

 

0,00 Wpływy z różnych dochodów  

Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków 
mieszkaniowych za 2013 rok. 

 85216  17 650,00 17 411,76 98,65 Zasiłki stałe 

  O970 17 650,00 17411,76 98,65 Wpływy z różnych dochodów  

Wpływy w tym paragrafie stanowią zwroty zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 
98 i 99 ustawy o pomocy społecznej. 
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 85219  350,00 545,19 155,77 Ośrodki pomocy społecznej  

  O690 0,00 12,84 0,00 Wpływy z różnych opłat 

W paragrafie tym znajdują się zwrot kosztów upomnienia. 

 

 

 

 

 O970 350,00 532,35 152,10 Wpływy z różnych dochodów 

Wpływy w tym paragrafie stanowi otrzymane odszkodowanie oraz wynagrodzenie 
płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (art.28 
Ordynacji podatkowej). 

 85228  75 379,00 68 244,38 90,54 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

  O830 60 000,00 60 648,73 101,08 Wpływy z usług  

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za usługi opiekuńcze. Zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej na rzecz osób, które są samotne lub z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób otrzymują pomoc w formie usług 
opiekuńczych. Osoby, które korzystają z powyższych usług ponoszą opłaty, uzależnione 
od ich dochodów. Opłaty te wynoszą od 0 % do 100% (dwie osoby ponoszą odpłatność 
100 %) stawki za dzień. Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z Uchwałą RM 
XL/277/13, wnoszona jest do 10-go każdego następnego miesiąca za dany miesiąc. 

  O970 15 379,00 7 595,65 49,39 Wpływy z różnych dochodów  

Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot za usługi opiekuńcze nienależnie pobrane za 
lata ubiegłe. 

 85295  0,00 466,00 0,00 Pozostała działalność 

  O970 0,00 466,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów  



38 

 

 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 rok 

dochody i wydatki 

Wpływy w tym paragrafie stanowi zwrot wydatków z tytułu opłaty wyżywienia za lata 
ubiegłe.  

 

Aneta Grzelka 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dzierżoniowie 


