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        Dobrzeń Wielki,  25 marzec 2014r.                            

 

Wójt Gminy 

     w Dobrzeniu Wielkim 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w 2013r. wykonał  

zadania wg. ustalonego planu, budżet wydatkowano w następującej relacji: 

 

Budżet – wykonanie -ogółem w  2013r.  w kwocie: 4.032.385,93 zł, w tym; 

1 Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne w kwocie: 1.655.587,90 zł 

2.Budżet Gminy – zadania własne w kwocie:2.376.798,03 zł, dodatkowo budżet Gminy uzyskał     

    dodatkowy dochód w kwocie 12.389,19 zł, w tym tytułem ściągania należności od dłużników  

    alimentacyjnych uzyskano kwotę   12.145,61 zł. 

 

Realizacja zadań zleconych: 

Lp. Rodzaj zasiłku Ilość osób/rodzin Ilość świadczeń Kwota w zł. 

1. Zasiłki stałe dla osób 

niepełnosprawnych , w wieku 

poprodukcyjnym bez własnych 

środków do życia, w tym opłata UP 

20 195 88.455,52 

2. Składki zdrowotne ZUS dla osób, 

które pobierają świadczenia 

obligatoryjne, świadczenia rodzinne 

ZS               20 

ŚP               8 

195 

59 

7.960,98 

3.004,20 

        

3. Świadczenia rodzinne  
411 6.850 1.275.326,90 

4. 
Składki ZUS-świadczenia 

pielęgnacyjne ubezpieczenie 

społeczne 
25 351 52.788,07 

         

5. 
Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego - Zaliczka 

alimentacyjna  01.09.2007r.-

30.09.2008r. 

59 osób  

uprawnionych             

/ 41 rodzin  

572 238.900,00 

6. 
Dłużnicy alimentacyjni od 

01.10.2008r. w tym: 

- spłacający zadłużenie  23 osoby 

73 - 

 

- 

Obsługa świadczeń rodzinnych - - 48.461,73 

 

Dłużnicy alimentacyjni w 2013r.:  23 osoby zobowiązane do alimentacji uregulowało zadłużenie w 

kwocie 56.416,89.zł (FA, ZA, odsetki, koszty upomnienia), w tym wobec Skarbu Państwa w kwocie                  

37.963,02zł; a do budżetu Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota  12.145,61 zł stanowiąca dochód 

własny Gminy. 

Rozdział 85219 wykonanie ogółem: 994.416,18zł, w tym budżet Wojewody w kwocie:161.542,00zł. 

http://www.gops.dobrzwielki.pl/


 

Realizacja zadań własnych gminy: 

Lp. Rodzaj zasiłku Ilość rodzin Ilość świadczeń Kwota w zł 

1. 

Opał dla osób i rodzin o niskich 

dochodach oraz osób starszych, 

samotnych, chorych, 

niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

Każda osoba czy rodzina otrzymuje 

tylko jeden zasiłek na zakup opału  

137 137 71.630,00 

2. 

Zasiłki celowe dla osób i rodzin o 

niskich dochodach, bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, samotnych 

wynikające z rozeznanych potrzeb 

432 432 153.686,00 

3.  

Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla 

dzieci przedszkolnych. 

 

Dzieci    256 

Dorośli     22 

46.871 

5.556 

247.647,10 

60.940,64 

4. Zasiłki okresowe dla osób i rodzin        

w bardzo trudnej sytuacji życiowej 

głównie osoby chore i bezrobotne  
77 425 196.133,05 

5. Opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej 23 235 372.375,27 

6. 

 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 50 399 50.220,00 

7. 

Odwiedziny osób powyżej 90.roku 

życia, w tym  3 osoby liczące 100 lat  

i więcej, 50 lecie pożycia małżeńskiego 
74 74 10.900,14 

8. „Spotkania Wigilijne 2013” 1.247 - 33.827,21 

9. 
Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki 

mikołajowe – imprezy integracyjne,     

w tym dla seniorów 

905 - 32.562,86 

10. Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe 

od zasiłków  
- - 

5.498,82 
opłaty pocztowe na kwotę  822,42 zł 

11. Prace społecznie użyteczne  Osoby bezrobotne na rzecz gminy 

przepracowały 3.043 godziny   19.691,20 

12. 

 

Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy        

o dodatkach mieszkaniowych  

 

12 108 17.840,30 

 

Usługi psychologiczne od 01.02.2009r.    43  osób korzystało  z terapii psychologicznej   

Plan budżetu - 2014r.   wynosi ogółem kwotę –  3.907.284,21 zł w tym: 

1. Budżet Wojewody w kwocie –  1.473.140,21 zł, 

2. Budżet Gminy w kwocie –  2.434.144,00 zł; w tym dotacja z budżetu Wojewody na realizację  

      - zasiłków okresowych w kwocie –    75.000zł,    - Program DOŻYWIANIE-  87.000zł,    

      - zasiłki stałe od 01.08.2009r.  –   50 .000zł,       - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 6.000zł.   

- utrzymanie Ośrodka w kwocie –   153.000zł. 
Sporządziła: p. Lucyna Rusek, p. Barbara Lis 


