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        Dobrzeń Wielki, 12 styczeń 2012r. 

 

Wójt Gminy 

     w Dobrzeniu Wielkim 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w 2011r. wykonał  

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

 

Budżet – wykonanie -ogółem w  2011r.  w kwocie – 3.559.418,85 zł, w tym; 

1 Budżet Wojewody – zadania zlecone, świadczenia rodzinne w kwocie – 1.576.549,19zł 

2.Budżet Gminy – zadania własne w kwocie – 1.982.869,66 zł, dodatkowo budżet Gminy uzyskał     

    dodatkowy dochód w kwocie 11.402,92 zł, w tym tytułem ściągania należności od dłużników  

    alimentacyjnych uzyskano kwotę 10.053zł. 

 

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 

17 153 60.548,19  

2. Składki zdrowotne ZUS dla osób, 

które pobierają świadczenia 

obligatoryjne, świadczenia rodzinne 
25 231 8.988,50 

        

3. Świadczenia rodzinne  
405 9.437 1.284.229 

4. 
Składki ZUS-świadczenia 

pielęgnacyjne ubezpieczenie 

społeczne 
13 147 19.263,63     

         

5. 
Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego - Zaliczka 

alimentacyjna  01.09.2007r.-

30.09.2008r. 

 

34 578 218.374 

6. 
Dłużnicy alimentacyjni od 

01.10.2008r. w tym: 

- spłacający zadłużenie 22 osoby 

 

42 

- 

 

- 

Obsługa świadczeń rodzinnych - - 47.068,05 

Dłużnicy alimentacyjni w 2011r.: 22 osoby zobowiązane do alimentacji uregulowało zadłużenie w 

kwocie 41.336,18 zł, w tym wobec Skarbu Państwa w kwocie 26.392zł z tego do budżetu Gminy 

Dobrzeń Wielki wpłynęła kwota  10.053zł stanowiąca dochód własny Gminy. 

Rozdział 85219 wykonanie ogółem:780.519zł, w tym budżet Wojewody w kwocie –  166.216zł. 

 

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


 

Realizacja zadań własnych gminy: 

Rodzaj zasiłku Ilość rodzin Ilość świadczeń Kwota w zł 

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  

140 140 70.000 

Zasiłki celowe dla osób i rodzin o niskich 

dochodach, bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, samotnych wynikające z 

rozeznanych potrzeb 

234 346 184.569,77 

Obiady dla dzieci w szkole i posiłki dla dzieci 

przedszkolnych. 239 46.516 253.050,26       

Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo 

trudnej sytuacji życiowej głównie osoby chore 

i bezrobotne  
74 412 174.761,19 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 
22 201 299.094,02 

Odwiedziny osób powyżej 90.roku życia, w 

tym  3 osoby liczące 100 lat  

i więcej 
          59            - 6.131,99 

Odwiedzin par małżeńskich  

- jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego 

  i powyżej 

28 28 7.000 

„Spotkania Wigilijne 2011” 1258 - 30.885,18 

Dzień Dziecka, GOK półkolonie, paczki 

mikołajowe – imprezy integracyjne, w tym dla 

seniorów 

528 - 25.907,24 

Pogrzeb i opłaty za przekazy pocztowe od 

zasiłków  
3 3 

7.993,33 
opłaty pocztowe na kwotę 604,03zł 

Prace społecznie użyteczne  Osoby bezrobotne na rzecz gminy 

przepracowały 2.137godzin   11.250,40 

 

Dodatki mieszkaniowe wg. ustawy        o 

dodatkach mieszkaniowych  

 

6 57 9.771,49 

Stypendia szkolne 

Zasiłki szkolne    

 

Usługi psychologiczne od 01.02.2009r.     12 osób, 6 rodzin korzystało  z terapii psychologicznej   

Plan budżetu - 2012r.           wynosi ogółem kwotę – 3.802.732 zł w tym: 

1. Budżet Wojewody w kwocie –  1.554.000 zł, 

2. Budżet Gminy w kwocie –  2.249.732zł; w tym dotacja z budżetu Wojewody na realizację  

      - zasiłków okresowych w kwocie –  92.000zł,    - Program DOŻYWIANIE- 244.000zł,    

      - zasiłki stałe od 01.08.2009r.  –  53.000zł,       - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 5.000zł.   

- utrzymanie Ośrodka w kwocie – 156.000zł. 
Sporządziła: Lucyna Rusek i Barbara Lis  


