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                                                                                                        Rychtal, dnia 26.02.2021 rok 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rychtalu za 2020 rok 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu jako jednostka budżetowa ma swoja siedzibę w budynku 

Urzędu Gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. w GOPS zatrudnionych było 8 osób: 

Kierownik GOPS -1 osoba 

Pracownicy socjalni – 2 osoby 

Aspirant pracy socjalnej – 1 osoba 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 osoba 

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i administracyjnych– 1 osoba 

Asystent rodziny – 1 osoba 

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba 

 

Dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2020 zastały zaplanowane w 

działach 851 „Ochrona Zdrowia”, 852 „Pomoc Społeczna”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 855 

„Rodzina”. W tych działach w planie finansowym ośrodka ujęto następujące rozdziały zgodnie z tabelą nr 1. 

Tabela nr 1 Zakres rozdziałów klasyfikacji budżetowej działalności GOPS 

Dział Rozdział Treść 

851   Ochrona zdrowia 85135 Zwalczanie narkomanii 

 

852   Pomoc społeczna 

85202 Domy pomocy społecznej 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 

osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 

oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

85216 Zasiłki stałe 

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 

85228 Usługi opiekuńcze 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

85295 Pozostała działalność 

854   Edukacyjna opieka   

wychowawcza 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 

       855     Rodzina 85501 Świadczenia wychowawcze 

85502 Świadczenia rodzinne 

85503 Karta Dużej Rodziny 

85504 Wspieranie rodziny 

85508 Rodziny zastępcze 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  

 

              Finansowanie działalności ośrodka pomocy wynikającej z zadań ustawowych i statutowych 

odbywało się z systematycznie przekazywanych środków z dotacji na zadanie zlecone, dotacji na 

dofinansowanie zadań własnych gmin oraz środków własnych gminy. 
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Szczegółowy wpływ dotacji i wartość ich wykorzystania określają tabele nr 2, 3 i 4.  

Tabela nr 2.  Dotacje na realizację zadań zleconych. 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wartość wykorzystanej 

dotacji 

Procent realizacji 

w stosunku do planu 

852 85215 2010 470,00` 410,00 87,23 % 

855 85501 2060 3 913 220,44 3 913 220,44  100,00 % 

855 85502 2010 1 450 972,00 1 413 344,80 97,41 % 

855 85503 2010 142,75 142,75 100,00 % 

855 85504 2010 144 505,75 139 360,00 96,40 % 

855 85513 2010 18 232,00 15 415,03 84,55 % 

 

Tabela nr 3.  Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 4.  Pozostałe źródła. 

 

 

 

 

 

DOCHODY 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu ze względu na wydane decyzje przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przyznające dodatkowe świadczenia dla podopiecznych przebywających w 

domach opieki społecznej wydał decyzje zmieniające odnośnie wysokości ponoszenia opłat ze strony 

Gminy Rychtal. Decyzje te spowodowały, że na konto ośrodka wpłynęły środki zwrotu nadpłat za rok 2019, 

które zostały przyjęte na dochody / rozdział 85202 paragraf 0970/ w kwocie 1 750,00 złotych. 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wartość 

wykorzystanej 

dotacji 

Procent realizacji 

w stosunku do planu 

852 85213 2030 3 752,00 3 500,00 93,28% 

852 85214 2030 4 500,00 4 345,65 96,57 % 

852 85216 2030 44 905,00 44 905,00 100,00 % 

852 85219 2030 33 724,00 32 257,33 95,65 % 

852 85230 2030 18 323,76  18 323,76  100,00 % 

852 85295 2030 8 272,79  2 597,14 31,39 % 

854 85415 2030 24 028,02 5 161 96 21,48 % 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wartość 

wykorzystanej 

dotacji 

Procent realizacji 

w stosunku do 

planu 

Źródło 

finansowania 

855 85504 2030 561,00 561,00 100% Fundusz Pracy 
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             Z usług opiekuńczych wykonywanych przez zatrudnioną na ½ etatu opiekunkę korzystały w roku 

2020 trzy osoby.  W związku z powyższym na mocy wystawionych decyzji i naliczonych opłat na konto 

ośrodka wpłynęła kwota 3 112,70 złotych oraz naliczono opłatę za miesiąc grudzień w kwocie 147,90 

złotych /rozdział 85228 paragraf 0830/, 

          Na mocy wydanych decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z pandemia COVID 

SARS 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystał ze zwolnienie z opłacania składek ZUS za 

miesiące marzec, kwiecień, maj na kwotę 26 908,94 złotych które zostały przyjęte na dochody w rozdziale 

85219 paragraf 0970. 

W związku z tym, że ośrodek wypłacał do 2008 roku zaliczkę alimentacyjną, prowadzona jest tu 

ewidencja spłat i zadłużenia z w/w tytułu. W roku 2020 na konto ośrodka nie wpłynęła żadna suma z tytułu 

wypłaconych świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego 

tytułu wyniosły 71 959,18 złotych z czego: 

• Budżet państwa       35 979,59 złotych 

• Gmina Rychtal        35 979,59 złotych 

  Ośrodek Pomocy od momentu wejścia życie w ustawy o osobach uprawnionych do alimentów 

zobowiązany jest na mocy uchwały Rady Gminy w Rychtalu do prowadzenia postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz rozliczenia kwot spłat zadłużenia wyegzekwowanego przez komorników. 

Na specjalnie wydzielone konto ośrodka pomocy wpłynęły wyegzekwowane przez komorników kwoty z 

tytułu wypłaconych świadczeń w ramach funduszu - 29 880,40 zł. Kwota ta została podzielona zgodnie z 

zapisami ustawy o funduszu alimentacyjnym. Szczegółowy podział spłaconych kwot zawiera tabela nr 5. 

 

Tabela nr 4. Spłaty funduszu alimentacyjnego 2020 r.  

Podział ustawowy spłat funduszu alimentacyjnego Kwota w złotych 

Naliczone odsetki należne budżetowi państwa                                                 6 881,73  

Należność dla budżetu państwa                                                                         13 799,21  

Należność dla Gminy Rychtal jako organowi właściwemu 

wierzyciela         

 9 199,46  

 

Pozostałe zaległości pozostające do spłaty przez dłużników alimentacyjnych, których na dzień 31.12.2020 r. 

było 25 i wynoszą 653 612,63 złotych z czego: 

 Budżet państwa            394 207,84 złotych 

 Gmina Rychtal             259 404,79 złotych 

Naliczone odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach Funduszu Alimentacyjnego na 

ostatni dzień roku 2020 roku wyniosły 230 658,19 złotych.  

                                                                

 

WYDATKI 

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu na rok 2020 obejmuje wydatki 

w ramach działów 851 –Ochrona zdrowia na kwotę 1 889,00 złotych, 852   - Pomoc społeczna 723 535,09 

złotych, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 26 697,80 złotych i 855 Rodzina 5 611 721,80 złotych.  Z 

zaplanowanej łącznej kwoty   6 363 843,81 złotych zrealizowano 6 232 451,57 złotych co stanowi 97,94 %. 

Szczegółową realizację wg paragrafów klasyfikacji obrazuje tabela nr 5. 

Tabela nr 5. Wydatki GOPS w Rychtalu 
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Dział 
   

Rozdział 
   

Paragraf 
                        

    Treść 
        

 Plan 
 

Wykonanie 

 

% wykonania 

          851   Ochrona zdrowia 1 889,00 1 889,00 100,00% 

        85153   Zwalczanie narkomanii 1 889,00 1 889,00 100,00 %  

        4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 889,00 1 889,00 100,00% 

          852   Pomoc społeczna 723 535,09 668 339,89 92,37 % 

        85202  Domy pomocy społecznej 224 168,00 218 262,89 97,37 % 

         4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

224 168,00 218 262,89  

97,37 % 

     
   

        85213 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

                      4 824,00            4 564,88 94,63 % 

         4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 824,00 4 564,88 94,63 % 

        85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

 

36 200,00 

 

19 729,57 

 

54,50 % 

          3110 Świadczenia społeczne 36 200,00 19 728,57 54,50 % 

       85215  Dodatki mieszkaniowe 20 573,00 20 144,77 97,92 % 

         3110 Świadczenia społeczne 19 662,00 19 542,13 99,39 % 

         4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 602,64 100,00% 

         4580 Pozostałe odsetki 3,00 0,00 0,00 

      85216  Zasiłki stałe 56 502,00 56 131,92 99,35 % 

         3110 Świadczenia społeczne 56 502,00 56 131,92 99,35 % 

      85219  Ośrodki pomocy społecznej 332 000,54                   307 447,53 92,60 % 

         3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

   

2 500,00 

 

1 349,62 

 

53,98% 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 727,30 186 463,93 91,98% 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 685,00 14 684,39 100,00% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 977,00 34 204,27 95,07% 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 
5 189,00 

 
3 424,39 

 
65,99% 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 649,00 26 959,12 97,50% 

 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 100,00 % 

 4270 Zakup usług remontowych 9239,00 9 239,00 100,00 % 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 75,00 75,00% 

 4300 Zakup usług pozostałych 19 300,00 18 456,70 95,63 % 

      4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

1 500,00  1 275,32 85,02% 

 4410 Podróże służbowe krajowe 2 542,99 1 567,59 61,64% 

 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,000% 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

6 545,25 6 545,25  100,00% 

 4480 Podatek od nieruchomości 400 179,00 45,75% 

       

 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  60,00 0,0 0,00 % 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

386,00   385,95 99,99% 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 900,00 1 638,00 86,21% 
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członkami korpusu służby cywilnej 

         

85230 

 Pomoc w zakresie dożywiania                               35 

323,76 

 

35 263,26 

 

99,83% 

 3110 Świadczenia społeczne 35 323,76  
33 263,26 

 
99,83% 

85295  Pozostała działalność 13 943,79 6 795,07  
48,73% 

 3110 Świadczenia społeczne 3 602,00 2 344,84 65,10 % 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 552,79 3 400,00 45,02% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 354,00 609,62 45,02 % 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

185,00 63,70 34,43% 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 376,91 30,15 % 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 26 697,80 6 452,45 24,17 % 

 85415 3240 Stypendia dla uczniów 26 697,80 6 452,45 24,17 % 

         855   Rodzina  

5 611 721,92 

  

5 555 770,33 

 

99,00% 

     85501  Świadczenie wychowawcze 3 934 947,65              

3 926 373,27 

99,86 % 

        3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

200,00                          

59,12 

29 ,56% 

 3110 Świadczenia społeczne 3 880 562,90  3 880 562,90 100,00% 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 880,73 34 025,86 92,26% 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 680,00 2 671,20 99,67% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 535,74 5 673,27 86,80% 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

938,02 649,25 69,29% 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 844,39 84,44% 

 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 270,60 54,12% 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

200,00 66,42 33,21% 

 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

1 550,26 1 550,26 100,00% 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

800,00 0,00 0,00% 

 

85502 

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

           1 477 163,21 1 436 786,78 97,27% 

 3020  200,00 91,12 45,56% 

 3110 Świadczenia społeczne 1 334 545,00 1 296 936,10 97,18% 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 403,00 46 0005,59 97,05 % 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 724,00 3 715,23 99,76% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 167,00 84 953,44 99,75% 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

1 253,00 1 200,96 95,85% 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00% 

 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 2 028,27 88,19% 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

200,00 105,81 52,91% 

 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,0 0,0% 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

1 550,26 1 550,26 100,00% 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

800,00 0,00 0,00% 

85503  Karta Dużej Rodziny 142,75 142,75 100,00% 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117,82 117,82 100,00% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,13 21,13 100,00% 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 

3,78 3,78 100,00% 

85504  Wspieranie rodziny 167 643,31 161 043,11  96,06 % 

 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur 

102,07 102,07 100,00 % 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

100,00 49,68 49,68 % 

 3110 Świadczenia społeczne 139 905,70 135 000,00 96,49 % 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 386,97 19 716,21 96,71 % 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 762,56 3 127,97 83,13 % 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 

673,42 525,35 78,01 % 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 100,00 % 

 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 309,61 87,31 % 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

511,59 511,39 100,00 % 

 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności 
wykorzystanych z naruszeniem procedur 

1,00 0,63 63 % 

85508  Rodziny zastępcze 16 593,00 16 009,39 96,48 % 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

16 593,00 16 009,39 96,48 % 

 

 

 
85513 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 

 

 
18 232,00 

 

 

 
15 415,03 

 

 

 
84,55 % 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 232,00 15 415,03 84,55 % 

Razem: 6 363 843,81 6 232 451,67 97,94 % 

 

       W ramach realizacji, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rychtal, programu przeciwdziałania narkomanii 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił narkotesty na kwotę 1889,00 złotych. 

          W rozdziale 85202 paragraf 4330 ujęto wydatki na opłaty w domach pomocy społecznej dla 7 osób 

skierowanych do placówek na mocy decyzji GOPS. Na konto domów pomocy w Kochłowach, Chróścinie, 

Tyszowcach, Kamiennej, Gierałcicach, Marszałkach i Racławicach zgodnie z otrzymywanymi rachunkami i 

notami przekazano kwotę 218 262,89 złotych. 

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia składek na 

ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Dla   8 osób naliczono i odprowadzono 

składki na kwotę 4 564,88 złotych – to zadanie zostało częściowo finansowane z dotacji na dofinansowanie 

zadań własnych i ujęte w planie finansowym po stronie wydatków w rozdziale 85213 paragraf 4130 w 

kwocie 3 500,00 złotych i ze środków własnych w kwocie 1 064,88 złotych. 
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              W rozdziale 85214 paragraf 3110 ujęto wydatki związane z udzielaniem doraźnej i krótko-

okresowej pomocy finansowej którą realizowano zgodnie z wpływającymi do GOPS podaniami od osób 

zwracających się o uzyskanie takiej pomocy a zarazem spełniających kryteria wynikające z ustawy o 

pomocy społecznej.  Ośrodek pomocy działając na mocy w/w ustawy wydał i zrealizował decyzje o 

przyznaniu pomocy w formie: 

- zasiłków jednorazowych celowych i specjalnych celowych - 14 217,23   złotych, 

- zasiłków okresowych na kwotę 5 512,34 złotych, z czego dotacje objęły kwotę 4 345,65 złotych a środki 

własne to 1 166,69 złotych. 

             Na dodatki mieszkaniowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 134,77 złotych 

(rozdział 85215 paragraf 3110). W paragrafie tym ujęto również wydatki na zadania zlecone związane z 

wypłatą dodatków energetycznych zgodnie z decyzjami wydanymi przez GOPS w kwocie 407,36 złotych. 

Dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone. W rozdziale tym ujęto również 

wydatki związane z zakupieniem licencji na oprogramowanie służące do obsługi dodatków mieszkaniowych 

i energetycznych na sumę 600,00 złotych oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 

2,64 – finansowane z dotacji. 

             W bieżącym roku ośrodek pomocy wypłacał zasiłki stałe dla 9 osób /85216, 3110/ na kwotę 

56 131,92 złotych. Znalazły one swoje źródło finansowania w przyznanej dotacji na dofinansowanie zadań 

własnych rozdział 85216 paragraf 2030 - kwota 44 905,00 złotych oraz w środkach własnych - 11 226,92 

złotych. 

            Wydatki GOPS w rozdziale 85219 to wydatki pokrywające koszty bieżącej działalności ośrodka 

częściowo pokryte z dotacji na dofinansowanie zadań własnych rozdział 85219 paragraf 2030 kwota 32 

257,33 złotych. Wydatki na utrzymanie ośrodka obejmowały: wynagrodzenia   i pochodne  dla 5 osób 

238 776,98  złotych; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 545,25 złotych; zakupy 

materiałów 26 959,12 w tym:  zakupu licencji i programów komputerowych 3 553,35 złotych, zakup sprzętu 

komputerowego 11 733,18 złotych; zakup mebli  i wyposażenia 8 101,73 złote; druki i formularze 301,94 

złote; zakup tonerów i artykułów biurowych 3 268,92 złote; opłaty za energię 1 000,00 złotych; usługi 

remontowe  związku z przeniesieniem ośrodka do innych biur 9 239,00 złotych; badania lekarskie 75,00 

złotych, telefony, usługi bankowe, informatyczne, usługi w zakresie inspektora RODO, pocztowe i 

abonamentowe  19 732,02 złoty; podatek od nieruchomości 179,00 złotych; szkolenia pracownicze 1 638,00 

złotych; delegacje służbowe  1 567,59 złotych ; opłata za śmieci  385,95 złotych; świadczenia bhp 1 349,62 

złotych. 

            Realizując wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek wydał 

decyzję na pokrycie kosztów dożywiania dzieci /46 uczniów/ oraz decyzje o przyznaniu zasiłków celowych 

dla rodziców dzieci, które korzystały z dożywiania na zasiłki celowe w związku z sytuacją epidemiczną oraz 

innych spełniających kryteria ustawowe. Łączny koszt programu wyniósł 35 263,26 złotych z czego 

18 323,76 złotych zostało sfinansowane z dotacji w ramach rozdziału 85295 paragraf 2030 a 16 939,50 

złotych ze środków własnych. 

            Na mocy podpisanego przez Wójta Gminy Rychtal porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Kępnie zatrudnione zostały 3 osoby na prace społecznie użytecznych. Osobom tym naliczono i wypłacono 

wynagrodzenie, które w 60 % refundował PUP Kępno. Rzeczywiste wydatki związane z pracami społecznie 

użytecznymi wskazane w rozdziale 85295 paragraf 3110 to kwota 2 344,84 złotych. W ramach tego samego 

rozdziału realizowany był program rządowy program „Wspieraj Seniora”, w ramach którego pracownikom 

ośrodka zostały wypłacone dodatki specjalne oraz zakupiono dla nich środki ochrony. Łączny koszt 

realizacji programu wyniósł 4 450,23 złotych z czego 2 597,14 złotych sfinansowane zostało z dotacji na 

dofinansowanie zadań własnych a 1 853,09 złotych ze środków własnych.  
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         Od miesiąca września 2020 roku GOPS na mocy uchwały Rady Gminy Rychtal został realizatorem 

zadania gminy w postaci wypłaty szkolnych stypendiów socjalnych. W miesiącu grudniu wypłacono 

świadczenia dla 4 rodzin na kwotę 6 452,45 złotych z czego 5161,96 złotych sfinansowano z dotacji, a 1 

290,49 złotych ze środków własnych. 

   Od miesiąca kwietnia 2016 roku ośrodek pomocy społecznej realizuje ustawę o świadczeniach 

wychowawczych. Zadanie to finansowane jest z dotacji na zadania zlecone 85501 paragraf 2060.  Na dzień 

31/12/2020 roku ze świadczeń wychowawczych korzystało w Gminie Rychtal 382 rodziny, łączna kwota 

wypłaconych świadczeń wyniosła 3 880562,90 złotych. Koszty obsługi programu „500+” wyniosły 

45 810,37 złotych, z czego 32 657,54 złote sfinansowane zostało z przysługującej dotacji na koszty obsługi 

świadczeń. Wydatki w ramach obsługi przeznaczone były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 

43 019,58 złotych oraz zakupy licencji, usługi informatyczne, opłaty abonamentów telefonicznych i odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

              W ramach rozdziału 85502 finansowane były działania związane realizacją ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnymi i o opiekunach osób starszych. Dział świadczeń rodzinnych 

kontynuował wypłacanie przyznanych w 2019 roku świadczeń wynikających z wyżej wymienionych ustaw 

oraz na bieżąco rozpatrywał wpływające do ośrodka pomocy wnioski z zakresu w/w ustaw. Liczba rodzin, 

które na dzień 31/12/2020 korzystały z poszczególnych świadczeń to: świadczenia rodzinne 168 rodzin, 

świadczenia pielęgnacyjne 15 rodzin, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 3 rodziny, 

świadczenia rodzicielskie 6 rodzin, fundusz alimentacyjny   9 rodzin. Łączna wartość wypłaconych 

świadczeń w 2020 roku wyniosła 1 296 936,10 złotych. W związku z wypłaconymi świadczeniami 

pielęgnacyjnymi zarówno dla osób, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad dziećmi posiadającymi 

orzeczenie o niepełnosprawności jak i osobami starszymi posiadającymi odpowiednie orzeczenie o 

niepełnosprawności ośrodek pomocy społecznej naliczył i odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne. 

Wydatki na ubezpieczenia społeczne zostały ujęte w rozdziale 85502 paragraf 4110 na kwotę 76 000,00 

złotych.   Pozostała część wydatków w ramach tego rozdziału w kwocie 63 850,68   złotych obejmowała 

koszty obsługi w postaci wynagrodzenia i jego pochodnych 59 875,22złotych, świadczeń wynikających z 

przepisów bhp, opłacenia licencji na oprogramowanie, opłaty abonamentów telefonicznych i odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

        Od roku 2019 w ośrodku pomocy zatrudniony został asystent rodziny. Osoba ta na wniosek 

pracowników socjalnych miała pod swoją opieką 6 rodzin, których sytuacja wskazywała na konieczność 

udzielenia takiej pomocy. Koszt związane z zatrudnieniem asystenta w roku 2020 to 21 531,36 złotych 

przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne 19 709,53 złotych /z czego 561 sfinansowane ze środków 

Funduszu Pracy/ pozostałe wydatki to świadczenia bhp, ryczałt za dojazdy i odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. Wszystkie wymienione powyżej wydatki zostały ujęto w planie finansowym w 

rozdziale 85504. W ramach tego rozdziału po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

program rządowy Dobry Start. Realizując to zadanie wypłacono 450 świadczeń a koszty obsługi wyniosły 4 

360,00 złotych /wypłata dodatku specjalnego i zakup licencji/. Zarówno wypłacone świadczenia jak i 

wydatki na obsługę zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. 

       W roku 2020 GOPS Rychtal refundował koszty pobytu w rodzinach zastępczych siedmiorga dzieci, 

zgodnie z wydanymi decyzjami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach ustawy o 

systemie pieczy zastępczej. Wartość tych wydatków ujętych w rozdziale 85508 wyniosła 16 009,39 złotych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia składek na 

ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających określone świadczenia opiekuńcze wynikające z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych i zasiłku dla opiekunów, jeżeli nie posiadają innej możliwości ubezpieczenia się z 

innych źródeł. Składki te są finansowane w pełni z dotacji na zadanie zlecone. Wydatki te wyniosły 

15 415,03 złotych /rozdział 85513 paragraf 4130/. 
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