
SPRAWOZDAT{IE

z wykorzystania planu wydatki,w budietowych jednostld budietowei-

Gmlnnego Ofuodka Pomoct Spolecznei w Starczy

za okr€s 1 stycznia do 31 grudnia 2O1Or.

Dzial -852- Pomoc spoleczna

w Gminnvm O6rcdku Pomo€y Spolecznej w Starczy na 2010 rok zaplano'/vano wydatki

ogolem pn zmianach w kwo€ie a32.95toozt try tym z ddacji od Wojewody Sl4skiego

7L4g43.0'0zl, Na dzien 31 grudnia 2010r. wvdatki zamknet sie kvroq a32.561'9ozf

(-99,95% planu), w tym z dotacji 71+79L'3ozl (- 99,98% planu).

Rozdziat 85212- Swiaderia rodzinne, 3wiad.eenb z tunduszu alimentacyjnego

oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i r€nbwe z ubezpieczenia

spolecznego.

-Plan wydatk6w ogdem: 636.33&00 zl'
-Wykonanie wydatk6w ogol€tn: 636.270,76 2t- (99,99% planu),

w tym:
- Plan z dotacji 613.73L,0O zt.

wykonanie 613.720,80 zl. (99,9 planu)

Srodki otrzymane od wojewody Sl. 513.731,00 zt.

-- Srodki zwr6cone do wojewodv Sl. Lo,20 zl

- Plan ze 6rodk6w gminy

Wykonanie

22.@7 ,0O zl.

22.!A9,96 21. (99,75% Planu)

Wydatki tego dzialu realizowane sA ze Srodk6w wlasrrych budietu gminy oraz z dotacji

celowej otrzymanej od wojewody, ldory przekazuF gtninie grodki na wyptate 3wiadczei

rodzinnych, funduszu alimentacyjn€go, optacenie skladek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe oraz 3 od wyptaconych Swiadczen na ich oblugQ.



strukturd poniesionych viydau<6w bieiqc)'ch za rok 2010 przedstawia poniisza tabela'
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Na wyptak Swiadczei spolecznych przeznaczono kw(& 596'509,2721, natomiast na ich

obstugQ kwotq 39.761,491. I tak na:

- zasi{ki rodzinne: 208.596,002t ( 2.517 Ewiadczen),

- dodatki do zasilk6w rodzinnydt: 150.497,112t ( 977 swiadczen),

gwiadczenia opiekuicze: 134.7!9,8021 (761 Swiadczen),

, jednorazowa zapomoga z q ulu urcdzenia dziecka: 41.000,00 zl ( 41 Swiadczei);

- Swiadczenia z funduszu alimertacyjnego: 55.662,90 zl ( 157 SwiaM)

- skladka emerytalno-rentowa za 3 podopiecznych pobieralacych cwiadczenia

piel€nacyjne: 6.033,,16 (47 6wiadczei),

- obsluga Svriadczei rodzinnych 38.106,4921 ( z dotacji 15.556,5321)

- obguga funduszu alimentacyjneqo 1.655,00 (z dotacji 1.655,0021)

rozrtzial 85213 skladki na ubezpieczenie zdKrwolne oplacane za o6oby

pobiera*Fe niekt6r€ gwiidczenia z po|llocy spotecznej' niekti{€ Swiadeenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczege w zaiQcbdl w oenlrum integracii

spol€.znej.

- Plan wydatk6w ogotem 1'414,00 zl

Wykonanie wydaR6w ogolem 1'27286 2l (90,03% planu)

w tym;

Plan z dotacji z Paraqratu 2030 1.180,00 zl

Wykonanie 1.179,362f (-100% planu)

- srodki otrzymane od wojewody Sl. 1.180,0M

Srodki zwr6cone do wolewody $. 0,642l

- Plan z dotacji z Paragrdfu 2010 234'0021

wykonanie 93,602t (40% Planu)

- Srodki otrzymane od Wojewody Sl. 141,0021

- Srodki zwrocone do wojev{ody S. 47 '4OZl

W ramach tego zadania zaplacono skladke w wrTsokosci I'!793621' na ubezpieczenie

zdrowotrE 3 osob pobierdiq€ych zasilki state (35 6wiadczen)' Jest to bieiAce zadanie

wlasne, na ktore gmina ou-zymuie dotacje.

W tym rozdziale zaptacono r6wniei z dotaqi 93,6021 sruadke zdmwotna za 1 osobe

pobieraaca sv{iadczenie pidegnacyjne.



Rozdzial 85214 zailki i pomoc w natur4 oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i r€nbwe

-Plan ogolem og6lern: u.47o,O0zL
-wykonanie wydatk6w og6lem: 11.384,#zf. (99,25% planu),

w tym:
- Plan z dotacjiz P.2030 5.970,0021.

Wykonanie 5'969,5421. (-10004 planu)

srcdki otrzymane od wojewody Sl. 5.970,0021'

Srodki zwr6cone do wojewody Sl. 0,4621'

- Plan ze Srodk6w gminy 5.500,0021.

Wykonanie 5.415,002t.(98,45% planu)

Poniesione wydatki dotycza nas@uiagyci zasillo$r:

- zasilk6w okresowych w kwocie 5.969,5421, wyplaconych z dotacji c€lowej od

Wojewody (16 Swiadczei),

zasilk6w celowYch w kwocie 3.645,0021, wyptaconych ze Srodk6w wfasnydl

(10 Swiadczeri),
- zasilk6w specjalnych celowych w kwocie 1.770,0021, wyplaconych ze 6rodk6r '

wlasnych ( 5 Ewiadczei).

Rozdzial 85215 zasilki s|3le

- Plan wydatk6w ogotem: 13.104.0021'
- Wykonanie r4/ydaddw ogolem: 13.1O4,OOzl. (100% planu),

w tym:
- Plan z dotacji 2P.2030 13.104,0021.

Wykonanie 13.104,0021. (100% planu)

- Srodkiotrzymane od wojewody Sl. 3.104,0021.

W rozdziale tym wyplacono zasilki slals dla 3 podofteczty€h, to iest 36 Swiadcze'

Rozdzial 85219 Oirodki pomocy spol€cznej

- Plan wydatk6w o96tem 151.01t0(}2t
- wvkonanie 15O.914'O9zl. (99,94% planu)

w tym:



Plan z dotacji z P.2030 7l-740,Wd,

w tym 2.74O,Wzl dla pracownika socjalnego z rezerwy c€lowej porycja 25,

- Wykonanie 71.740,002t (100% Planu),

w tym 2.740,0021dla pracownika socjalnego,

Srodki otrzymane od wojewody Sl. 7 !.7 4},oozl

w tvm 2.740,0021 dla pracownika socialnego.

Plan ze Srodk6w gminy

Wykonanie

Wydatki w tym rozdziale dotycza

przedstawia poniisza tabela.
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79. 178,0921.(99,88% Planu)
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Swiadeeri socialnych-

I OSODa

Rozdzial 85295 Pozostata dziatalnos6

- Plan wydatk6w ogolem f9.514,qrzl
- Wykonanie 19,611,5521(-99,99% planu)

Plan z dotacji 2P.2010

wykonanie 1.000,0021 (100% planu)

Sodki otzymane od Wojewody Sl. 1.000,@zl

Plan z dotacji 2P.2030

Wykonanie

Srodki otrzymane od wolewody Sl.

Plan ze 5rcdk6w gminy

Wykonanie

w tyml

1.000,0021 rezerwa cdowa pozycja 36

7.984,0021 rezerwa celoMa Wryqa 27

7,gv,@zl. (10006 planu)

7.984,0021.

10.630,0021.

10.527,5521.(-99,98% planu)

Na wykonanie wydatkow skladaja sie:
. dozywianie dzieci w 9kole Fodstawotwi, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu

w Starczy z Radowego Programu pomoc Pa6*wa w zakesie doiywiania" z dotacji

5.578,0021
. doiywianie dzieci w Szkole Podstawowei, Gimna4um i Gminnym Przedszkolu ze

Srodk6w wlasnydr 2.091,0021



. zasilki celo\4€ z dfficji na zakup iywnogci 2.'106,0021(10 gwiadczei),

. zasilki celowe na zakuo ZywnoSci ze Srodk6w wlasnych 3.409,0021 ( 15 Swiadczei)

. zasilek celowy z pr@ramu dla jednej rcdziny olniczej poszkodowanej w wyniku

powodzi 1.000,0021

. specjalistyczny transport iywnogci w ramach Europejskego Progrdmu Pomocy

Zywno6ciowej PEAD 2010, 1.000,0021

. obsluga Pmgramu D!.AD 929,472t

. Wigilia dla o6db sta's4ch 748,4521

. paczki gwiateczne dla osob, ktore ukor@'yly 80 lat 1.890,7621

. paczk! ,,mikotajkowe" dla dzieci z rodzin specjalnej troski 550,0721

. kajowa delegacja sluzbowa 8,8021.

z posifk6w ze 5rodk6w wlasnydt oraz dotacyjnych kozystalo 35 dzieci, w tym

z calodziennego wy:Wienia w przedszkolu 8 dzieci- 575 posilk6w, a w szkole podstawowej

i gimna4um z jednego dania goracego 27 dzi€ci - 3 692 po6ilkdw.

w ramach Europejskiego Programu Pomocy zYwnosciowej PEAD skorzystalo 106 rodzin' to

jest 1045 osoby, wydano 10.337,40 kg 2Ywnosci.

Na koniec 2010r na koncie naleinoki na Qecz @PS z Mufu wyptamnych Swiadczei z

Funduszu Alimentacyjnego, u dtuznik6w zaksiegowano kwote 148.620,802t. z tego

zadluienia dla Wojewody gEskiegro przypada kwota 94'Lt6,59zl' dla gmin dtuinikow

!4.267.492l, natomiast dla Gminy Starcza krnffi 40.236,722l wobec wszystkich dluinik6w

alimentacyjnydt toczy sie postepowanie egzekucyjne, na mocy ld6rqo komornicy sadowi w

miare moZliwosci kiagaj4 zadluzenra i pzekazuiA na nasze konto.

Wydatki w Gminnym Oirodku

zgodnie z planem.

Pomocy Spolecznej w Starczy w 2010 roku realizowane byly


