UCHWAŁA NR XXII/122/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie za rok 2015
Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXII/122/2016
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27.04.2016 r.
Roczne sprawozdanie
ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lipnie w 2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zasięgiem swojego działania
obejmuje teren miasta Lipna i realizuje zadania wynikające z Ustawy o pomocy
społecznej, Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki
Alimentacyjnej ,Pieczy zastępczej czyli zadania z zakresu zadań zleconych administracji
rządowej jak również zadań własnych gminy.
Zadania realizowane przez MOPS w 2015r.
1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
3.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4.dożywianie dzieci,
5.dożywianie osób najuboższych w jadłodajni ośrodka ,
6.organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania tych osób,
7.udzielanie schronienia i ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnego w schronisku,
8.przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,dodatków energetycznych,
9.kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców
gminy ,
10.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
12.przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych,zasiłków
pielęgnacyjnych i świadczeń, pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia
dziecka,
13.wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
14.podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
15.opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
16.Karty Dużej Rodziny,
17.praca socjalna.

Ponadto Ośrodek podejmuje działania w zakresie aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych, opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną oraz
kompleksowego zaspakajania potrzeb środowisk wymagających specjalnego wsparcia.

W ośrodku działa asystent rodziny, który przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w
przyszłości samodzielnie potrafiła pokonać trudności życiowe , zwłaszcza dotyczące
opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu
zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu , koniecznych do tego , aby
środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. W
2015r.
asystent
rodziny
objął
wsparciem
10
rodzin.
Kwota dotacji na koszty zatrudnienia asystenta w 2015r. w rozdziale 85206 Wspieranie
rodziny wyniosła 21.000 zł.
W 2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie objął różnorodną formą
pomocą 1406 rodzin ( w 2014 r. - 1522 rodzin).
W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek wydatkowany budżet w
poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:
Rozdział 85216 § 3110

Zasiłki stałe
Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób

247

246

Liczba świadczeń

2471

2525

Kwota wydatkowana ogółem ( w zł.) 1.125.034
- dotacja
1.125.034

1.214.296
1.214.296

Należy podkreślić, że w roku 2014 na realizacja wypłat zasiłków stałych była
finansowana w 100% ze środków Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.
Rozdział 85214 § 3110 Zasiłki okresowe
Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób

1189

1066

Liczba świadczeń

8844

7836

Powody przyznania:
- bezrobocie
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność
- inne niż wymienione wyżej np. po
opuszczeniu zakładu karnego

8282
61
498
0

7271
72
465
28

Kwota wydatkowana ( w zł )

2.931.809

2.661.222

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia – opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych
Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób

20

30

Liczba świadczeń

20

30

Kwota wydatkowana ( w zł)

579

872

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt
Ośrodek pokrył koszty pobytu 9 mieszkańców Lipna w DPS w Nowej Wsi , Ugoszczu,
Rzeżewie, Wichulcu , Dębcach ,Szczutowie i Zakrzewie .
W 2015r. średni miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł: 20.566zł.
Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób

7

9

Liczba świadczeń

72

95

Kwota wydatkowana ( w zł)

189.058

246.790

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób ( pobierających zasiłek 229
stały) objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

233

Liczba świadczeń

2278

2374

Kwota wydatkowana ogółem(w zł)
- dotacja
- środki własne

94.191
94.191
0

102.164
102.164
0

Liczba osób ( pobierających
świadczenie pielęgnacyjne)
objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

62

83

Liczba świadczeń

539

807

Kwota wydatkowana ( w zł)

32.378

62.446

Ogółem wydatkowano ( w zł)

126.569

164.610

Rozdział 85212 – Składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre
świadczenia ( tj. świadczenia pielęgnacyjne , z tyt. pobierania specjalnego zasiłku
opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów)

Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób

127

117

Liczba świadczeń

1219

1130

Kwota wydatkowana (w zł)

202.237

264.616

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Z tyt. urodzenia dziecka
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Urlop wychowawczy
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Z tyt. samotnego wychowywania
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Rozpoczęcie roku szkolnego
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Podjęcie przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Z tyt. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Zasiłki pielęgnacyjne
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Świadczenia pielęgnacyjne
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Jednorazowa zapomoga z tyt
urodzenia dziecka
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)
Fundusz Alimentacyjny
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)

Rok 2014

Rok 2015

16310
1.614.879

14846
1.498.522

67
67.000

77
77.000

209
80.160

180
69.880

1454
252.750

1350
236.990

1114
86.240

1017
83.260

972
97.200

898
89.800

355
21.070

257
16.496

2938
235.040

2737
223.060

8150
1.246.950

7893
1.207.629

644
475.117

713
845.800

114
114.000

127
127000

3430
1.017.225

3222
961.886

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana (w zł)

72
36.868

218
110.950

Dodatek do świadczenia
pielęgnacyjnego
Liczba świadczeń

4

0

Kwota wydatkowana ( w zł )
Zasiłek dla opiekuna

400

0

Liczba świadczeń

1506

383

Kwota wydatkowana (w zł)
Odsetki od zasiłku dla opiekuna
Liczba świadczeń
Kwota wydatkowana ( w zł)

387.158

198.900

454
13.075

0
0

Ogółem wydatkowano ( w zł )

5.745.132

5.747.173

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
realizacji Rządowego programu

wspierania

osób

uprawnionych

do

świadczenia

pielęgnacyjnego wypłacono 9 świadczeń na kwotę 1.800 zł.
Rozdział 85212 § 0980 Wpływy z tytułu 20% dochodów należnych gminie z tyt. funduszu
alimentacyjnego.
Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r.

o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kwota ta stanowi 20% dochód gminy
wierzyciela i 20% gminy dłużnika i 20% przekazane przez inne gminy.
Za rok 2015r. kwota ta wynosiła: 8.175,60 zł.
Natomiast zadłużenie na dzień 31.12.2015r. wynosiło 5.985.470,25 zł. + odsetki ustawowe
w kwocie 2.203.108,10 zł.
Rozdział 8512§ 0980 Wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego.
Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ustawą jest to 60% należne na rzecz
budżetu państwa oraz należne budżetowi państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego w
przypadku niemożności ustalenia gminy dłużnika oraz przebywanie dłużnika w zakładzie
karnym. Do Urzędu Miejskiego w Lipnie przekazano kwotę 63.899,74 zł., do innych gmin
przekazano kwotę 6.571,57 zł. co stanowi 20% należne gminie wierzyciela-15722,57 zł
oraz 20% należnie gminie dłużnika -6.631,24 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Oprócz wynagrodzeń, pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego zawiera koszty
funkcjonowania Ośrodka takie jak: koszty telefonów, badań lekarskich, usług i zakupy
materiałów biurowych, wyposażenia, koszty odpisu na ZFŚS, koszty delegacji służbowych,
opłaty za energię elektryczną, zakup opału olejowego, koszty wody i ścieków.
Wydatek w tym rozdziale w 2015r. wyniósł ogółem 674.844 zł. z tego na wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na PEFRON
wydatkowano 246.623 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Rok 2014

Rok 2015

Liczba środowisk ( rodzin)

126

125

Liczba godzin

27519

32878

Kwota ( w zł)

443.919

557.102

W 2015 r. pracę w 125 środowiskach wykonywało 23 opiekunki środowiskowe.
Natomiast dochody z usług opiekuńczych w 2015r. wynosiły 127.467 zł.
Rozdział 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rok 2014

Rok 2015

Liczba środowisk ( rodzin)

8

14

Liczba godzin

2705

5133

Kwota w ( zł)

149.249

314.220

Zakres tych usług obejmuje współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania
logopedycznego i rehabilitacyjnego skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi i są
dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i świadczone
w miejscu zamieszkania.
Wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 13.357
zł.
Rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe
Typy mieszkań
Mieszkania komunalne

Rok 2014

Rok 2015

Liczba świadczeń

1688

1575

Kwota wydatkowana ( w zł)

292.131

255.631

Liczba świadczeń

693

543

Kwota wydatkowana ( w zł)

94.692

82.968

Liczba świadczeń

12

12

Kwota wydatkowana ( w zł)

2927

2991

Liczba świadczeń

17

21

Kwota wydatkowana ( w zł)

1945

2358

Liczba świadczeń

1903

1740

Kwota wydatkowana ( w zł)

330.694

295.073

Liczba świadczeń ogółem

4313

3891

Kwota wydatkowana ogółem( w zł)

722.389

639.021

Spółdzielcze

Zakładowe

Własnościowe

Inne (w tym wspólnoty)

Ponadto nasz Ośrodek dla 46 rodzin dofinansowywał dodatek energetyczny. Wypłacono
616 świadczeń na kwotę 4.873,55 zł.
Rozdział 85295 § 3110 Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale finansowane ze środków własnych gminy miasta Lipna.
Rok 2014

Forma pomocy

Rok 2015

Zasiłki celowy i celowy specjalny (osoby)

624

530

Kwota wydatkowana ( w zł)

78.336

70.579

Pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych 12
w schronisku (osoby)

18

Kwota wydatkowana ( w zł)

50.194

60.214

Kwota wydatkowana ( w zł)

38.359

50.126

Zdarzenia losowe (osoby)

0

0

Pokrycie kosztów pogrzebu (osoby)

2

1

Dożywianie uczniów- program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (osoby

Kwota wydatkowana ( w zł)

5816

2592

Ogółem wydatkowano ( w zł )

172.705

183.511

Pozostałe wydatki poniesione w 2015r.w rozdziale 852 95 § 3110 finansowane są z
dotacji Wojewody.
Kwota dotacji przeznaczona na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 wynosiła: 267.900 zł .
Rok 2014

Forma pomocy
Dożywianie uczniów w szkołach + dzieci z
Przedszkoli + Jadłodajnia MOPS

253.400 zł.

Rok 2015
267.900 zł.

Rozdział 85295 § 4220 Zakup żywności ( finansowany ze środków własnych gminy miasta
Lipna ).
W 2015r.w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w
formie gorącego posiłku - ( zupa z wkładką ) w jadłodajni Ośrodka skorzystało ponad 690
osób.
W 2015r. zakup żywności do jadłodajni Ośrodka był finansowany także z dotacji budżetu
państwa w ramach w/w programu i wyniósł kwotę 63.744 zł.
Rok 2014

Rok 2015

Liczba osób korzystających z posiłków

665

690

Liczba świadczeń

130693

100312

Wydatkowano ze środków własnych ( w zł)

172.000

127.874

Wydatkowano z dotacji budżetu państwa(w zł) 0

63.744

Ogółem wydatkowano ( w zł)

191.618

172.000

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Ten rozdział obejmuje opłaty ponoszone przez Gminę Miasta Lipna z tyt. pobytu
dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, Domach Dziecka lub Placówkach
Opiekuńczo-Wychowawczych.
Rok 2014

Rok 2015

Liczba dzieci

25

25

Ogółem wydatkowano (w zł)

193.495

272.336

W 2015r.nasz Ośrodek realizował Ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”,
który wspiera rodziny wielodzietne 3+.Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają
zagwarantowane m.in. ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym, opłacie
paszportowej, zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych, kinach, teatrach itp. W
sumie karta uprawnia do zniżek w ponad 300 miejscach. Karta przyznawana jest każdemu
członkowi rodziny – rodzicom dożywotnio a dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w
przypadku nauki.
MOPS wydał 267 kart dla 51 rodzin na łączną kwotę wydatków związanych z wydaniem
karty 686 zł.
W 2015r. MOPS odjął ochroną i niósł pomoc osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie realizując Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez
utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Zespół odbył 156 posiedzeń i
objął pomocą 85 rodzin. W 2015r. członkowie zespołu ( Policja) sporządziła 26 formularzy
„Niebieskich Kart”.
MOPS w Lipnie współpracował z organizacjami pozarządowymi (”Caritas”,OHP,
fundacje i stowarzyszenia) w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na
pomoc rzeczową lub bezpośrednio samą pomoc rzeczową.
W dniu 17 grudnia 2015r.w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego wzorem lat
ubiegłych Ośrodek przygotował Wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych i
dotkniętych ubóstwem. Środki finansowe na uroczystą kolację pozyskano od sponsorów i
środków własnych gminy.
Reasumując pomoc i możliwości finansowe Ośrodka należy stwierdzić, że tut.
Ośrodek w pełni realizuje wciąż rosnące zadania i potrzeby podejmując działania
zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.

