
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE 

ZA OKRES 01.01.2019  DO 31.12.2019 ROK

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w szczególności należy:

1. wspieranie  osób  i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych

potrzeb  i  umożliwienie  im  życia  w warunkach  odpowiadających  godności  człowieka,

poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,

2. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz

ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,

3. prowadzenie zadań związanych z wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą,

4. realizowanie działań związanych z przemocą w rodzinie,

5. realizowanie programów gminnych i rządowych, w tym Gminna Karta Dużej Rodziny i

Karta Seniora Gminy Ustka,

6. udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, energetycznych,

7. udzielanie  pomocy  w  formie  świadczeń  rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnego

i  świadczeń  wychowawczych,  świadczenie  jednorazowe  na  wyposażenie  dziecka  do

szkoły,

8. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

9. realizowanie stypendiów i zasiłków szkolnych.

I. ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone, które realizuje Ośrodek finansowane są w całości z budżetu państwa.  

DOCHODY  

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 § 0830 – 3.929,51zł

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania

podopiecznego. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 23) art. 4 ust. 1 pkt 7 dochody budżetu

państwa uzyskane z ww. tytułu pomniejszane są o 5%, a kwota zmniejszenia stanowi

dochód budżetu gminy. 



DZIAŁ 855 – RODZINA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

ORAZ  SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE   I  RENTOWE

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 §  0920  –  95.129,02zł  odsetki  ustawowe  naliczane  od  zwrotów  od  dłużników

z funduszu alimentacyjnego, co stanowi ok.7% łącznych naliczonych należności-odsetek.

 § 0970 – 205,45zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 0,04% łącznego

zadłużenia (102,73zł – stanowi dochód budżetu państwa, 102,72zł – stanowi dochód budżetu

gminy). Zwrot należności od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z

dnia  22 kwietnia  2005r.  o  postępowaniu  wobec dłużników alimentacyjnych  oraz  zaliczce

alimentacyjnej  50%  kwoty  zwróconej  przez  dłużnika  alimentacyjnego  stanowi  dochód

budżetu państwa, pozostała część (50%) zgodnie z ustawą stanowi dochód budżetu gminy.

 § 0980 –  88.158,69zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

co stanowi 2,5% łącznych naliczonych należności, z czego – 52.895,21zł – stanowi dochód

budżetu państwa /60%/, - 35.263,48zł – stanowi dochód budżetu Gminy /40%/.

Z dniem 01 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 07 września 2008 o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r.,  poz. 670 ze zmianami).  Należność

dłużnika stanowi wysokość wypłaconego świadczenia oraz odsetki ustawowe naliczane od

pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia.  Do dnia 17 września 2015r.

należności  podlegały  przepisom  przepisom  ustawy  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w

administracji z podziałem jak niżej (art. 27 ust. 4, 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów): 60% należności stanowiło dochód budżetu państwa,  20% stanowiło dochód

budżetu gminy wierzyciela(Gm. Ustka), 20% stanowiło dochód budżetu gminy dłużnika (z

czego: jeżeli  gmina dłużnika była tożsama z gminą wierzyciela  to 20% stanowiło dochód

gminy  wierzyciela  (Gm.  Ustka)  –jeżeli  gmina  dłużnika  była  nieustalona  lub  dłużnik

przebywał za granicą albo w areszcie śledczym to 20% stanowiło dochód budżetu państwa.

Od 18 września2015r. weszła w życie ustawa  z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 670 ze zmianami),

która reguluje nowe zasady rozliczania zwrotów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwoty odzyskane rozliczane są

zgodnie  z  art.  1062  §  2  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  roku  Kodeks  postępowania

cywilnego, tzn. w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania, potem odsetki, a

na  końcu  suma  dłużna,  której  zgodnie  z  art.   27  ust.  4  ustawy  o  pomocy  osobom

uprawnionym do alimentów 40 % kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego



wierzyciela, a pozostałe 60 % kwoty oraz odsetki stanową dochód budżetu państwa. Zgodnie

z nowymi przepisami zniesiono także postępowanie egzekucyjne w administracji  na rzecz

egzekucji sądowej. 

Niska  spłacalność  zadłużenia  z  tytułu  wypłaconej  zaliczki  alimentacyjnej  i  funduszu

alimentacyjnego spowodowana jest: 

 kwoty  ściągnięte  przez  komornika  zaliczane  są  w  pierwszej kolejności  na  poczet

zaległości  w  spłacie  alimentów    za  poprzednie  okresy,  następnie na  poczet

bieżących świadczeń  alimentacyjnych,    a  dopiero  w  dalszej  kolejności podlegają

zwrotowi  do  organu  właściwego  z  tytułu wypłaconych  zaliczek alimentacyjnych.

T a  kolejność  zaspokojenia  wierzytelności jaka  przyjęta  została  w ustawie  st owi

dodatkowe   preferencje   dla   zabezpieczenia   materialnego   rodzin  niepełnych,

jednakże  powoduje  opóźnienie  momentu  spłaty wydatków jakie poniesione zostały

na zaliczki z budżetu państwa

 brak zatrudnienia przez dłużników, oraz brak wiedzy o zaległościach z tyt. wypłaconej

zaliczki alimentacyjnej.

 bezkarność  dłużników  alimentacyjnych,  gdyż  Sądy  wymierzają  zbyt  niskie  kary,

komornicy nie mają wystarczających narzędzi, aby ściągać należności. 

 istotnym czynnikiem jest także powszechnie przypisywana dłużnikom zła wola oraz

wsparcie  dłużników  przez  najbliższe  otoczenie  takie  jak  np.  zatrudnianie  ich  "na

czarno", płacenie części pensji "pod stołem", przepisywanie majątku na rodzinę.

Naliczenia należności od dłużników alimentacyjnych dokonywane są za okresy miesięczne

na ostatni dzień miesiąca. 

Łączne  zadłużenie  od  dłużników  alimentacyjnych  na  dzień  31.12.2019  wynosi

5.248.113,36zł, z czego:

 508.071,35zł – z tytułu zaliczki alimentacyjnej 

 4.740.042,01zł –  z  tytułu  funduszu  alimentacyjnego  (1.271.222,14zł  –  odsetki;

3.468.819,87zł – należność główna)

ROZDZIAŁ 85503

KARTA DUŻEJ RODZINY

 § 0690 – 18,96zł  opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 3 osoby /1 x

9,40zł, 1 x 9,56zł/



__________________________________________

WYDATKI

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

_______________________________________________

WYDATKI

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- PROCEDURA PRZYZNAWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze zm)  do

zadań  gminy  należy  wydawanie  decyzji  w  sprawach  świadczeniobiorców  innych  niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12

marca 2004r. o pomocy społecznej. Pracownik socjalny po powzięciu informacji o potrzebie

przyznania  prawa  do  opieki  zdrowotnej,  ustala  sytuację  dochodową  i  majątkową

świadczeniobiorcy  poprzez  przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego  w  miejscu

zamieszkania.  Po  przeprowadzeniu  procedury  wystawiana  jest  decyzja  administracyjna

potwierdzająca przyznanie lub odmowę prawa do świadczeń.

W 2019r. do GOPS wszczęto 21 procedur (sporządzenie wywiadu, przygotowanie decyzji)

Łącznie wydatkowano kwotę 1.373,74zł

 § 4010 – 1.171,00zł

Wypłacono dodatki  specjalne 4 pracownikom socjalnym i 1 pracownikowi obsługi

świadczeń ds. pomocy społecznej przeprowadzającym procedury związane z realizacją

zdania. 

 § 4110 – 201,64zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych  w

wysokości 17,22% podstawy: 9,76% - składka emerytalna, 6,50% - składka rentowa,

0,96% składka wypadkowa.

 § 4120 – 1,10zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

- WYNAGRODZENIE NALEŻNE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

Świadczeniem  pieniężnym  z  pomocy  społecznej  jest  m.  in.  wynagrodzenie

za  sprawowanie  opieki.  Przyznaje  je  sąd,  ale  wypłaca  gmina.  Wysokość  wynagrodzenia

ustanawiana  jest  postanowieniem  sądu  i  nie  może  przekroczyć  1/10  przeciętnego

miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw,  bez  wypłat  nagród  z  zysku

ogłoszonego przez  Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania  wynagrodzenia

(art.  53a  ust.1  ustawy  o  pomocy  społecznej).  Świadczenie  finansowane  jest  w  całości

ze środków z budżetu państwa. 

Ośrodek wypłaca świadczenia dla 31 opiekunów obejmujących opieką 60 podopiecznych.

W 2019 roku wypłacono łączną kwotę 136.350,70zł. - § 3110,

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczną  pomoc usługową,  dla  osób upośledzonych  psychicznie,  świadczono dla

9 podopiecznych, w tym 4 dzieci:  2 dzieci z autyzmem,  1 z porażeniem mózgowym oraz

1  z  opóźnieniem  rozwoju  psychoruchowym.  Usługi  realizuje  1  opiekunka  nad  chorym

w  domu  zatrudniona  przez  tut.  Ośrodek  w  ramach  umowy  o  pracę  oraz  4  osoby

z wykształceniem pedagogicznym (3 oligofrenopedagogika, 1 logopeda) oraz 1 rehabilitant -

osoby zatrudnione w ramach umów zleceń. Prac

ownik  (umowa  o  pracę)  posiada  specjalistyczne  przeszkolenie  wymagane  zgodnie  z

rozporządzeniem. 

Łącznie w 2019r. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75.383,34zł.

 § 3020 – 487,66zł

Zakupiono  wodę  dla  pracownika,  środki  czystości  zaopatrzenia  BHP,  wypłacono

ekwiwalent za pranie odzieży i za zakup fartucha - zgodnie z przepisami BHP.

 § 4010 – 46.957,80zł

Wynagrodzenia osobowe dla 1 osoby obsługującej specjalistyczne usługi opiekuńcze

w  wysokości  3.420,00zł  miesięcznie  brutto,  wypłacono  nagrodę  z  okazji  Dnia

Pracownika Pomocy Społecznej -5% wynagrodzenia, 



 § 4040 – 3.317,04zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 dla 1 osoby na podstawie

zatrudnienia w roku poprzednim w wysokości 8,5% podstawy przyjętej do naliczeń. 

 § 4110 – 7.134,06zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -

składka emerytalna, 6,50% - składka rentowa, 0,96% składka wypadkowa.

 § 4120 – 1.015,02zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 § 4170 – 15.155,00zł

Zawarto umowy-zlecenia ze specjalistami z zakresu logopedii, oligofrenopedagogiki –

pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z fizjoterapeutą - w celu

realizacji  zajęć z  pięciorgiem dzieci  objętych  usługami  specjalistycznymi–  zgodnie

z zaleceniem lekarskim.

 § 4280 – 70,00zł

Opłacono okresowe badanie z zakresu medycyny pracy 1 pracownikowi.

 § 4440 – 1.246,76zł

Dokonano odpisów socjalnych za 2019r. - 75% -naliczonych zgodnie z zatrudnieniem

na dzień 01 stycznia 2019, tj. 1 etat; wysokość odpisu 1.229,30zł za 1 etat.

DZIAŁ 855 – RODZINA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Ustawą  z  dnia  11  lutego  2016r.  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci

(Dz. U. z 2019r., poz. 2407) – wprowadzono program rządowy Rodzina 500+/ systemowe

wsparcie polskich rodzin.  Program „Rodzina 500+” to ogólnopolski program mający na celu

pomoc w wychowywaniu dzieci, zmianę demografii kraju, zwiększenie liczby urodzeń.

Program  to  500,00zł  miesięcznie  na  drugie  i  kolejne  dziecko,  bez  dodatkowych

warunków.  Rodziny  o  niskich  dochodach  otrzymują  wsparcie  także  dla  pierwszego  lub

jednego  dziecka  przy  spełnieniu  kryterium  800,00żł  netto  lub  1.200,00zł  –  dziecko

niepełnosprawne. 

Od 01 lipca  2019 zniesiono kryterium dochodowe,  w związku z  czym świadczenia  będą

przyznawane niezależnie od dochodu w rodzinie, również na pierwsze dziecko.



Świadczenia  realizowane są w gminach,  a  w sprawach,  w których mają  zastosowanie

przepisy unijne – przez marszałków województw. 

Wnioski składane są raz do roku /decyzje wystawiane maksymalnie na rok/ do 30 czerwca

2019.  Od 01 lipca 2019 świadczenia przyznane zostaną na podstawie informacji do 31 maja

2021r.

Koszty  obsługi  świadczenia  do  30 czerwca  2019r.  wynoszą  1,5% otrzymanej  dotacji,

natomiast od lipca do grudnia 2019 1,2%, od stycznia 2020r. koszty obsługi wynosić będą

0,85%

Program wprowadzono od kwietnia 2016r. W pierwszych trzech miesiącach realizowany

był w rozdziale 85295, następnie świadczenia wypłacane były w rozdziale 85211, natomiast

od 01 stycznia 2017 świadczenie realizowane są w nowym dziale 855 – Rodzina, rozdziale

85501 Świadczenia wychowawcze..

W 2019 roku wydatkowano łączną kwotę 6.763.044,84zł

 § 3110 – 6.686.415,30zł

W  2019  wypłacono  ok.  13.420  świadczeń.  W  przypadku  urodzenia  dziecka,

ukończenia  przez  dziecko  18  r.  ż.  lub  w  przypadku  sprawowania  przez  rodziców

opieki  naprzemiennej  świadczenie  przysługuje  w  niepełnej  wysokości  naliczonej

proporcjonalnie do ilości dni, za które świadczenie przysługuje. 

 § 4010 – 46.120,00zł 

Wypłacono  5  dodatków  specjalnych  pozostałym  pracownikom  realizującym

świadczenie,  okresowo  przez  3  miesiące  wypłacano  wynagrodzenie  za  etat

pracownikowi.

 § 4040 – 3.539,40zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 na podstawie zatrudnienia

w roku poprzednim w wysokości 8,5% podstawy przyjętej do naliczeń.

 § 4110 – 8.551,39zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -  składka  emerytalna,  6,50%  -  składka

rentowa, 0,96% - składka wypadkowa. 

 § 4120 – 988,37zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych, ze składek wyłączono wynagrodzenia osób, które przekroczyły 55 r.ż.

 § 4210 – 11.089,59zł

Zakupiono  licencję  na  2019  na  oprogramowanie  do  obsługi  świadczeń

wychowawczych - 5 stanowisk- od firmy Sygnity, druki – wnioski, sfinansowano w

32%  komputer  /pozostałe  68% opłacono  ze  środków  w  rozdziale  85219  i  85504



zad.własne/ oraz 1 komputer w 100%, zakupiono gilotynę do cięcia papieru, laminator

oraz artykuły biurowe i środki do sprzątania pomieszczeń .

 § 4300 – 6.128,92zł

Opłacono  prowizje  bankowe  od  zrealizowanych  przelewów  bankowych,  pocztowe

przesyłki skredytowane.

 § 4440 – 211,87zł

Dokonano  odpisów socjalnych  za  rok  2019  –  zgodnie  z  zatrudnieniem,  wysokość

odpisu 1.229,30zł za 1 etat.

 ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

ORAZ  SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE   I  RENTOWE

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r.,  poz.

2220  ze  zmianami)  –  określa  warunki  nabywania  prawa  do świadczeń,  zasady ustalania,

przyznawania i wypłacania świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2. świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenie  pielęgnacyjne,  specjalny

zasiłek opiekuńczy.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)

4. Zasiłek dla opiekuna – od 15 maja 2014r. weszła w życie  Ustawa z dnia 04 kwietnia

2014r.  o ustaleniu i  wypłacie  zasiłków dla opiekunów (Dz .  U. z  2017, poz.  2092 ze

zmianami).  Ustawa  określa  warunki  nabywania  oraz  zasady  ustalania  i  wypłacania

zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

z dniem 01 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

5. Świadczenie rodzicielskie - od 01 stycznia 2016 wprowadzono nowy rodzaj świadczenia

rodzinnego.  Przysługuje  osobom,  które  urodziły  dziecko,  a  nie  otrzymują  zasiłku

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest w kwocie

1.000,00zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Wypłacane jest

przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, a w przypadku wieloraczków, okres te może być

wydłużony nawet do 71 tygodni. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu

na osobę nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie

wychowuje się dziecko niepełnosprawne.



Zasiłek  rodzinny  i  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  przyznaje  się  na  wniosek  (wraz  

z kompletem dokumentów) osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy,  tj.  od 01 listopada

danego roku do 31 października następnego roku.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

oraz zaliczce  alimentacyjnej  (Dz. U. z 2005r.  Nr 86,  poz.  732 ze zmianami;  utrata  mocy

01.12.2008r.)  określała  zasady  postępowania  wobec  osób  zobowiązanych  do  świadczenia

alimentacyjnego  oraz  zasady  przyznawania  zaliczek  alimentacyjnych  dla  osób  samotnie

wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu

wykonawczego,  którego  egzekucja  jest  bezskuteczna.  Wypłaty  zaliczek  realizowane  były

od roku 2005 do 30 września 2008. 

Od 01 października 2008r weszła w życie  ustawa z dnia 07 września 2008 o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Z 2019, poz. 670 ze zmianami). Na podstawie

przepisów  zawartych  w  ww.  ustawie  przyznaje  się  świadczenie  alimentacyjne  osobom

uprawnionym,  tj.:  osobom  uprawnionym  do  alimentów  od  rodzica  na  podstawie  tytułu

wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Prawo do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie

przekracza  kwoty  725,00zł,  od  października  2019  –  800,00zł.  Świadczenia  z  funduszu

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. 

Od 01 stycznia  2016r.  wprowadzono nowy sposób wyliczenia  zasiłku rodzinnego:

„złotówka  za  złotówkę”.  Rodziny,  które  przekroczyły  próg  dochodowy  nie  tracą  prawa

do świadczeń rodzinnych, ale nadal je otrzymują – pomniejszone o kwotę o jaką przekroczyły

kryterium.

Od 1 stycznia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania

wynikające  z  ustawy  z  dnia  4  listopada  2016  roku  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin

''Za życiem” (Dz. U. z 2019, poz. 473 ze zmianami).

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej,

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Z  tytułu  urodzenia  się  żywego  dziecka  z  ciężkim i  nieodwracalnym  upośledzeniem albo

nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4.000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę

świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Aby otrzymać

oświadczenie,  matka  dziecka  musi  pozostawać  pod  opieką  medyczną  nie  później  niż

od 10 tygodnia ciąży do porodu. Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie,

które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą

życiu.  Zaświadczenie  o  chorobie,  powstałej  w  prenatalnym  okresie  rozwoju  dziecka  lub



w  czasie  porodu,  można  otrzymać  od  lekarza:  ubezpieczenia  zdrowotnego,posiadającego

specjalizację  II  stopnia,  posiadającego  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie:  położnictwa

i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Świadczenie  nie  przysługuje  jeśli  dziecko zostało umieszczone w instytucji  zapewniającej

całodobowe  utrzymanie  (oznacza  to  dom  pomocy  społecznej,  młodzieżowy  ośrodek

wychowawczy,  schronisko dla nieletnich,  zakład poprawczy,  areszt  śledczy,  zakład karny,

szkołę  wojskową  lub  inną  szkołę,  jeżeli  instytucje  te  zapewniają  nieodpłatnie  pełne

utrzymanie)  albo  w pieczy zastępczej.  Jednorazowe świadczenie  nie  przysługuje  również

w przypadku urodzenia martwego dziecka. Koszt obsługi wynosi 3% otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85502 w 2019r. wydatkowano łączną kwotę 3.365.939,13zł, w tym:

- 4.123,26zł - Za Życiem

-    3.271.319,34zł – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

 § 3110 – 3.275.319,34zł

W opisywanym paragrafie wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych,

składek emerytalno-rentowych oraz funduszu alimentacyjnego tj.:



 § 4010 – 65.209,03zł

Wynagrodzenia osobowe dla 2 osób – 1½ etatu – obecnie 2 osoby 1 etat - w łącznej

wysokości:  3.960,00zł brutto, dodatek specjalny w wysokości  103,00zł brutto – Za

Życiem – 1 osoba. 

 § 4040 – 4.802,42zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 2 osobom na podstawie

zatrudnienia w roku poprzednim w wysokości 8,5% podstawy przyjętej do naliczeń.

 § 4110 – 12.031,28zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

i  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  w wysokości  17,22% podstawy:  9,76% -

składka emerytalna,  6,50% -  składka  rentowa,  0,96% składka wypadkowa,  w tym

17,74zł od dodatki specjalnego – Za Życiem.

 § 4120 – 1.711,73zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych  i  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego,w  tym  2,52zł  od  dodatki

specjalnego – Za Życiem. 

 § 4210 – 994,40zł

Zakupiono  druki  –  wnioski  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  fotel  biurowy  dla

pracownika obsługującego zadanie.

 § 4280 – 230,00zł

Opłacono okresowe badanie z zakresu medycyny pracy 1 pracownikowi.

 § 4300 – 3.982,66zł

Opłacono prowizje bankowe od zrealizowanych przelewów bankowych oraz pocztowe

przesyłki skredytowane.

 § 4440 – 1.658,27zł

Dokonano odpisów socjalnych za rok 2019 – 7zgodnie z zatrudnieniem , wysokość

odpisu 1.229,30zł za 1 etat.

ROZDZIAŁ 85503

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej

Rodziny (Dz. U. z 2019, poz. 1390 ze zmianami). 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trojgiem dzieci.

Ma służyć ułatwieniu rodzinom dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz

obniżenia kosztów funkcjonowania. Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod



uwagę. Rodzice  będą mogli  korzystać  z karty dożywotnio,  a dzieci  do 18 roku życia  lub

w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia.

Program  finansowany  jest  w  całości  z  budżetu  państwa.  Dotacja  przyznawana  Gminie

rozliczana jest na koniec roku zgodnie z algorytmem: 13,67zł do 03/2019, 13,89zł od 03/2019

x liczba rodzin, które złożyły wnioski o wydanie Karty, w przypadku Gminy Ustka w 2019

złożono 76 wniosków, z czego:

W okresie od 01-01-2019 do 28-02-2019 roku

5,36 zł x 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin składających się wyłącznie

z rodziców na kwotę łączną 214,40 zł

13,67 zł  x 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny na kwotę łączną

27,34 zł

1,37 zł x 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

2,74 zł x 1 wniosek o przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczem Karty

Dużej Rodziny

W okresie od 01-03-2019 do 31-12-2019 roku

5,45 zł x 50 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin składających się wyłącznie

z rodziców na kwotę łączną 272,50 zł

13,89 zł  x 8 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny na kwotę łączną

111,12 zł

1,40 zł x 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 

2,79 zł x 2 wniosek o przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczem Karty na

kwotę łączną 5,58 zł

1,40 zł x 1 wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty

Łącznie w 2019r. wydatkowano kwotę 637,65zł

 § 4010 – 532,84zł

Dodatek specjalny dla 1 osoba. 

 § 4110 – 91.75zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,22% podstawy: 9,76%

 § 4120 – 13,06zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych



ROZDZIAŁ 85504 

WSPIERANIE RODZINY

Od  1  czerwca  2018r.  wdrożono  rządowy  program  Dobry  Start na  podstawie

rozporządzenia  Rady Ministrów z 30 maja  2018r.   (Dz.  U.  z  2018r,  poz.1061 ze  zm)  w

ramach, którego wypłacane zostaną jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00zł każdemu

dziecku na rozpoczęcie roku szkolnego. Koszty obsługi wynoszą 10,00zł od świadczenia.

Łącznie w 2019r. wydatkowano kwotę 325.529,45zł

 § 3110 – 315.000,00zł

W 2019 wypłacono 1.050 świadczeń po 300zł. 

 § 4010 – 7.527,00zł 

Wypłacono 4 pracownikom realizującym zadanie dodatki specjalne oraz premie.

 § 4110 – 1.296,16zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -  składka  emerytalna,  6,50%  -  składka

rentowa, 0,96% - składka wypadkowa. 

 § 4120 – 175,83zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych,  ze  składek  wyłączono  wynagrodzenia  osób,  które  przekroczyły  55lat

życia.

 § 4210 – 1.303,44zł

Zakupiono licencję na 2019 na oprogramowanie do obsługi programu Dobry Start -4

stanowiska-  od  firmy  Sygnity  oraz  fotel  biurowy  dla  pracownika  realizującego

zadanie.

 § 4300 – 227,02zł

Opłacono  prowizje  bankowe  od  zrealizowanych  przelewów  bankowych,  pocztowe

przesyłki skredytowane.

ROZDZIAŁ 85513

SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE  OPŁACANE  ZA  OSOBY

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z

PRZEPISAMI  USTAWY  O  ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH  ORAZ  ZA  OSOBY

POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z

DNIA  4  KWIETNIA  2014R.  O  USTALENIU  I  WYPŁACIE  ZASIŁKÓW  DLA

OPIEKUNÓW



§  4130  –  27.646,62zł  -  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za  osoby

pobierające  świadczenia  opiekuńcze:  specjalny  zasiłek  opiekuńczy,  świadczenie

pielęgnacyjne  oraz  zasiłek  dla  opiekuna.  Świadczenie  należne  w  wysokości

9%  świadczenia  pielęgnacyjnego  w  kwocie  1.583,00zł  x  9%=  142,47zł  oraz

9% specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w kwocie 620,00z x 9%

= 55,80zł. Przyznawane na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych

(Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze zm).

II. ZADANIA WŁASNE

Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i  tryb ich udzielania

oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy

w rodzinie,  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  bezradności w sprawach

opiekuńczo – wychowawczych, występujących trudności po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizmu, zdarzenia losowego. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00zł,

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł,

Kryteria  dochodowe podlegają  weryfikacji  co 3 lata,  z uwzględnieniem wyniku badań

progu interwencji socjalnej, ostatnia zmiana nastąpiła w październiku 2018r.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom

i  rodzinom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej.  Pomoc  społeczna  może  być

świadczona w formie pomocy pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa zawiera katalog świadczeń

o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. 

Ośrodek,  wykonując  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizuje  zadania  własne  

o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne – fakultatywne.

      Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji otrzymywanych  

z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

__________________________________________________



DOCHODY

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

__________________________________________________

ROZDZIAŁ 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

 § 0920 – 1.197,07zł

Odsetki  bankowe  naliczane  przez  Bank  Spółdzielczy  w  Ustce  od  kwot

zdeponowanych  na  rachunku  bieżącym  Ośrodka  oraz  na  rachunkach  do  obsługi

projektów: Nowa Szansa, Srebrna Sieć i Morze Możliwości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 § 0940 –  651,35zł wpływ z rozliczenia kosztów pobytu mieszkańca gminy Ustka w

DPS Machowino za rok 2018

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 § 0970 -   292,00zł - wynagrodzenie dla płatników pobierane z tytułu terminowego

wpłacania  podatków,  stanowi  0,3%  kwoty  podatków.  Wynagrodzenie  pobierane  jest

na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r.,

poz.900 ze zmianami).

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 § 0830 – 20.410,38zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania podopiecznych

z  terenu  Gminy  Ustka.  Odpłatność  jest  naliczana  i  pobierana  na  podstawie

miesięcznych  kart  pracy  opiekunek  oraz  zgodnie  ze  stawkami  za  godzinę  usług

zawartymi w Uchwale Nr XI.116.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 30 września 2015. 



Nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie

_______________________________________________

W 2019r. otrzymano i przekazano  zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata

poprzednie oraz  odsetki  naliczone od tych  zwrotów (zwroty księgowane są jako dochody

i   wykazywane  w  sprawozdaniu  budżetowym  Rb-27S  oraz  jako  wydatki  i  wykazywane

w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S):

 85216  §2910  – zwrot  nienależnie  pobranych  zasiłków  stałych  za  lata  poprzednie  –

2.631,78zł

 85501  §0900/  §4560 –  odsetki  naliczone  od  nienależnie  pobranych  świadczeń

wychowawczych Rodzina500+ – 444,79zł,

 85501 §2910 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych Rodzina 500+

za lata poprzednie – 7,500,00zł

 85502 §0900/ §4560 – odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego – 679,03zł,

 85502  §2910 –  zwrot  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych  i  z  funduszu

alimentacyjnego za lata poprzednie – 8.271,07zł, 

Zwrot  nienależnie  pobranych  świadczeń rodzinnych przypisanych  i  zwróconych  w danym

roku księgowane są jako zmniejszenia wydatków.

WYDATKI

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu

pomocy społecznej (Pismo Ministra Finansów Nr ST1-4800-17/2001 z dnia 08.02.2001r.)

 § 4330 –  98.599,29zł pobyt  mieszkańców  Gminy Ustka:  w DPS Machowino –  2

osoby, DPS Kwidzyn – 1 osoba.

ROZDZIAŁ 85213

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 – 40.087,40- składki za ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej  Ośrodek  płaci  za  osoby  pobierające  zasiłki  stałe  –  wysokość  składki  9%

wypłaconego  zasiłku  stałego  oraz  za  osoby  będące  uczestnikami  Centrum  Integracji

Społecznej – projekt Morze Możliwości – wysokość składki 9% kwoty 645,00zł, tj. pełna

wysokość zasiłku stałego. 

Świadczenie finansowane jest w całości ze środków z b. państwa (§2030) 

ROZDZIAŁ 85214

ZASIŁKI  I  POMOC  W  NATURZE  ORAZ  SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE

Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 70.912,02zł, w tym:

o 44.888,35zł za środków własnych z budżetu Gminy,

o 26.023,67 (zasiłki okresowe) z dotacji celowej z budżetu państwa.

 § 3110 – 49.531,23zł, w tym - realizowane formy pomocy:

1. wypłacono zasiłki celowe na zakup leków – 2.156,00zł,

2. wypłacono  zasiłki  losowe  /pożar  budynków  mieszkalnych  w  Niestkowie,  Lędowie  i

Osiekach Słupskich – luty 2019, zerwanie dachu na skutek wichury w Gąbinie – marzec

2019/ - 11.000,00zł,

3. udzielono schronienia (opłacono pobyt) 1 osoba w Schronisku Agape w Borowym Młynie

za styczeń i luty 2019– 847,76zł,

4. wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału – 3.074,00zł,

5. opłacono pogrzeb mieszkańca Grabna – 1.750,00zł,

6. pozostałe  zasiłki  celowe  z  przeznaczeniem  na  zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb

życiowych – 1.400,00zł   przyznane m.in.  na:  opłaty za energię  elektryczną,  opłaty za

mieszkanie, zakup materiałów do remontu mieszkania, częściowe dofinansowanie zakupu

pieca CO itp. .

7. opłacano pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL Bytów – 1 osoba) – 1.733,00zł,

8. opłacono posiłki  osobom dorosłym,  którzy nie kwalifikują się do pomocy w rozdziale

85230 w wysokości 1.546,80zł,

9. wypłacono  zasiłki  okresowe  na  zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  życiowych

podopiecznych w łącznej kwocie 26.023,67zł, całość opłacono z dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących gmin.

 § 4300 – 21.380,79zł, w tym:

1. 1.851,09zł – opłacono bad. psychiatryczne 2 osobom - mieszkańcom Objazdy i

Zaleskich,  zakupiono usługę  wydruku biletów w ramach Karty Seniora  Gminy

Ustka oraz hologramów w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny ,



2. 18.665,70zł  –  dopłacono do usługi  przewozowej  mieszkańców Gminy Ustka –

„Bilet  za 1zł”,  w 2019 roku wydano ok. 167 biletów, usługi świadczą 3 firmy

przewozowe: UP Ramzes, Nord Express Sp.z o.o. i PKS SA,

3. 864,00zł – usługa rehabilitacyjna dla 10 mieszkańca Gminy Ustka w Uzdrowisku

Ustka w ramach Karty Seniora Gminy Ustka.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

 § 3110 – 6.241,24zł

Wypłacano 26 dodatki mieszkaniowe, które przekazywane były na rachunki bankowe

zarządców lokali: Urząd Gminy Ustka, Zakład Usług Wodnych Sp.z o.o. oraz osób

indywidualnych.

ROZDZIAŁ 85216

ZASIŁKI STAŁE

 § 3110 -  388.172,83zł

o   23.697,04zł – zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie

o 364.475,79zł – zasiłki stałe dla osób samotnych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca

zasiłki  stałe  –  aktualna  wysokość  świadczenia  w  pełnej  wysokości  wynosi  645,00zł.

Przysługują one podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym lub

umiarkowanym) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń.

Świadczenie finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa (§ 2030). 

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki na utrzymanie Ośrodek otrzymuje z budżetu gminy Ustka oraz z budżetu państwa

w  formie  dotacji  celowej  (133.880,00zł  –  15,4% całości  wydatków)  na  realizację  zadań

bieżących gmin.    

Wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2019r. Wyniosły 869.932,31zł. 

 § 3020 – 2.316,01zł

Zrefundowano  zakup  okularów  pracownikowi  -  zgodnie  z  przepisami  BHP.

Zakupiono wodę dla  pracowników, środki  czystości  zaopatrzenia  BHP, wypłacono

ekwiwalenty za pranie odzieży i za zakup fartucha - zgodnie z przepisami BHP.



 § 4010 – 650.836,83zł, w tym wynagrodzenia brutto pracowników:

o 1 etat  kierownik 8.000,00zł brutto (w tym:  1.000,00zł  dod. Emerytalny)  do

lipca 2019,  1 etat kierownik 7.000,00zł od sierpnia 2019r.

o 1 etat główna księgowa 6.340,00zł 

o 4 etaty pracownicy socjalni:

 3 etaty po 3.730,00zł

 1 etat 3.850,00zł 

o 1 etat kadry, księgowość, zamówienia publiczne, obsługa usług opiekuńczych

3.960,00zł 

o ½ etatu sprzątaczka – 1.050,00zł

o 1  etat  do  obsługi  stypendiów  szkolnych,  obsługa  świadczeń  z  pomocy

społecznej – 2.677,50zł

o 1½  etatu – 3 pracownicy ds. obsługi administracyjnej – wydawanie decyzji

administracyjnych,  korespondencja,  obsługa  sekretariatu,  dodatki

mieszkaniowe,  listy  wypłat  gotówkowych  z  pomocy  społecznej,  obsługa

projektów, realizacja zadania- wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

 1 etat 3.372,00zł 

 ½  etatu  1.776,00zł,  pracownik  ten  w  ½ etatu  zajmuje  się  obsługą

świadczeń rodzinnych.

 2.119,70zł – pomoc administracyjna

Wypłacono  nagrodę  jubileuszową  za  40lat  pracy  –  300%  oraz  dwie  odprawy

emerytalne – w łącznej wysokości brutto 85.380,00zł. W listopadzie 2019r wypłacono

nagrody z okazji Dnia Pracownika Pomocy .Społecznej w ramach funduszu nagród w

wysokości 5% wynagrodzeń.

 § 4040 – 41.920,44zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 na podstawie zatrudnienia

w roku poprzednim w wysokości 8,5% podstawy przyjętej do naliczeń.

 § 4110 – 100.000,00zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

i  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  w wysokości  17,22% podstawy:  9,76% -

składka emerytalna, 6,50% - składka rentowa, 0,96% - składka wypadkowa. 

 § 4120 – 5.600,00zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych  i  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego,  ze  składek  wyłączono

wynagrodzenia 7 osób , które przekroczyły 55lat życia.



 § 4170 – 7.200,00zł

Zawarto  umowę-zlecenie  z  informatykiem  w  celu  obsługi  informatycznej  sprzętu

i programów komputerowych stanowiących własność Ośrodka.

 § 4210 – 15.593,12zł

W 2019 roku zakupiono do samochodu służbowego Skoda Fabia GSL13336 paliwo, 

4  szt.  opon letnich,  środki  czystości  do sprzątania  pomieszczeń GOPS i toalety w

budynku  Gminy  oraz  utrzymania  czystości  w  samochodzie  służbowym,  artykuły

biurowe  i  druki,  roczna  licencja  na  oprogramowanie  do  obsługi  dodatków

mieszkaniowych, licencja na program do obsługi stypendiów, świadczeń rodzinnych,

FA, windykacji, ponadto zakupiono: 2 szt. wentylatorów dla pracowników socjalnych

materiały do naprawy szaf na akta, zszywki tapicerskie, dysk SSD oraz sfinansowano

w  36% drugi  komputer  /pozostałe  64% opłacono  ze  środków  w rozdziale  85501

zad.zleconei85504 zad. własne/, zakupiono switch.

 § 4260 – 5.660,48zł

Dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną/EMPEC, wodę na podstawie

not obciążeniowych wystawianych przez Urząd Gminy w Ustce zgodnie z zawartą

umową.

 § 4270 – 2.087,40zł

Opłacono obsługę serwisową systemu alarmowego na podstawie not obciążeniowych

wystawianych  przez  Urząd  Gminy  w  Ustce  zgodnie  z  zawartą  umową;  opłacono

usługi serwisowo -remontowe kserokopiarki.

 § 4280 – 1.715,00zł

Opłacono badania okresowe z zakresu medycyny pracy 10 pracownikom GOPS.

 § 4300 – 13.275,06zł

Zakupiono usługi I-banking BS Ustka, opłacono prowizję bankową od zrealizowanych

przelewów, opłacono abonament radiowy- 3szt, usługi kompleksowej obsługi BHP,

dokonano opłat za ścieki, wywóz śmieci, elektroniczną ochronę mienia na podstawie

not obciążeniowych wystawianych przez Urząd Gminy w Ustce zgodnie z zawartą

umową, opłacono przesyłki skredytowane zgodnie z umową zawartą z Pocztą Polską

SA,  opłacono  nadzór  autorski  nad  oprogramowaniem  programu  finansowo-

księgowego KsB oraz kadrowego KiP, opłacono usługę mycia samochodu, opłacono

domenę strony internetowej. W związku ze zmianą na stanowisku kierownika GOPS

konieczne  było  wykonanie  pieczęci  imiennych,  podpisu  elektronicznego  oraz  e-

tolkena  do BS Ustka z  nowymi  danymi.  Dokonano opłaty za użytkowanie  skrytki

pocztowej. Opłacono badanie okresowe samochodu.



 § 4360 – 3.591,27zł

Dokonano opłat  za  usługi  telefonii  stacjonarnej  i  komórkowej,  Ośrodek posiada  2

numery telefonów stacjonarnych i 1 komórkowy. 

 § 4410 – 1.946,07zł

Opłacono  delegacje  służbowe  (diety,  koszty  przejazdu)  pracowników  GOPS  –

wyjazdy  na  szkolenia,  spotkania,  seminaria,  konferencje  kierowników  OPS-ów:  -

spotkania  w  Banku  Żywności,  Powiatowym  Urzędzie  Pracy,  PCPR,  Starostwie

Powiatowym  w  Słupsku,  OPS-ie  w  Kobylnicy  na  spotkania  kierowników  oraz

księgowej  związane  z  projektem  Srebrna  Sieć;  spotkanie  w  Centrum  Organizacji

Pozarządowych w Słupsku podsumowanie projektu Nowa Szansa – 1 osoba, wyjazdy

na  szkolenia  i  seminaria:  Słupsk  –  Wywiad  środowiskowy  –  2  osoby,  Gdańsk  –

szkolenia w ramach Forum Pomocy Społecznej 1 raz w miesiącu (KPA, Działania w

ramach pomocy w rodzinie), Słupsk – ZUS – zasiłki chorobowe, macierzyńskie i inne

–  1  osoba,  Gdańsk –  konferencja  Senior  zagrożenia  –  1  osoba,  Gdańsk –  Czyste

powietrze – osoba, Gdańsk – szkolenie: Zadania pomocy społecznej – 1 osoba, Słupsk

ZUS – przedłużenie profilu zaufanego e-pułap – 1 osoba, Słupsk – ZUS – szkolenie:

świadczenia  emerytalne  –  1  osoba,  Gdańsk –  szkolenie  –  Wybrane  zagadnienia  z

pomocy społecznej – 1 osoba.

 § 4410 – 307,92zł

Opłacono  delegację  służbową  –  wyjazd  kierownika  GOPS  do  Anklam  (miasto

partnerskie) – Niemcy.

 § 4430 – 2.829,04zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka oraz

ubezpieczenie samochodu służbowe Skoda Fabia GSL13336.

 § 4440 – 13.463,67zł

Dokonano odpisów socjalnych za rok 2019r. – naliczonych zgodnie z zatrudnieniem

na  dzień  01  stycznia  2019,  skorygowanych  na  31  grudnia  2019;  odpis  na  1  etat

1.229,30zł.

 § 4700 – 1.590,00zł

Opłacono  szkolenia:  Pomorskie  Forum  Pomocy  Społecznej  –  Gdańsk  /opłata

ryczałtowa za różne szkolenia, 300,00zł za kwartał/,  Wywiad środowiskowy - Słupsk

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc  w  formie  usług  opiekuńczych  w  2019r.  świadczyły  3  opiekunki  zatrudnione

w GOPS Ustka w ramach umów o pracę oraz okresowo, w zależności od potrzeb opiekunki



zatrudnione w ramach umowy cywilno -prawnej. W 2019r. objęto usługami  opiekuńczymi 38

środowisk. 

Na obsługę usług opiekuńczych w 2019r. wydatkowano łącznie 200.468,51zł. 

 § 3020 – 1.986,66zł

Zakupiono wodę dla  pracowników, środki  czystości  zaopatrzenia  BHP, wypłacono

ekwiwalenty za pranie odzieży i za zakup fartucha - zgodnie z przepisami BHP

 § 4010 – 127.746,00zł

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących usługi opiekuńcze 

o 2 etaty po 3.120,00zł brutto 

o 1 etat 3.288,00zł brutto

Wypłacono nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia -4.680,00zł

oraz za 25 lat pracy – 100% -3.120,00zł. W listopadzie 2019r wypłacono nagrody z

okazji  Dnia  Pracownika  Pomocy  .Społecznej  w  ramach  funduszu  nagród  w

wysokości 5% wynagrodzeń.

 § 4040 – 9.385,05zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 3 osobom na podstawie

zatrudnienia w roku poprzednim w wysokości 8,5% podstawy przyjętej do naliczeń.

 § 4110 – 26.000,00zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -

składka emerytalna, 6,50% - składka rentowa, 0,96% - składka wypadkowa.

 § 4120 – 2.232,76zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych  i  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego,  ze  składek  wyłączono

wynagrodzenia 1 osoby, które przekroczyły 55lat życia.

 § 4170 – 20.504,00zł

Zawarto  umowy-zlecenia  z  4  osobami,  które  okresowo  sprawowały  opiekę

w środowiskach podopiecznych.

 § 4280 – 120,00zł

Opłacono badania okresowe z zakresu medycyny pracy 1 osobie GOPS.

 § 4410 – 7.922,64zł

Opiekunkom pracującym w środowiskach na terenie gminy wypłacono ekwiwalenty

za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 

 § 4440 – 4.571,40zł

Dokonano odpisów socjalnych za rok 2019 – naliczonych zgodnie z zatrudnieniem na

dzień 01 stycznia 2019, tj. 7 osób: 3  etaty oraz 4 emerytki.



ROZDZIAŁ 85230

DOŻYWIANIE

W 2019 roku z przeznaczeniem na dożywianie wydatkowano:

 § 3110 -   131.349,12zł  (w tym:  31.349,12zł  ze  środków z  budżetu  Gminy -23,9%,

100.000,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa 76,1%)

o dożywianie dzieci w szkołach -  82.863,69zł

o posiłki dla podopiecznych -  10.785,43zł

o zasiłki celowe na dożywianie -  37.700,00zł

Środki  na  realizację  programu  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”   otrzymywane

są  z  budżetu  gminy  –  w  wysokości  40%  /20%  w  uzasadnionych  wypadkach/  całości

wydatków oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) – w wysokości 60% całości

wydatków.  Program  dożywiania  realizowany  jest  przez  GOPS  Ustka  zgodnie  z  niej

wymienionymi aktami prawnymi:

 Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia

rządowego programu „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz.

1007),

 Uchwała  Nr  II.24.2018  Rady  Gminy  Ustka  z  dnia  20  grudnia  2018  roku  w  sprawie

podwyższania  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie

pomocy  w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej,

 Uchwała  Nr  II.24.2018  Rady  Gminy  Ustka  z  dnia  20  grudnia  2018  roku  w  sprawie

określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku  albo

świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 § 3240 – 18.259,81zł

w tym:

- środki z budżetu Gminy - 14.160.,00zł /77,5%

- dotacja z budżetu państwa -   4.099,81zł /22,5%



GOPS przejął realizację zadania od września 2016r. Z dniem 27 września 2016r. Rada Gminy

Ustka Uchwałą Nr XXI.262.2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. upoważniła kierownika GOPS

do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  przyznawania  uczniom  świadczeń  pomocy

materialnej  o  charakterze  socjalnym.  W okresie  od  1  stycznia  do  30 czerwca  2019 roku

pomocą objęto 35 uczniów, w tym 24 uczniów szkół podstawowych, 4 uczniów gimnazjum, 

7  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych.  Pomoc  realizowana  była  zgodnie  z  regulaminem

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

gminy Ustka, który przyjęty został ww. Uchwałą. Maksymalna miesięczna kwota stypendium

dla 1 ucznia wynosi 100,00zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85504 

WSPIERANIE RODZINY

Asystent rodziny - związany jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zmianami).

Art. 3 ust.  1 ww. ustawy cyt.  „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej  trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,

…., spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji

rządowej.”

Art.  17  ust.  1  cyt.  „Asystenta  rodziny  zatrudnia  kierownik  jednostki  organizacyjnej

gminy…”.

Art.  17  ust.  3  cyt.  Praca  asystenta  rodziny  nie  może  być  łączona  z  wykonywaniem

obowiązków pracownika socjalnego.”

Art. 17 ust. 4 cyt. „Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń

realizowanych przez gminę.”

W 2019 roku wydatkowano łącznie 44.044,56zł

 § 3020 – 378,60zł

Zakupiono wodę dla pracownika, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży - zgodnie z

przepisami BHP.

 § 4010 – 29.742,75zł

W 2019r.  Ośrodek  zatrudnia  2  osoby  na  stanowisku  asystenta  rodziny  w  ramach

umowy  o  pracę  spełniające  wymogi  w  zakresie  wykształcenia  wynikające  z

obowiązujących  przepisów  (Praca  socjalna).  Jedna  osoba  zatrudniona  na  czas



nieokreślony przebywa na urlopie macierzyńskim,  druga osoba zatrudniona  jest  na

okres jej nieobecności. 

Asystent obejmował swoją pieczą łącznie w 2019r. -  14 rodzin z terenu całej Gminy:

Zaleskie – 4 rodziny;  Duninowo, Objazda – po 3 rodziny;   Wodnica – 2 rodziny,

Dominek, Machowino – po 1 rodzinie. 

 § 4040 – 3.186,82zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 na podstawie zatrudnienia

w roku poprzednim w wysokości 8,5 podstawy przyjętej do naliczeń

 § 4110 – 4.388,80zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych  oraz

dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -

składka emerytalna, 6,50% - składka rentowa, 0,96% składka wypadkowa.

 § 4120 – 624,40zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 § 4210 – 2.000,00zł

Zakupiono licencję do obsługi zadania wsparcie rodziny, sfinansowano w 32% drugi

komputer /pozostałe 68% opłacono ze środków w rozdziale 85219 zad.własne i 85501

zad.zlecone/, zakupiono materiały biurowe.

 § 4280 – 70,00zł

Opłacono badania wstępne z zakresu medycyny pracy – 1 osoba.

 § 4360 – 428,04zł

Dokonano opłat za usługi telefonii komórkowej.

 § 4410 – 1.245,01zł

Asystent  rodziny  otrzymuje  miesięczny  ekwiwalent  za  używanie  prywatnego

samochodu na potrzeby służbowe, ryczałt w wysokości 300km.

 § 4440 – 1.870,14zł

Dokonano odpisów socjalnych za rok 2019 – naliczonych zgodnie z zatrudnieniem na

dzień 01 stycznia 2019, tj. 1 etat; wysokość odpisu 1.229,30zł za 1 etat.

 § 4700 – 110,00zł

Opłacono 1 szkolenie w Słupsk – Wywiad środowiskowy.

ROZDZIAŁ 85508 

RODZINY ZASTĘPCZE

Z 01 stycznia  2012 weszła  w życie  ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy nowe zadania, między innymi



w postaci współfinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu danej gminy w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. 

Art.  191 ustawy określa  jaką  część  wydatków ponosi  Gmina:  w pierwszym roku pobytu

dziecka – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku – 30%, w trzecim

i następnych – 50%. Wysokość całkowitych kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej

rodzinie  zastępczej  wynosi  nie  mniej  niż  660,00zł,  natomiast  w  zawodowej  rodzinie

zastępczej – 1.000,00zł (koszt wzrośnie o 200,00zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Natomiast  koszt  pobytu  w placówce opiekuńczo-wychowawczej  wynosi  od 2.900,00zł  do

5.000,00zł. 

W 2019 roku wydatkowano łącznie w §4330 – 229.844,46zł

 współfinansowanie pobytu 23 dzieci, w tym: 

1. 1  dziecko  z  Dominka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej  - Dom

„Kochanowskiego” w Ustce - w wysokości 50% pełnej opłaty za pobyt,

2. 1 dziecko z miejscowości Pęplino w Rodzinnym Domu Dziecka– w wysokości

50% pełnej opłaty, 

3. 2 dzieci  z Zaleskich w wysokości  50% za pobyt  w spokrewnionej rodzinie

zastępczej,

4. 5 dzieci   z Objazdy w placówce opiekuńczo-wychowawczej  - w wysokości

50% pełnej opłaty, 

5. 1 dziecko z Przewłoki  w spokrewnionej  rodzinie  zastępczej  -  w wysokości

50% pełnej opłaty za pobyt, ww. dziecko w VI 2019 roku usamodzielniło się,

6. 1 dziecko z Machowinka w spokrewnionej rodzinie zastępczej - w wysokości

50% pełnej opłaty za pobyt,

7. 3 dzieci z Zaleskich w placówce opiekuńczo-wychowawczej – w wysokości

50% pełnej opłaty za pobyt,

8. 2 dzieci  z  Lędowa w spokrewnionej  rodzinie  zastępczej-w wysokości  50%

pełnej opłaty za pobyt.

9. 1 dziecko z Dębiny w niespokrewnionej rodzinie zastępczej  – w wysokości

30% pełnej opłaty za pobyt (od 31.10.2019r. - 50%).

10. 2 dzieci z Wytowna w spokrewnionej rodzinie zastępczej – w wysokości 30%

pełnej opłaty za pobyt.

11. 3 dzieci z Dominka w Rodzinnym Domu Dziecka – w wysokości 10% pełnej

opłaty za pobyt (od 21.07.2019r. - 30%),

12. 1 dziecko z Duninowa w spokrewnionej  rodzinie zastępczej  - w wysokości

10% pełnej opłaty za pobyt (od 07.12.2019r. - 30%).



Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85232

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

- „MORZE MOŻLIWOŚCI”

Od października  2018r.  Gmina  Ustka  rozpoczęła  realizację  projektu  w  ramach  Działania

06.01. Aktywna Integracja – Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa -

„MORZE  MOŻLIWOŚCI”.  Projekt  realizowany  będzie  w  latach  2018-2020  w  Centrum

Integracji Społecznej w gminie Ustka, a celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób

zagrożonych  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym,  długotrwale  bezrobotnych  i

niepełnosprawnych.  Projekt  ukierunkowany jest  na  podniesienie  kwalifikacji  zawodowych

tych osób,  pomoc w znalezieniu im pracy na otwartym rynku pracy, polepszenie ich sytuacji

finansowej i bytowe. 

W celu realizacji Projektu Gmina Ustka /partner wiodący/ zawarła umowę o partnerstwie ze

Stowarzyszeniem  Horyzont  ze  Słupsk.  Zadanie  finansowane  jest  w  formie  zaliczek  ze

środków UE (100%)

Łącznie wydatkowane zostaną środki w wysokości: 1.044.292,68zł

Łączne środki na projekt dotyczące GOPS w Ustce wynoszą: 151.850,00zł, w tym:

1. 16.169zł w 2018r - UE(7), 

2. 70.061zł w 2019r – UE(7) 

3. 65.620zł w 2020r – UE(7) 

W 2019r. w ramach realizacji Projektu:

 doradca  zawodowy,  psycholog  oraz  pracownicy  socjalni  z  GOPS określili  ścieżki

reintegracji zawodowej dla 24 zrekrutowanych uczestników Projektu ,

 rekrutacji uczestników projektu dokonali pracownicy socjalni GOPS w Ustce, 

W 2019 roku wydatkowano 63.791,03zł, w tym:

 § 4017 – 43.705,00zł

Wypłacono  dodatki  specjalne  4  pracownikom  socjalnym  oraz  w  ramach  kosztów

pośrednich - dodatki kierownikowi i obsłudze księgowej, 

 § 4040 – 787,21zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 na podstawie zatrudnienia

w roku poprzednim w wysokości 8,5 podstawy przyjętej do naliczeń



 § 4117 – 7.661,58zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -  składka  emerytalna,  6,50%  -  składka

rentowa, 0,96% - składka wypadkowa.

 § 4127 – 322,30zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych .

 § 4217 – 3.000,00zł

Zakupiono materiały biurowe na organizację zajęć z uczestnikami projektu – Zad.1

oraz materiały biurowe do obsługi projektu – Koszty pośrednie.

 § 4307 – 8.314,94zł

Opłacono prowizję za zrealizowane przelewy bankowe, zakupiono usługi psychologa

oraz doradcy zawodowego, którzy opracowali ścieżki integracji uczestników projektu,

zorganizowano działania integracyno- edukacyjne – 2 grupy uczestników: jedna grupa

zwiedzanie  bunkrów  Bluchera,  druga  grupa  wyjazd  plenerowy  do  Czołpina,  do

Słowińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie muzeum SPN .

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- „SREBRNA SIEĆ”

Od kwietnia  2018r.  Gmina  Kobylnica  rozpoczęła  realizację  projektu  w ramach  Działania

06.02. Usługi Społeczne – Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych - „SREBRNA

SIEĆ”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020, a celem projektu jest zwiększona

liczka  trwałych  miejsc  świadczenia  usług  społecznych.  Projekt  ukierunkowany  jest  na

zwiększenie  dostępu  do  usług  społecznych  świadczonych  w  lokalnej  społeczności,

skierowany  do  osób  o  różnym  stopniu  niepełnosprawności  –  seniorów,  osób

niepełnosprawnych,  z  chorobami  przewlekłymi  oraz  do  ich  opiekunów.  Jednym  z  ośmiu

Partnerów Gminy Kobylnica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Gmina  Ustka  ponosi  jedynie  niefinansowe  koszty  własne,  np.  udostępnienie  świetlic,

zorganizowanie  wolontariuszy.  Całość  zadania  finansowana  będzie  w  formie  zaliczek  ze

środków UE (89,4737%) - 7 i BP (10,5263%) - 9. 

Łączne środki na projekt dotyczące GOPS w Ustce wynoszą: 169.666,40zł, w tym:

1. 45.856,40zł w 2018r 

2. 62.015zł w 2019r 

3. 61.795zł w 2020r

W roku 2019 w ramach realizacji Projektu :



 Animator Lokalny zatrudniony /1/2 etatu/, od sierpnia 2019 – dodatek specjalny,

 opiekun wolontariatu zgodnie z wymogami projektu,

 11 wolontariuszy – pomoc seniorom w czynnościach dnia codziennego,

 zatrudnia się 2 osoby świadczące usługi sąsiedzkie /umowa-zlecenie/,

 zatrudnia  się  fizjoterapeutkę  –  1  osoba/,  która  wykonuje  rehabilitację  10  osób  ,

uczestników Projektu,

 ze sprzętu do teleopieki domowej – telefon i opaska z przyciskiem – korzystało 30

osób,

 przeprowadzono szkolenia dla opiekunów, seniorów i wolontariuszy,

 działa 10-cio osobowa Rada Seniorów.

W 2019 roku wydatkowano 58.037,21zł, w tym:

 § 4017 – 22.896,61zł

 § 4019 –   2.694,89zł

Wypłacono wynagrodzenia/  dodatki  specjalne animatorowi  lokalnemu oraz dodatki

specjalne opiekunowi wolontariatu i obsłudze księgowej,

 § 4047 – 1.331,06zł

 § 4049 -    156,71zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 na podstawie zatrudnienia

w roku poprzednim w wysokości 8,5 podstawy przyjętej do naliczeń 

 § 4117 – 4.195,06zł

 § 4119 –   493,45zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -  składka  emerytalna,  6,50%  -  składka

rentowa, 0,96% - składka wypadkowa.

 § 4127 – 481,50zł

 § 4129 -   56.62zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych.

 § 4177 – 12.605,81zł

 § 4179 –   1.484,19zł

Dwie osoby zatrudnione w ramach umowy-zlecenia świadczący sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Każdy z opiekunów sprawuje opiekę nad jedną osobą.

 § 4217 – 2.841,75zł

 § 4219 -    333,95zł



Zakupiono:  artykuły  spożywcze  w  ramach  poczęstunku  uczestników  szkoleń  dla

opiekunów,  seniorów  oraz  wolontariuszy,  nagrody  na  konkurs  „Srebrne  Serce”,

materiały biurowe w ramach kosztów obsługi oraz dla animatora lokalnego.

 § 4307 – 4.610,05zł

 § 4309 –    540,69zł

Opłacono  prowizję  za  zrealizowane  przelewy  bankowe,  opłacono  dowóz

uczestników /opiekunów i seniorów/ na szkolenia, dowóz sprzętu rehabilitacyjnego z

wypożyczalni do uczestników.

 § 4367 – 215,00zł

 § 4369 –   25,00zł

Dokonano opłat za usługi telefonii  komórkowej, z telefonu korzysta animator lokalny,

 § 4417 – 2.430,39zł

 § 4419 –    285,93zł

Animator  Lokalny  otrzymuje  miesięczny  ekwiwalent  za  używanie  prywatnego

samochodu na potrzeby służbowe, ryczałt w wysokości 300km.

 § 4447 – 320,81zł

 § 4449 –   37,74zł

Dokonano odpisów socjalnych za rok 2019 – naliczonych zgodnie z zatrudnieniem na

dzień 01 stycznia 2019-½ etatu (od 01/2019 do 07/2019), wysokość odpisu 1.229,30zł.

DZIAŁ 853 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

_______________________________________________

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- „NOWA SZANSA”

Od marca  2017r.  Caritas  Ordynariatu  Polowego  Wojska  Polskiego  w Lędowie  rozpoczął

realizację  projektu  w  ramach  Działania  06.01.  Aktywna  Integracja  Regionalnego

Operacyjnego Województwa Pomorskiego – Poddziałanie 06.01.02.Aktywizacja Społeczno-

zawodowa - „NOWA SZANSA”. Projekt realizowany był od marca 2017 do lutego 2019, a

celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem

społecznym. Jednym z czterech Partnerów Caritasu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ustce. Projekt finansowany był wyłącznie z dotacji z budżetu państwa (9) – 89,4737% oraz

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Unii  Europejskiej  (7)  –  10,5263%,  Gmina  nie

wniosła wkładu własnego.

W  styczniu 2019 uczestnik miał przedłużony staż pracy u pracodawcy.

Od czasu rozpoczęcia projektu do zakończenia:



 1 osoba zakończyła staż zawodowy jako pracownik biurowy w Fundacji Nadzieja w

Słupsku,  następnie  wzięła  udział  w  nowym  projekcie  „Na  Fali,  aktualnie  pracuje

zawodowo,

 1 osoba niepełnosprawna ukończyła staż zawodowy jako pomoc opiekuna dziecięcego

w przedszkolu, obecnie poszukuje pracy, jest wolontariuszem w Projekcie SREBRNA

SIEĆ,

 1 osoba niepełnosprawna ukończyła staż zawodowy w SP Objazda, zarejestrowana w

PUP jako poszukująca pracy,

 1  osoba  ukończyła  staż  zawodowy  w  obsłudze  administracyjnej  w  jednostce

wojskowej, obecnie podjęła zatrudnienie w UM Ustka,

 1 osoba ukończyła staż zawodowy jako pracownik fizyczny w firmie Morpol, w której

pozostała jako pracownik etatowy,

 1  osoba  po  odbyciu  stażu  zawodowego  w  OW  Słowiniec  w  Poddąbiu  podjęła

zatrudnienie w tej firmie,

 1 osoba zrezygnowała ze stażu,

 1 osoba podjęła staż od 10.2018r. w Fundacji Nadzieja w Słupsku, staż trwał do końca

stycznia 2019r, została zatrudniona w Fundacji.

 2 osoby ukończyły warsztaty i podjęły zatrudnienie w firmie Morpol.

W 2019 roku wydatkowano 395,96zł, w tym:

 § 4017 – 295,26zł

 § 4019 –   34,74zł

Wynagrodzenia  osobowe dla  pracownika  socjalnego  wypłacane  w  formie  dodatku

specjalnego,  dodatek  specjalny  za  obsługę  księgowo-kadrową  wypłacony  

w grudniu br. 

 § 4117 – 50,85zł

 § 4119 –   5,98zł

Składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacono  od  wynagrodzeń  osobowych

w  wysokości  17,22%  podstawy:  9,76%  -  składka  emerytalna,  6,50%  -  składka

rentowa, 0,96% - składka wypadkowa.

 § 4127 – 7,24zł

 § 4129 -  0,85zł

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% podstawy od wynagrodzeń

osobowych .

 § 4307 – 0,93zł

 § 4309 – 0,11zł

Opłacono prowizję za zrealizowane przelewy bankowe.


