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Wstęp

Rok 2006 był rokiem względnej stabilizacji w zakresie przepisów 
prawa obowiązujących w obszarze pomocy społecznej. W ciągu minionego roku weszło 
w życie co prawda kilka zmian, ale nie były to zmiany radykalnie zmieniające oblicze 
pomocy społecznej. Zmiany regulowały między innymi postępowanie wobec obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
nienależących  do  Unii  Europejskiej  lub  państw  nie  będących  stronami  umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dotyczyły także przedłużenia terminu realizacji 
programów  naprawczych  i  osiągania  wymaganych  standardów  w  domach  pomocy 
społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z  istotnych  zmian  mających  znaczenie  dla  funkcjonowania  ośrodków pomocy 
społecznej,  zwłaszcza  w zakresie  planowania  budżetu  i  gospodarki  finansowej  należy 
wymienić  zmiany dotyczące  wysokości  kryteriów dochodowych obowiązujących  przy 
ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, wysokości niektórych świadczeń oraz 
dodatków dla  pracowników  socjalnych  zatrudnionych  w  samorządowych  jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, do obowiązków których należy świadczenie pracy 
w  środowisku,  zwrotu  kosztów  uczestnictwa  w  szkoleniach  w  zakresie  specjalizacji 
w  zawodzie  pracownika  socjalnego,  zwrotu  kosztów  przejazdów  z  miejsca  pracy 
do miejsca wykonywania czynności zawodowych, a także wysokości dotacji celowych na 
pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w latach 2007 i 2008.
Zmienione  zostały  również  zapisy  w  zakresie  wymogów  obowiązujących  przy 
wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.

Rok  ubiegły  kończył  proces  przejmowania  zadania  w  zakresie  świadczeń 
rodzinnych,  co  oznacza  przejęcie  ostatniej  grupy  świadczeniobiorców  pobierających 
wcześniej  świadczenia  rodzinne  w  zakładach  pracy  zatrudniających  ponad 
20 pracowników. 

W  przepisach  obowiązujących  w  zakresie  świadczeń  rodzinnych  i  zaliczek 
alimentacyjnych odnotowano także  kilka  zmian,  z  których najistotniejsze  odnoszą  się 
do  definicji  osoby  samotnie  wychowującej  dziecko,zmiany  wysokości  zasiłków 
rodzinnych  i  przysługujących  do  nich  dodatków,  wysokości  zasiłku  pielęgnacyjnego. 
Przepisy wprowadziły w życie także nowe rodzaje  świadczeń takich jak jednorazowa 
zapomoga i dodatek na dziecko rozpoczynające roczne przygotowania przedszkolne.

W roku 2006 MOPS w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
realizował pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy.
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Zasady działania MOPS

Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  jest  samodzielną  jednostką  organizacyjną 
miasta  powołaną  uchwałą  Rady  Miasta  Lędziny  w  1991  roku  dla  realizacji  zadań 
z zakresu pomocy społecznej,  w ramach zadań gminy i zadań z zakresu administracji 
rządowej. Działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.z 2004r. nr 64 
poz. 593 z późn.zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 
(t.j.  Dz.U.z 2006r. nr 139 poz. 992 z późn.zm), ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 roku 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 
z 2005r. nr 86 poz.732 z późn.zm.) i inne obowiązuje w tej mierze przepisy.

MOPS jest  narzędziem instytucji  polityki społecznej  państwa mającym na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma 
za  zadanie  wspierać  osoby  i  rodziny  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia 
niezbędnych  potrzeb i  umożliwiać  im życie  w warunkach odpowiadających godności 
człowieka.
Współpracuje  w  tym  zakresie,  na  zasadzie  partnerstwa,  z  organami  administracji 
samorządowej,  rządowej,  organizacjami  społecznymi,  kościołami,  związkami 
wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

W  realizacji  zadań  MOPS  ma  na  celu  dążenie  do  poprawy  jakości  życia 
mieszkańców  miasta  i  osób  przebywających  na  jego  terenie,  dbałość  o  zapewnienie 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między 
jej  członkami,  właściwe  pełnienie  przez  nich  ról  społecznych,  wspieranie  jej  dążeń 
do  usamodzielnienia,  właściwy  rozwój  i  wyrównywanie  szans  dzieci  i  młodzieży, 
przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

Wypełniając swoje zadania MOPS kieruje się zasadami równości, pomocniczości, 
solidarności  społecznej  oraz  subsydiarności  mając  na  względzie  interes  społeczny 
i słuszny interes obywateli. 

I. Informacje ogólne

      I.1. Liczba objętych pomocą

W  roku  2006  pomocą  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach 
objętych zostało  1289 osób w  524  środowiskach (rodzinach), co stanowi  7,8 % ogółu 
mieszkańców miasta.
Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 945 osób w 357 rodzinach.
Pomocą w postaci pracy socjalnej niezależnie od świadczeń, objętych zostało  908 osób 
w 362 rodzinach, z czego wyłącznie  pracą socjalną 344 osoby w 167  rodzinach.
Ostatnia pozycja dotyczy osób, które zwracają się o wsparcie pozamaterialne tj. pomoc 
w  rozwiązaniu  różnych  trudnych  sytuacji  życiowych:  konfliktów  i  sporów,  chorób 
i  zaburzeń  psychicznych,  przemocy,  zagrożenia  bezdomnością,  bezrobociem, 
uzależnieniami, problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  brakiem wsparcia ze strony 
osób bliskich  itp.
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I.2. Budżet MOPS

Nakłady  poniesione  na  realizację  wszystkich  zadań  Ośrodka  w  roku  2006 
kształtowały się następująco:

1. Zadania własne, zlecone i własne z dotacji ogółem  -   4 232 181 zł
w tym:
– zadania własne (finansowane z budżetu gminy  -   1 766 665 zł
– zadania zlecone ( finansowane z budżetu państwa)  -   2 031 133 zł
– zadania własne finansowane z dotacji 

(finansowane z budżetu państwa)         -     434 383 zł  

2. Zadania własne gminy
W ramach zadań własnych wydatkowano:

– na świadczenia społeczne  -   502.450 zł
– na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  -   75 200 zł
– na obsługę zadań i utrzymanie ośrodka  -   967 377 zł
– na przeciwdziałanie alkoholizmowi   

(działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)  -   191 952 zł

– na prace społecznie użyteczne  -   29 686 zł

3. Zadania z zakresu administracji rządowej
W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano:

na zadania z  pomocy społecznej:
– na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe  -   10 134 zł
– na zasiłki stałe  -   127 799 zł
– na pomoc dla rolników w związku z suszą 2006  -   4 284 zł
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi  -   627 zł

na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych:
– na zasiłki rodzinne  -   537 683 zł
– na wszystkie dodatki do zasiłków rodzinnych  -   593 495 zł
– na zasiłki pielęgnacyjne  -   378 357 zł.
– na opłacenie   składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń  -   2 903 zł
– na zaliczki alimentacyjne  -   137 604 zł
– na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  -   164 000 zł
– na obsługę świadczeń  -    74 247 zł  

4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych
W  ramach  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  własnych  gminy 
uruchomiono:
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– na zasiłki okresowe  -   139 216 zł
– na realizację rządowego programu

„Posiłek dla potrzebujących” -   121 365 zł
– na utrzymanie Ośrodka  -   173 802 zł

     5.  Rachunek dochodów własnych
         (środki z darowizn przeznaczone na organizację
         wyjazdu dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej)  -   4 212 zł
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1. Świadczenia nienależnie pobrane

W sprawach o świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne zachodzą 
sytuacje, w których przyznane wnioskodawcom świadczenia uznaje się za  nienależnie 
pobrane. Są  to sytuacje  kiedy osoby ubiegające się  o  przedmiotowe świadczenia nie 
spełniają  obowiązku  informowania  Ośrodka  o  zmianach  sytuacji  rodzinnej  lub 
dochodowej  bądź  celowo  wprowadzają  organ  wypłacający  w  błąd.  Tytułem  zwrotu 
świadczeń uznanych za nienależnie pobrane (w różnych latach), w roku 2006 do budżetu 
wpłynęło:
– w ramach zasiłków z pomocy społecznej  -   2 041 zł
– w ramach świadczeń rodzinnych  -   1 429 zł (w tym odsetki  -  356 zł)
W  przypadku,  kiedy  świadczeniobiorcy  nie  dokonują  zwrotu  nienależnie  pobranych 
świadczeń  Ośrodek  wszczyna  postępowanie  egzekucyjne.  W  2006  roku  w  ramach 
powyższego postępowania MOPS wystawił  6  tytułów wykonawczych na łączną kwotę 
8 752,70 zł z czego:  5 250 zł  w ramach świadczeń z pomocy społecznej i  3502,70 zł 
w ramach  świadczeń  rodzinnych.  Tytuły wykonawcze  wystawione  w roku minionym 
dotyczą także świadczeń uznanych za nienależnie pobrane w latach poprzednich.

II. Zadania zrealizowane w roku 2006

W ramach zadań ustawowych Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  realizował 
wszystkie  podyktowane przepisami zadania  z  zakresu zadań własnych gminy i  zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Na zlecenie  administracji  rządowej  realizował  także  pomoc dla rolników (4), 
których gospodarstwa ucierpiały w wyniku ubiegłorocznej suszy. 
Na mocy przepisów o organizacji  prac społecznie użytecznych prowadził zaś, obsługę 
części tego zadania.

W  ramach  zadań  statutowych  MOPS  prowadził  obsługę  kadrowo-płacową 
i finansowo- księgową Kuchni Miejskiej.

MOPS  organizował  zbiórki  odzieży  używanej,  mebli  i  sprzętu  gospodarstwa 
domowego i przekazywał potrzebującym. Na koniec roku w okresie przedświątecznym, 
przekazał także w ramach decyzji administracyjnych  153 klientom  paczki zawierające 
środki  czystości  i  higieny  osobistej  oraz  125  klientom  paczki  zawierające  pościel, 
ręczniki i bieliznę pościelową.

Zespół  pracowników  MOPS  opracował  w  roku  minionym  Miejską  Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013.

Podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  Rodzin 
Zastępczych,  Oddział  Śląski  MOPS  był  współorganizatorem  VII  edycji  obchodów 
Światowego Dnia FAS.

III.Ocena realizacji zadań zrealizowanych w roku 2006

      III.1. Świadczenia z pomocy społecznej

Zadania pomocy społecznej zostały zrealizowane zgodnie z planami przyjętymi na 
początku  roku.  Wszystkie  osoby ubiegające  się  o  świadczenia,  spełniające  przesłanki 
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ustawowe,  współpracujące  z  pracownikami  socjalnymi,  spełniające  zapisy  zawarte 
w kontraktach otrzymały pomoc. 

Na przestrzeni całego roku Ośrodek przyznał 46 593 różnych  świadczeń.
W 242 przypadkach odmówił pomocy. Odmowy następowały wyłącznie na skutek braku 
współpracy,  marnotrawienia  środków  własnych  bądź  przyznanej  pomocy,  niechęci 
poprawy własnej  sytuacji  życiowej  lub  w wyniku znacznego przekroczenia  kryterium 
dochodowego  i  niespełnieniu  innych  wymogów  ustawowych.  Nie  było  odmów 
spowodowanych brakiem środków finansowych na świadczenia z pomocy społecznej.
W  10 przypadkach strony skorzystały z  prawa odwołania, z  czego w  6  przypadkach 
SKO utrzymało w mocy decyzje MOPS, w 4 zaś, uchyliło do ponownego rozpatrzenia. 

W  roku  2006   wpłynęła  1  skarga  na  pracownika  socjalnego.  Skarga  została 
rozpatrzona i uznana za bezzasadną.
W ramach  wniosków odnotowano  28  zgłoszeń.  Wnioski  dotyczyły przede wszystkim 
udzielenia  pomocy,  wymiaru  pomocy,  zaniedbań  opiekuńczo-wychowawczych 
w środowiskach znanych zgłaszającym, pomocy przy poszukiwaniu mieszkania, miejsca 
w Domu Noclegowym bądź przyjęcia lub pomocy przy znalezieniu pracy.

Realizowana  w  Ośrodku  pomoc  w  42 przypadkach  doprowadziła 
do  usamodzielnienia  się  osób  i  rodzin  bądź  ograniczenia  częstotliwości  korzystania 
ze świadczeń lub też ograniczenia wymiaru przyznawanej pomocy.

W sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 3 629 decyzji, co w praktyce 
oznacza średnio 605 decyzji na 1 pracownika socjalnego.
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1. Charakterystyka klientów pomocy społecznej

Liczba  klientów  pomocy  społecznej  uległa  zmniejszeniu  w  stosunku  do  lat 
ubiegłych.
Powodem  zmniejszenia  liczby  korzystających  ze  świadczeń  jest  między  innymi 
zmniejszenie skali bezrobocia w mieście i powstawanie w okolicy miasta nowych miejsc 
pracy. 45 osób podjęło zatrudnienie w ramach umów o pracę lub umów zleceń.  Były to 
przede wszystkim osoby krótkotrwale bezrobotne. Osoby pozostające od wielu lat bez 
zatrudnienia nadal nie wyrażają woli do podjęcia stałego zatrudnienia bądź zatrudnienia 
w ogóle. Jest to szczególnie widoczne przy kierowaniu tych osób na prace społecznie 
użyteczne.  W  ramach  organizacji  prac  społecznie  użytecznych  MOPS  wyłonił 90 
bezrobotnych pozostających bez pracy od co najmniej roku i korzystających ze świadczeń 
z  pomocy  społecznej.  Z  całej  grupy  wytypowanych  podjęło  pracę  31  osób, 
5  zrezygnowało  na  rzecz  stałej  pracy,  1  odmówiła  przyjęcia  pracy,  pozostałe  osoby 
zrezygnowały z  innych  przyczyn  bądź  po  podjęciu  pracy wykazały  się  zwolnieniami 
lekarskimi.  

Duża  część  korzystających  w  przeszłości  ze  świadczeń  z  pomocy  społecznej 
„przeszła” do  systemu świadczeń rodzinnych.     

Nieznacznemu wzrostowi  uległa  ilość osób umieszczonych w domach pomocy 
społecznej. W roku 2006 w dps-ach przebywało 7 mieszkańców miasta. W 6 przypadkach 
Ośrodek  ponosił  całą  bądź  część  odpłatności  za  pobyt.  Koszt  odpłatności  ze  strony 
Ośrodka (gminy) wzrósł z 29 201 zł w roku 2005 do 61 200 zł w roku 2006.

Najczęściej  występującymi  powodami  udzielenia  pomocy  w  roku  2006  była 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa 
domowego.  Znamienny jest  fakt,  iż osoby długotrwale bezrobotne, wywodzące się ze 
środowisk funkcjonujących w oparciu o świadczenia z pomocy społecznej od wielu lat 
wypracowują model zależności od pomocy społecznej i całkowitą bezradność życiową.

Równie  często  wymienianą  przez  pracowników  socjalnych  przesłanką 
kwalifikującą  do  udzielenia  świadczeń  jest  nadal  bezrobocie. Dotyczy  ono  zwykle 
długotrwale pozostających bez pracy. 

Podobnie  jak  w  latach  poprzednich  często  korzystają  z  pomocy,  głównie 
finansowej,  długotrwale chorzy i niepełnosprawni.  Jest to grupa odbiorców pomocy, 
która  ma  niewielkie  szanse  na  poprawę  sytuacji  życiowej,  wymaga  jednak  szeroko 
pojętego wsparcia.
Należy  zauważyć,  że  wśród  zgłaszających  się  po  pomoc  osób  wzrasta  ilość  osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Aktualnie MOPS obejmuje stałą pomocą  16  środowisk, 
w których występują zaburzenia psychiczne. Jest to wyjątkowo trudna kategoria klientów. 
Osoby z tej grupy często bowiem odmawiają podjęcia leczenia, trudno je zmotywować 
i  pracować  nad  rozwiązaniem ich  problemów.  W wielu  przypadkach  członkowie  ich 
rodzin także nie są skłonni do współpracy i wprowadzania zmian.

Dużą grupę stanowią osoby i  rodziny,  kwalifikowane do świadczeń z  powodu 
ubóstwa. Grupę  tę  charakteryzują  niskie,  nie  pozwalające  na  zabezpieczenie 
podstawowych  potrzeb  bytowych  dochody,  bądź  całkowity  ich  brak.  Często  jedyny 
dochód stanowią świadczenia z pomocy społecznej.  
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BEZDOMNOŚĆ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 12 15 18 33 21 9 7
Liczba osób w rodzinach 20 20 26 56 38 15 7

UBÓSTWO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 36 72 53 70 66 79 48
Liczba osób w rodzinach 85 119 123 182 133 208 77

BEZROBOCIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 133 185 229 263 249 273 202
Liczba osób w rodzinach 455 570 745 832 786 723 564

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 77 124 118 139 113 111 83
Liczba osób w rodzinach 217 286 368 419 294 276 221

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 47 113 131 161 162 135 83
Liczba osób w rodzinach 86 219 314 434 386 304 188

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Liczba rodzin 176 286 235 306 264 257 218

Liczba osób w rodzinach 610 729 806 952 835 780 709

ALKOHOLIZM
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 23 19 4 23 12 20 8
Liczba osób w rodzinach 58 49 12 61 28 55 21

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 1 4 1 4 3 6 8
Liczba osób w rodzinach 3 9 7 18 3 7 17

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 1 4
Liczba osób w rodzinach 5 17

PRZEMOC W RODZINIE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 3 10 2
Liczba osób w rodzinach 8 41 7

ZDARZENIE LOSOWE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba rodzin 1 1 3
Liczba osób w rodzinach 4 5 12

            Przyczyny kwalifikujące do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w 
latach 2000-2006

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMO-
WEGO



 

2. Praca socjalna 

W roku 2006 odnotowano wzrost liczby środowisk, w których przeprowadzona 
została praca socjalna. Wynika to między innymi z większej świadomości pracowników 
socjalnych, dbałości o podnoszenie kwalifikacji i potrzeb środowiska. Miasto Lędziny nie 
posiada  odpowiedniego  zaplecza  pozwalającego  mieszkańcom  na  realizację  potrzeb 
w zakresie poradnictwa, terapii, leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, co nastręcza 
pracownikom wiele trudności w pracy z klientami. Brak takiego zaplecza także po stronie 
służb  powiatowych.  Pracownik  musi  sobie  radzić  w  sytuacjach  wymagających 
interwencji specjalistów i właściwych służb. Pozostaje osamotniony i przeciążony pracą. 
Aby zapobiec  wypaleniu  zawodowemu pracowników  i  pomóc im w rozwiązywaniu 
trudnych przypadków włączono w system pracy Ośrodka stałe  superwizje.  W drugim 
półroczu  2006  zlecono  przeprowadzenie 4 superwizje dla  pracowników  socjalnych 
i wychowawców Świetlicy.
Poszerzono także wymiar pracy metodą  zespołów interdyscyplinarnych. W minionym 
roku uruchomiono 12  zespołów. Konsekwencją prac zespołów interdyscyplinarnych było 
m.in.  podjęcie  współpracy  z  pedagogami  szkolnymi,  psychologiem w PCPR,  policją, 
kuratorami sądowymi oraz skierowanie 5 wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodzinną 
i poddanie rodzin nadzorowi kuratora sądowego. 
W przypadkach wymagających interwencji  fachowców z innych dziedzin,  przekazano 
sprawy  do  załatwienia  tymże  specjalistom.  Przykładem  być  mogą  mediacje 
przeprowadzone  na  rzecz  klientów  Ośrodka  i  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez uprawnionych mediatorów, a także skierowanie osób po 
porady  prawne  w  MOPS  (16), porady  psychologiczne  i  prawne  w  PCPR  (36), 
przebadanie dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itp.

Pracę  socjalną  wykonano  w  362  środowiskach,  z  czego  wyłącznie  (tj.  poza 
udzieleniem pomocy innego rodzaju) w 167. Inaczej mówiąc z pomocy w postaci pracy 
socjalnej skorzystało 908 osób – mieszkańców miasta.

Wiele  działań  prowadzonych  w  ramach  pracy  socjalnej  przyniosło  pozytywne 
efekty w postaci podjęcia pracy zarobkowej przez klientów, pełnego usamodzielnienia się 
bądź odejścia od systemu pomocy społecznej na pewien czas, poprawy funkcjonowania 
rodzin   w  wyniku  przeprowadzonych  treningów  umiejętności  społecznych  (poprawa 
relacji  między  członkami  rodzin,  pogłębianie  zaufania,  rozwijanie  umiejętności 
komunikowania,  planowanie  i  wydatkowanie  budżetu  własnego,  prowadzenie 
gospodarstwa  domowego  itp.),  podejmowania  leczenia  odwykowego,  umiejętności 
radzenia  sobie  w  nowych  sytuacjach,  umiejętności  dokonywania  samooceny, 
wzmocnienia poczucia własnej wartości.
Efektywność  działań  podejmowanych  przez  pracowników  jest  trudno  mierzalna. 
Nie zawsze bowiem efekty działań przekładają się na liczby, które mogłyby świadczyć o 
całkowitym  usamodzielnieniu  się  klientów  i  oderwaniu  od  systemu  zabezpieczenia 
społecznego, a tym samym zmniejszeniu wydatków ponoszonych na pomoc społeczną.
W  wielu  przypadkach  o  efektywności  pracy  z  klientami  świadczą  drobne  sukcesy 
osiągane przez nich czy zmiana sposobu percepcji rzeczywistości i wzrost świadomości 
społecznej.
Jednym z  wymiernych  wskaźników  badania  efektywności  pracy  z  klientami  pomocy 
społecznej  jest  kontrakt.  Na  przestrzeni  minionego  roku  zawarto  48 kontraktów 
w sprawach o podjęcie zatrudnienia, podjęcie leczenia odwykowego oraz w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych.
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3. Interwencje w środowisku

W sytuacjach tego wymagających np. w przypadkach zgłoszenia osób trzecich, 
instytucji  bądź  samych  zainteresowanych,  pracownicy  Ośrodka  przeprowadzają 
interwencje  w  środowisku  pobytu  osoby,  której  zgłoszenie  dotyczy.  Są  to  wejścia 
indywidualne  albo  w  asyście  innego  pracownika,  specjalisty,  kuratora,  policjanta, 
wychowawcy  Świetlicy,  pedagoga  szkolnego  lub  członka  rodziny.  Celem  wejścia 
w środowisko jest  uzyskanie pełnej  i  obiektywnej wiedzy o występującym problemie, 
podjęcie środków zaradczych i pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji.
W  roku  2006  pracownicy  przeprowadzili  16  interwencji w  sprawach  dotyczących 
przemocy,  z  czego  w  12  przypadkach  objęto  rodziny  pomocą  finansową.  Zaznaczyć 
należy, że były to środowiska nie znane dotąd pracownikom Ośrodka , nie korzystające ze 
świadczeń z pomocy społecznej.
Na  przestrzeni  całego  roku  odnotowano  42 przypadki  występowania  przemocy 
w rodzinie. W sytuacji występowania przemocy Ośrodek podejmował wszystkie możliwe 
środki zaradcze i obejmował rodziny stałym monitoringiem.
Słaby  punkt  w  pracy  ze  środowiskami  dotkniętymi  przemocą  stanowił  jednak  brak 
hostelu  dla  ofiar  przemocy  (od  października  2006  roku  nie  funkcjonuje  mieszkanie 
kryzysowe  dla  ofiar  przemocy  funkcjonujące  w  strukturach  MOPS),  brak  oferty  po 
stronie  powiatu  m.in.  dla  sprawców  przemocy,  brak  specjalistów  (psychologów, 
psychiatrów i terapeutów rodzinnych).
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III.2.Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

1. Zasiłki rodzinne, dodatki i świadczenia opiekuńcze

W ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
wydano  1  498  decyzji  administracyjnych,  na  podstawie  których  przyznano  18  137 
świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1 676 065,40 zł.
Świadczenia rodzinne w skład których wchodzą zasiłki rodzinne, przysługujące do nich 
dodatki i świadczenia opiekuńcze trafiły do 872 rodzin. Liczebność tych rodzin wynosiła 
2 671 osób, w tym 1366 dzieci.

Przysługujące  do  niektórych  świadczeń  składki  na  ubezpieczenia  emerytalno-
rentowe przyznano w ilości 143 świadczeń w 15 rodzinach liczących 70 członków, w tym 
44  dzieci.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzono w  73 przypadkach w 7 
rodzinach liczących 14 osób, w tym 8 dzieci.

W kwestii  świadczeń  rodzinnych  i  alimentacyjnych wniesiono  26 odwołań  od 
decyzji  wydanych  przez  Dyrektora  MOPS.  16  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze 
utrzymało w mocy, 8 uchyliło do ponownego rozpatrzenia, w 2 przypadkach stwierdziło 
uchybienie  terminu  odwołania  przez  stronę  bądź  uchyliło  i  umorzyło  postępowanie. 
Częstym powodem odwołań była nieprecyzyjność brzmienia obowiązujących w zakresie 
świadczeń  rodzinnych  przepisów  i  niejednorodność  w  ich  interpretacji  oraz 
wprowadzanie  w  błąd  organ  wypłacający  lub  brak  informacji  lub  ze  strony 
świadczeniobiorców o  zmianie  sytuacji  rodzinnej  i  dochodowej,  powodujące  uznanie 
przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane. Aż w 17 przypadkach MOPS wszczął lub 
wznowił postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia  i wydał stosowne 
decyzje.

W okresie od stycznia do grudnia 2006 MOPS zrealizował świadczenia rodzinne 
wg poniższego zestawienia.
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2. Zaliczki alimentacyjne 

Zaliczki alimentacyjne przyznano w 51 rodzinach, których liczebność wynosiła 
146 osób,  w  tym  96  dzieci.  Łącznie  przyznano  695 świadczeń  na  łączną  kwotę 
139 878,22 zł.
Podkreślenia wymaga fakt, iż do budżetu gminy nie wpłynęła dotąd żadna kwota z tytułu 
ściągalności  alimentów  od  dłużników  alimentacyjnych,  mimo  zapisu  ustawowego 
zobowiązującego dłużników do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela powyższych 
należności w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, powiększonych o 5%, 
z których 50% winno stanowić dochód gminy. Kwota należności z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych przypisana do zwrotu wynosi 199 402 zł, z czego 50% powinno 
stanowić dochód gminy.
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IV.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  realizuje  także  zadania  wynikające  z  innych  aktów  prawa 
obowiązujących  w  obszarze  polityki  społecznej.  Niektóre  z  nich  zapisane  zostały 
w  realizowanej  przez  Ośrodek  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych  na  lata  2006  –  2013.  Wybrane  zagadnienia  rozwiązuje  we  współpracy 
z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Należą  do  nich 
profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów  uzależnień  i  przemocy  domowej  oraz 
prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej.

1. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej

W  ciągu  roku  2006  do  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  uczęszczało  44  dzieci, 
z czego 32 dzieci to uczniowie szkół podstawowych, 12 gimnazjum.  
14  uczestników  to  dzieci  przyjęte  w  minionym  roku.  28 to  uczestnicy  przyjęci 
w  latach  poprzednich  kontynuujący  pobyt  w  Świetlicy.  Stan  uczestników  Świetlicy 
na dzień 31 grudnia 2006 –  28.  Spośród tej  grupy 17 dzieci  nie  otrzymało  promocji 
do następnej klasy.

W  okresie  minionego  roku  nie  skierowano  żadnego  z  uczestników  zajęć 
świetlicowych do placówki opiekuńczo wychowawczej, resocjalizacyjnej itp.
Nadzorem kuratora objętych było 13 rodzin dzieci korzystających ze Świetlicy i 3 dzieci.
           W sprawach uczestników Świetlicy wychowawcy przeprowadzili 21 interwencji 
w środowiskach zamieszkania dzieci..
W  ramach  pracy  z  rodzicami  i  opiekunami  wychowawcy  spotykali  się  aż  175  razy 
w miejscach zamieszkania tych rodzin.

Praca  z  rodziną  jest  ważnym  elementem  pracy  socjoterapeutycznej  z  dzieckiem 
w Świetlicy jest. W  roku 2006 w ramach prac Świetlicy organizowane były:
− grupa wsparcia  dla  rodziców uczestników Świetlicy,  której  głównym celem jest 

wsparcie  się  członków  grupy  poprzez  dzielenie  się  osobistym  doświadczeniem, 
przydatnymi  informacjami,  nadzieją,  siłą  i  mądrością,  emocjami  i  uczuciami, 
pomysłami rozwiązań, przykładami skutecznego radzenia sobie,

− zespoły  interdyscyplinarne -  wychowawcy  Świetlicy  kierowani  chęcią  pomocy 
dziecku i rodzinie starali się o zaangażowanie różnego rodzaju instytucji i organizacji, 
których zadania polegają na wspomaganiu rodziny.  W związku  z powyższym we 
współpracy  z  MOPS od  2003  roku   organizowane  są  zespoły  interdyscyplinarne, 
których zadaniem jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej 
sieci  wsparcia  oraz  wspomaganie  dzieci  poprzez  wyposażanie  rodziców 
w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica  i członka rodziny. 
Efektem  organizowania  zespołów  jest  integracja  pracowników  różnych  instytucji, 
podział  odpowiedzialności   w  podejmowaniu  działań  na  rzecz  rodziny,  co  daje 
poczucie mniejszego obciążenia bezradnością,  często pojawiającą się  w sytuacjach 
pomagania.  Dzięki  zespołom  uzyskuje  się  szybką  diagnozę,  lepsze  pomysły  na 
projektowanie pomocy oraz lepszy komfort pracy. Rodzina w tym, dziecko, otrzymuje 
natomiast obraz zintegrowanego systemu pomocy, wsparcia, co działa mobilizująco 
do podjęcia działań na rzecz zmiany trudnej sytuacji. 

− Młodzieżowa Grupa Popołudnie -  młodzież, dotychczasowi uczestnicy Świetlicy, 
którym  zajęcia  popołudniowe  w  szkole  oraz  praktyki  uniemożliwiały  codzienne 
korzystanie  z  zajęć  świetlicowych – zainicjowała  stworzenie  Młodzieżowej  Grupy 
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Popołudnie. Spotkania  grupy  odbywały  się  raz  w  tygodniu  w  godzinach 
popołudniowych,

− Świetlicowy Urząd Pracy to projekt także zainicjowany w roku minionym, którego 
celem głównym jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestników Świetlicy 
Socjoterapeutycznej  w  Lędzinach.  Dzięki  udziałowi  w  tym  projekcie,  uczestnicy 
zdobywają umiejętności społeczne, które w przyszłości pozwolą im odnaleźć się na 
rynku  pracy.  ŚUP uczy ich  umiejętności  załatwiania  spraw wynikających  z  życia 
społecznego,

− wypoczynek  dzieci -  w  ramach  zajęć  ponad  regulaminowych  jak  corocznie 
organizowane  była  dla  dzieci,  mieszkańców  miasta  Lędziny  (także  nie  będących 
uczestnikami  Świetlicy)  akcja  letnia  „Słoneczne  Wakacje  w  Mieście”  oraz  ferie 
zimowe,

− wspinaczki po skałkach - w ramach współpracy z pracownikami KWK „Ziemowit” 
w  Lędzinach  na  zakończenie  roku  szkolno  –  świetlicowego  wychowawcy 
zorganizowali dla uczestników Świetlicy trzydniową wycieczkę do Jury Krakowsko 
-  Częstochowskiej,  podczas  której  dzieci  mają  okazję  do  wspinaczki  skałkowej. 
Pozytywne  przykłady organizatorów,  wychowawców sprzyjają  wdrażaniu  w  życie 
pozytywnego  obrazu  dorosłego  oraz  konstruktywnego  wzorca  życia,  uczą 
współdziałania, współpracy, uczynności, wspólnego radzenia sobie z trudnościami,

− placówka aktywnie angażowała się również w różnego rodzaju imprezy kulturalne, 
sportowe, konkursy organizowane na terenie miasta Lędziny. 
Uczestnicy  Świetlicy  otrzymali  wyróżnienia  za  udział  w  Ogólnopolskiej  akcji 
„Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”,  Konkursie  Plastycznym  „Najpiękniejsza  choinka” 
organizowanym przez Urząd Miasta Lędziny,

− obóz letni  - współpraca z LOK oddział w Lędzinach zaowocowała uczestnictwem 
młodzieży  w  wakacyjnym  obozie  żeglarskim,  co  dało  młodzieży  możliwość 
aktywnego  i  ciekawego  spędzenia  czasu  wolnego;  żeglarstwo  uczy  odwagi, 
odpowiedzialności,  ciekawości  świata,  rozwija  zdolność  samodzielnego  życia. 
Wyjazd na obóz jest nagrodą za całoroczną współpracę z wychowawcami Świetlicy, 
ze szkołą. Po zakończeniu obozu młodzież miała możliwość udziału w spotkaniach 
organizowanych przez Yacht Club w Chełmie Śląskim.

− inne imprezy -  uczestnicy Świetlicy brali udział w Festiwalu Piosenki Żeglarskiej 
organizowanym przez Żeglarskie Młodzieżowe Koło LOK przy Powiatowym Zespole 
Szkół i Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach, zawodach w Klubie Modelarskim, 
konkursach wiedzy literackiej organizowanych we współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Lędzinach.

Do  niewątpliwych  osiągnięć  pracowników  Świetlicy  w  roku  2006  zaliczyć  należy  : 
poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, wypracowanie systemu norm społecznych 
i  umiejętności  rozwiązywania  konfliktów,  zmniejszenie  stopnia  agresji  u  dużej  grupy 
uczestników, uzyskanie promocji do następnej klasy, wypracowanie umiejętności uczenia 
się i systematycznego odrabiania lekcji  podjęcie pracy zarobkowej oraz podjęcie terapii 
odwykowej przez kilku spośród rodziców dzieci uczęszczających do placówki, poprawę 
funkcjonowania wielu rodzin i relacji w rodzinach oraz umocnienie współpracy z innymi 
instytucjami i organizacjami społecznymi. 

                  

 
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność  GKRPA  podobnie  jak  Świetlicy  terapeutycznej  finansowana  jest 
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ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania  podejmowane 
przez  Komisję  wynikają  wprost  z  zapisów ustawy z  dnia  26 października  1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z  2007r.  nr 70 
poz.  473)   oraz  zawarte  są  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowich uchwalanym corocznie przez Radę Miasta w Lędzinach.

Do  GKRPA   w  roku  minionym  wpłynęły  43 wnioski   o  wszczęcie  działań 
nakierowanych na podjęcie leczenia odwykowego przez osoby naruszające zapisy ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
15 spośród wniosków skierowała Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu, 8 Prokuratura 
Rejonowa  w  Tychach,  7 służba  kuratorska  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Tychach, 
3 pracownicy MOPS, w pozostałych  10 przypadkach wnioskodawcami byli członkowie 
rodzin osób nadużywających alkoholu.  Na 43 osoby zgłoszone 35 stanowili mężczyźni. 
Z  większością  tych  osób,  a  także  członkami  ich  rodzin  Komisja  odbyła  rozmowy 
motywujące do podjęcia leczenia. 
W  2 przypadkach  nieodłącznym  elementem  związanym  z  nadużywaniem  alkoholu 
okazała się przemoc fizyczna wobec członków rodziny.
35  osób  GKRPA  skierowała  do  biegłych  w  celu  wydania  opinii  w  przedmiocie 
uzależnienia.  W  stosunku  do 14  skierowanych  (w  tym,  2  kobiety)  biegli  orzekli 
uzależnienie.
W 6 przypadkach komisja wnioskowała do sądu o wydanie postanowienia o zastosowanie 
przymusowego leczenia odwykowego. 
Spośród  zgłoszonych  na  Komisję  w  roku  minionym  i   2004,  6  osób  sąd  skierował 
na leczenie w trybie stacjonarnym, 30 na leczenie ambulatoryjne.
Dla  potrzeb  GKRPA,  sądu  i  biegłych  orzekających  w  przedmiocie  uzależnienia 
od  alkoholu  przeprowadzono  29  wywiadów  w  środowisku  osób  nadużywających 
alkoholu.

W  minionym  roku  GKRPA  współpracowała  ściśle  z  Poradnią  Leczenia 
Uzależnień  i  Współuzależnienia  w  Lędzinach.  Większość  osób  motywowanych  i 
kierowanych do podjęcia leczenia odwykowego trafiła właśnie do tej Poradni. PLUiW 
zarejestrowała ogółem 60 osób zgłaszających się w celu podjęcia leczenia lub uzyskania 
porady, w tym 20 kobiet. Wśród zarejestrowanych było 11 osób w wieku od 19 do 29 lat 
i 49 osób w przedziale wiekowym od 30 do 64 lat.
Leczonych po raz pierwszy zanotowano 25 osób, w tym 10 kobiet.
Z  usług  Poradni  korzystały  także  osoby  współuzależnione,  członkowie  pacjentów 
dotkniętych  uzależnieniem,  głównie  od  alkoholu.  Zgłosiło  się  14  osób 
współuzależnionych, w tym 13 kobiet, wszyscy w wieku od 30 do 64 lat. Na przestrzeni 
całego roku Poradnia udzieliła  863 porad, w tym  510  to porady psychologa,  353 zaś, 
to porady udzielone przez terapeutę leczenia uzależnień.

Wśród  pacjentów większość  stanowią  osoby słabo  zmotywowane  do  leczenia, 
przerywające proces leczenia bądź powracające po kolejnych rozmowach z członkami 
GKRPA.

Terapię  w  Poradni  prowadziło  w  roku  minionym  dwóch  specjalistów 
zatrudnionych  w  ramach  kontraktu  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia.  Poradnia 
podobnie  jak  w  latach  poprzednich  oferuje  program  edukacyjny  i  terapię  dla  osób 
uzależnionych (a jeśli występuje potrzeba, także dla współuzależnionych) na poziomie 
podstawowym.  Dalej  brak  możliwości  kierowania  osób  uzależnionych  na  terapię 
poszerzoną  i  kierowania  nieletnich  i  dorosłych  dzieci  alkoholików  na  terapię 
specjalistyczną (AL Anon i DDA).

Do Izby Wytrzeźwień  w Tychach  trafiło  na  przestrzeni  całego  roku  177  osób 
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w tym 16 kobiet i 7 nieletnich chłopców.
W  roku  2006  GKRPA  wzorem  lat  poprzednich  występowała  w  charakterze 

koordynatora  miejskiego  ogólnopolskiej  akcji  „Zachowaj  Trzeźwy Umysł”.  W akcję 
zaangażowały się wszystkie szkoły lędzińskie i Świetlica Socjoterapeutyczna.  9  dzieci 
z wymienionych placówek i 3 klasy gimnazjalne zostało nagrodzonych przez organizatora 
kampanii  - Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych.

3.  Rynek napojów alkoholowych w mieście

W roku 2006 planowana kwota środków przeznaczonych na zadania wynikające 
z powoływanych wyżej źródeł wynosiła  240 000 zł, faktyczne wpływy zaś 245 159 zł. 
Na  realizację  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych wykorzystano kwotę 238,472 zł.

Rynek napojów alkoholowych w mieście kształtował się podobnie jak w latach 
poprzednich. Ogólna liczba punktów sprzedaży wynosiła 70,  z czego:
– 45 - to placówki handlowe z napojami przeznaczonymi do spożycia poza  

miejscem sprzedaży,
– 25 -  to placówki gastronomiczne z napojami przeznaczonymi do spożycia 
              w miejscu sprzedaży,
co jest zgodne z przyjętym uchwałą Rady Miasta limitem punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.

Na  jeden  punkt  sprzedaży  przypada  151 mieszkańców miasta.  Gęstość 
sieci sprzedaży napojów wysokoprocentowych dla miasta wynosi 308.

W  roku  2006  Burmistrz  Miasta  wydał  62 zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych,  w  tym:  5  zezwoleń  jednorazowych,  50   podmiotom  prowadzącym 
sprzedaż „na wynos”(sklepom) i  12 placówkom gastronomicznym. Wszystkie wnioski 
zaopiniowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze społecznością lokalną pozwala na zintensyfikowanie i zwiększenie
efektywności działań nakierowanych na potrzebujących, pogłębienie zaufania do fachowo 
pomagających oraz wzmocnienie procesu integracji społecznej.
Celem współpracy jest wzmacnianie zdolności osób i rodzin, ale także grup społecznych 
do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, zawiązywanie koalicji na rzecz 
niesienia  pomocy  potrzebującym,  pokonywanie  barier  komunikacyjnych, 
przeciwdziałanie  skutkom  dezintegracji  społecznej  oraz  aktywizacja  społeczności 
lokalnej.

W roku  2006  MOPS podejmował  współpracę  z  Urzędem Miasta,  Starostwem 
Powiatowym,  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Powiatowym Urzędem Pracy, 
Młodzieżowym Biurem Pracy i innymi instytucjami pomocowymi działającymi na terenie 
powiatu,  placówkami  oświatowymi,  sądami,  policją,  organizacjami  społecznymi 
i pracodawcami. 

Szczególnie efektywnie przebiegała współpraca z policją, pedagogami szkolnymi, 
kuratorami  zawodowymi.  Miała  ona  najczęściej  postać  spotkań  w  zespołach 
interdyscyplinarnych  powoływanych  dla  rozwiązania  konkretnych  problemów  osób 
i  rodzin  przejawiających  silną  niechęć  do  ich  rozwiązania  bądź  bezradność 
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i  nieumiejętność  samodzielnego  ich  rozwiązania.  Wiele  spotkań  zorganizowano 
w  sprawach  dotyczących  dzieci  i  młodzieży.  Wielokrotnie  zespoły  rozstrzygały 
w sprawach dotyczących przemocy, uzależnień, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych 
i konfliktów rodzinnych

Pomyślny przebieg miała również współpraca z Centrum Przedsiębiorczości S.A 
na Woli i Ochotniczym Hufcem Pracy w Tychach. Oba podmioty w ramach pozyskanych 
przez siebie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL) realizowały 
projekty  na  rzecz  integracji  zawodowej  i  społecznej   biernych  zawodowo:  kobiet 
i młodzieży do 25 roku życia. 
Dzięki przychylności wymienionych instytucji mogliśmy skierować kilkoro mieszkańców 
miasta do udziału w projektach mających na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych 
poprawiających pozycję tych osób na rynku pracy. 

Pozytywnie  układała  się  współpraca  z  KWK  „Ziemowit”  Współpraca 
z kierownictwem i pracownikami kopalni  ma miejsce od kilku lat. W ubiegłym roku 
wzorem  lat  poprzednich  przedstawiciele  kopalni  zaangażowani  byli  w  organizację 
wyjazdu  uczestników  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  na  skałki  w  Jurze  Krakowsko-
Częstochowskiej.  Tym  razem  sfinansowali  sporo  kosztów  związanych  z  wyjazdem. 
Dzięki  wsparciu  pracowników  KWK  „Ziemowit”  MOPS  nawiązał  kontakt  z  firmą 
„Rutra”w  Tychach  zajmującą  się  wspinaczkami.  Pracownicy  tej  firmy  zapewnili 
uczestnikom Świetlicy  dostęp  do  sprzętu  i  profesjonalną  opiekę  podczas  wspinaczek 
po skałkach.

       VI. Inwestycje, doposażenie MOPS

W  roku  2006  została  zakończona  inwestycja  pod  nazwą  „Modernizacja 
pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS – etap I”
Na całość inwestycji wydatkowano kwotę 295 301,89 zł, z czego:

1. w roku 2005 ze środków własnych gminy 30 744,02 z przeznaczeniem na
-  projekt budowlany  -  29 524 zł
-  opinie techniczną    -    1 220 zł

2. w roku 2006 264 557,89 z przeznaczeniem na:
-  modernizację budynku   -  168 134,90 zł
-  wykonanie robót zewnętrznych  -  39 955 zł
-  instalację sieci telefonicznej  -  10 810,32 zł
-  nadzór autorski  -  1 891 zł

ze środków własnych gminy,
– stolarkę okienną  -  22 044,75 zł
– wykonanie robót zewnętrznych  -  21 721,82 zł

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Ponadto  na  różne  prace  i  usługi  związane  ze  zmianą  siedziby  Ośrodka  tj. 

przystosowanie  pomieszczeń  nie  ujętych  w  I  etapie  adaptacji,  a  koniecznych  dla 
sprawnego funkcjonowania instytucji, usuwanie awarii, zakup dodatkowego sprzętu itp. 
wydatkowano kwotę 22 800,94 zł, ze środków własnych Ośrodka .
I tak:
– malowanie  5  pomieszczeń  po  Komisariacie  Policji  wraz  z  zakupem  wykładzin 

podłogowych  -  4 351 zł
– transport mebli i sprzętu biurowego  -  3 576,94 zł
– demontaż i montaż mebli i sprzętu biurowego  -  512,40 zł
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– wykonanie prac montażowych  -  1 300 zł
– wykonanie dodatkowej sieci komputerowej (szafa dystrybucyjna, sieć komputerowa, 

ruter do sieci internetowej itp.), sieci telefonicznej (usługa Telnet) oraz rozbudowa 
sieci alarmowej (zakup i montaż dodatkowych czujek)  -  5 051,88 zł

– zakup dodatkowego wyposażenia (urządzenia do sprzątania, rolety okienne, aparaty 
telefoniczne,  tabliczki  znamionowe,sprzęt  przeciwpożarowy,  tablice  informacyjne, 
urządzenia  sanitarne,  zakup  nowych  pieczątek,  dorabianie  kluczy,  zakup  dzwonka 
bezprzewodowego itp.)  -  8 008,72 zł.

Poniesiono także wydatki związane z zakupem nowego i naprawą starego sprzętu 
i oprogramowania komputerowego w łącznej kwocie 32 695,93 zł, z czego:
– na zakup sprzętu komputerowego w MOPS  -  19 471,20 zł
– na zakup sprzętu komputerowego w Świetlicy Socjoterapeutycznej  -  3 000 zł
– na zakup licencji na moduł importu przelewów bankowych do programu „Finanse-

Księgowość”  -  2 440 zł
– na naprawę sprzętu komputerowego  -  1 522,03 zł
– na zakup tonerów i tuszy do drukarek  -  6 262,70 zł.

VII. Zmiany organizacyjne w  MOPS

W  minionym  roku  wprowadzono  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
zmiany organizacyjne. Powołano do życia  Dział Interwencji Socjalnej i Profilaktyki. 
Do zadań Działu należy udzielanie pomocy w formie poradnictwa rodzinnego, terapii, 
interwencji, szeroko rozumianej pracy socjalnej osobom i rodzinom mającym trudności 
w  pełnieniu  ról  i  zadań  społecznych,  znajdującym  się  w  sytuacjach  kryzysowych, 
zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dbałość o zapewnienie opieki i wychowania 
dzieciom  i  młodzieży  całkowicie  lub  częściowo  pozbawionym  opieki  rodziców, 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  i  młodzieży  niedostosowanych  społecznie. 
Pracownicy Działu mają też służyć radą i wsparciem pracownikom socjalnym.  
Do  zadań  DISiP  należy  między  innymi  prowadzenie  i  sprawowanie  nadzoru  nad 
działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej. 

W ramach Działu utworzono nowe stanowiska specjalistów pracy socjalnej i pracy 
z rodziną. Zmian dokonano w ramach przesunięć wewnętrznych pracowników MOPS 
posiadających wymagane kwalifikacje. 

23 października 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił siedzibę. 
Z budynku przy ulicy Hołdunowskiej 39 przeprowadził się do pomieszczeń byłego DG-1 
przy ulicy Lędzińskiej 47. Na Hołdunowskiej pozostał Dom Dziennego Pobytu Seniora.

VIII. Stan zatrudnienia w MOPS

Stan  zatrudnienia  w  minionym  roku  w  stosunku  do  lat  poprzednich  uległ 
zwiększeniu  o  4  etaty.  Zwiększenie  zatrudnienia  podyktowane  było  zmianą  siedziby. 
W miejscu starej  siedziby Ośrodek nie zatrudniał pracowników obsługi.  Utrzymaniem 
czystości zajmował się bowiem podmiot pełniący funkcję administratora budynku.
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W roku 2006 w MOPS zatrudnionych było 30 pracowników (co w przeliczeniu na etaty 
daje 28,33 - stan na 31 grudnia) w tym, 6 pracowników socjalnych.
Wielu  z  pracowników  podwyższało  swoje  kwalifikacje  zawodowe,  czy  to  w  formie 
udziału w szkoleniach, czy studiów. I tak na dzień 31 grudnia 2006:
– wykształcenie wyższe magisterskie posiadało  -    9    pracowników
– wykształcenie wyższe zawodowe  -   10
– wykształcenie średnie + ukończoną szkołę policealną  -   5
– wykształcenie średnie (ogólne lub techniczne)  -   5
– inne  -   1
 4 pracowników kadry kierowniczej ma ukończone różnego rodzaju studia podyplomowe 
i  specjalizację  z  organizacji  pomocy  społecznej,  1  jest  w  trakcie  specjalizacji 
z  organizacji  pomocy  społecznej  a  2  w  trakcie  specjalizacji  I  stopnia w  zawodzie 
pracownik socjalny.  2  pracowników ukończyło  kurs  języka  migowego co pozwala na 
zapewnienie właściwej obsługi z niepełnosprawnością narządu słuchu i mowy.
W trakcie roku pracownicy MOPS wzięli udział w 40 szkoleniach.

Struktura zatrudnienia  z różnych powodów jest nieadekwatna do potrzeb. 
Zbyt mało jest pracowników pracujących bezpośrednio z klientami pomocy społecznej. 
Ośrodek  nie  spełnia  w  tej  mierze  wymogów  ustawowych  (1  pracownik  na  2000 
mieszkańców).  Brak  również  specjalistów  z  innych  niż  praca  socjalna,  dziedzin  (np. 
psychologa). W praktyce oznacza to, że pracownicy przeciążeni są pracą i nie wystarcza 
im czasu na świadczenie zgodnej ze standardami pracy socjalnej. 

W minionym roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło  praktyki 9 
osób (uczniowie PZS i studenci), a 2 miały możliwość odbycia staży absolwenckich.

IX.  Kontrole

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poddany był kontroli  różnych organów.
W  marcu  kontrolę  przeprowadzili  inspektorzy  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w  Katowicach,  w  lipcu  zaś,  inspektor  ds.  kontroli  Urzędu  Miasta.  Obie  kontrole 
obejmowały swoim zakresem problemową gospodarkę finansową Ośrodka. 

X. Umowy

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006 zawarto 
30 umów  cywilno-prawnych  na  realizację  różnych  zadań  w  obszarze  pomocy 
społecznej i na rzecz Ośrodka.
Konieczność zawarcia bądź zmiany wielu umów podyktowana była zmianą siedziby 
Ośrodka.
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Potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2007

Wśród najpilniejszych potrzeb na rok 2007 należy wymienić: 

1. Remont pomieszczeń MOPS  (adaptacja  pomieszczeń po Komisariacie Policji, 
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania także w części 
zaadoptowanej,  przeprowadzenie  kompletnej  i  skutecznej  dezynsekcji,  montaż 
oświetlenia parkingu prze wejściem do MOPS).

2. Zmiana  systemu  finansowania  wynagrodzeń  pracowników  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej (przeniesienie finansowania ze środków za zezwolenia na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  finansowanie  w  ramach  środków  na 
wynagrodzenia pozostające w dyspozycji MOPS).

3. Rozłączenie  MOPS i  Kuchni  Miejskiej  (w  związku  z  rosnącą  ciągle  ilością 
zadań Ośrodka, nieadekwatnym do kompetencji MOPS zakresem działania KM 
należy  przekazać  KM  obsługę  administracyjno-biurową,  finansowo-księgową 
i kadrowo-płacową, a co za tym idzie ogłosić konkurs na stanowisko głównego 
księgowego).

4. Utworzenie  systemu  wsparcia  dla  osób  bezdomnych  (podjęcie  rozmów 
z organizacjami społecznymi, którym można zlecić prowadzenie zadań w zakresie 
bezdomności: powołanie noclegowni, CIS i ZAZ).

5. Powołanie ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pobytu Seniora.
6. Uzupełnienie  braków  kadrowych  w  MOPS  (zatrudnienie  psychologa  i  co 

najmniej 2 pracowników socjalnych)
7. Wzmocnienie  systemu  wsparcia  dla  pracowników (zwiększenie  ilości 

superwizji dla pracowników socjalnych).
8. Zmiana pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej.
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Załącznik nr1

1. PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY ZA 2006 ROK:

Działalność Świetlicy rozkłada się na dwa podstawowe nurty.

I. Pierwszy z nich związany jest z pracą socjoterapeutyczną. 

W  świetlicy  prowadzone  były  zajęcia  socjoterapeutyczne,  które  prowadzili  wychowawcy 

posiadający przeszkolenie w zakresie socjoterapii.  Program  zajęć socjoterapeutycznych oprócz 

zajęć  polegających  m.in.  na  rozładowaniu  napięć  poprzez  różne  formy  aktywności,  które 

umożliwiają  ujawnianie  blokowanych  emocji  podczas  zajęć  grupowych  i  pracę  na  nich; 

prezentował podejście profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Program  zakładał,  iż  najlepszą  drogą  do  uniknięcia  patologii  zachowania  jest  rozwój 

umiejętności interpersonalnych i całej osobowości wychowanka. Zajęcia dostosowane zostały do 

wielu  uczestników  i  wzbogacone  o  element  zabawowy,  co  znacznie  ułatwiało  przyswajanie 

doświadczeń w młodej grupie terapeutycznej i wzmacnianie jej integracji. Celem zajęć było przede 

wszystkim stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa. Zachęcanie do wzajemnego wspierania 

się,  budowania  pozytywnej  samooceny,  nauki  asertywnych  zachowań  i  samodzielnego 

podejmowania decyzji oraz stałe pobudzanie aktywności twórczej uczestników.

Praca  świetlicowa  opierała  się  na  zasadach  społeczności  socjoterapeutycznej  (raz 

w  tygodniu).  Tę  pracę  grupową  często  uzupełniało  się  metodą  pracy  z  indywidualnym 

przypadkiem, gdzie podstawą są pozytywne relacje pomiędzy wychowawcą, a dzieckiem. Techniką 

stosowaną  w  tym modelu  przez  wychowawców  było  zawieranie  z  dzieckiem pisemnych   lub 

ustnych umów (kontraktów), które określały normy wspólnej zabawy czy pracy.

Duży nacisk nadal kładło się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego czyli uczęszczania 
do szkoły, odrabiania zadań domowych, przygotowania  do lekcji itp. Zajęcia socjoterapeutyczne /w 
tym społeczność/, nastawione były na integrację grupy, dostarczenie nowych doświadczeń 
fizycznych i psychicznych, które ułatwiają określanie własnej tożsamości, budowanie adekwatnego 
obrazu samego siebie i innych, sprzyjanie nawiązaniu  kontaktu z innymi osobami w oparciu o 
zdobycie poczucia zaufania do siebie i bezpieczeństwa w kontaktach z innymi osobami i grupą.

Socjoterapii  służył cykl zajęć rozpatrujących m.in. podstawowe zagadnienia życia  społecznego:

• obowiązków,

• ról społecznych,

• poszanowania społecznego,

• norm i zasad życia,

• uczciwości, szczerości, kłamstwa, kradzieży, nałogów, przyjaźni,

• więzi między ludzkich,

 oraz powiązanie ćwiczeń z zabawami, grami i świętami kalendarzowymi.



Tematyka przeprowadzonych zajęć socjoterapeutycznych w roku 2006:

1. „Dawanie” – zrozumienie wartości dawania i zdobywania umiejętności dzielenia się z innymi, 

poznanie uczuć związanych  z obdarowywaniem.

2. „Branie” – pokazanie emocji związanych z braniem; ukazanie dzieciom, że to co bierzemy i 

czego oczekujemy od innych, może być również wskaźnikiem naszego systemu wartości.

3. „Dzień – noc”  – ukazanie rytmu dnia i  nocy oraz wpływu symboliki  tego rytmu na nasze 

myślenie i wartościowanie rzeczy.

4. „Autobiografia” – wydobycie wartości, jakimi żyje dana osoba, zapoznanie innych z własnym 

systemem wartości.

5. „Nakaz – wybór” – ukazanie mechanizmów działań wynikających z nakazu i wolnego wyboru; 

wzbudzenie refleksji  nad  tym,  co  człowiek może realizować albo co narzucają  mu i  czego 

oczekują od niego inni albo nad tym, co sam świadomie wybiera, o czym jest przekonany, co 

uważa za swój własny wybór.

6. „Co to jest złość?” –  sposoby przeżywania złości oraz jej skutki.

7. „Co robisz ze swoją złością?” – określenie własnego sposobu wyrażania złości i porównanie 

go z innymi oraz uczenie się zdrowych sposobów wyrażania złości.

8. „Co to jest agresja” –  odróżnienie zachowania agresywnego od nieagresywnego, określenie 

definicji agresji.

9. „Dlaczego zachowujemy się  agresywnie?”  –  uświadomienie  sobie  przez  uczniów różnych 

przyczyn zachowań agresywnych; poszukiwanie sposobu zapobiegania tym zachowaniom.

10. „Jak powstaje agresja?” – pokazanie dzieciom mechanizmu powstawania agresji jako reakcji 

na frustrację.

11. „Możemy kontrolować swoją agresję” – poszukiwanie sposobów radzenia sobie ze swoim 

napięciem, tak aby nie dopuszczać do agresji.

12. „Dokuczanie  to  też  agresja”  –  pokazanie  dzieciom,  że  dokuczanie  i  wyśmiewanie  to  też 

agresja oraz uświadomienie im, jakie to może powodować skutki.

13. „Jak uczymy się agresji i przemocy?” – pokazanie dzieciom, co wpływa na to, że uczą się 

agresji i przemocy.

14. „Używanie  agresji,  grupa,  a  przemoc”  –  uświadomienie  dzieciom  istnienia  społecznych 

przekazów  używania  agresji;  uświadomienie  sobie  przez  uczniów  związku  pomiędzy 

przynależnością do grupy, a zachowaniami agresywnymi jej członków.

15. „Jak sobie radzić z przemocą, jak sobie radzić z przemocą w klasie, świetlicy? –  analiza 

sytuacji,  kiedy  stosowana  jest  przemoc  oraz  szukanie  najlepszych  sposobów  jej 

przeciwdziałania;  poszukiwanie  sposobów  pomocy  osobom,  które  są  ofiarami  przemocy 



w szkole, na świetlicy.

16. „Używanie  i  nadużywanie  alkoholu”  – nabycie  umiejętności  pojęć  „używania” 

i  „nadużywania”  alkoholu;  uwrażliwienie  uczestników  na  sygnały  ostrzegawcze,  mówiące 

o nadużywaniu alkoholu.

17. „Mój  tata/  mama pije”  – dostarczenie  informacji  o  sytuacji  dzieci  osób  pijących;  zdjęcie 

z dzieci odpowiedzialności za picie rodziców.

18. „Zdrowie  czy  niezdrowe?”  –  wprowadzenie  tematu  zdrowego  życia,  zdrowej  zabawy, 

zdrowego jedzenia – czyli „co mi służy?”

19. „Trening zachowań asertywnych – sztuka odmawiania” – uczenie jak odmawiać bez obawy 

przed  odrzuceniem,  etapy  odmawiania,  nabywanie  umiejętności  obrony  przed  naciskiem 

otoczenia.

20. „Rozwiązywanie  konfliktów”  – zapoznanie  z  pojęciem  „konflikt”,  pokazanie  różnych 

sposobów rozwiązywania konfliktów.

21. „Ja – inni” – poznanie w jaki sposób patrzymy na innych ludzi w zależności od tego, co nas z 

nimi łączy, w jaki sposób są do nas podobni, czy jest to: ktoś z bliskiej rodziny, przyjaciel, 

nieznajomy, osoba tej samej płci, dziecko.

22. „Poznanie własnych możliwości” – ukazanie i odkrycie własnych umiejętności i możliwości; 

pobudzenie do odkrywania zdolności i możliwości; pokazanie dróg wykorzystania możliwości 

i umiejętności.

23. „Życie” – ukazanie wartości życia, jego kruchości, przemijania, a jednocześnie zrozumienie, że 

stanowi ono fundament wszystkich innych wartości.

24. „Co  to  jest  nałóg?”  –  przekazanie  podstawowych  informacji  o  mechanizmach  leczenia 

uzależnień.

25. „O emocjach inaczej” – zapoznanie uczestników z językiem uczuć, nabywanie umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć.

26. „Wolność  i  odpowiedzialność”  –  nabywanie  umiejętności lepszego  kontaktowania  się 

z samym sobą, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

27. „Staramy się nie używać wulgarnych słów” – wyrabianie opinii na temat właściwego sposobu 

wyrażania  się,  zrozumienie  sensowności  prawidłowego  wysławiania  się,  kształtowanie 

sposobów radzenia sobie z nadużywaniem brzydkich słów, rozwijanie motywacji do szacunku 

dla bliskich osób poprzez prawidłowe wyrażanie się, zapoznanie z kulturą słowa.

28. „Kulturalne zachowanie się” – wyrabianie kultury osobistej, wzrost stopnia uspołecznienia, 

wyrabianie  przejawów  kulturalnego  zachowania  się  oraz  wdrażanie  ich  w  życie  osobiste, 

zmiana  zachowań  wobec  kolegów,  zaznajomienie  wychowanków  z  właściwymi  postawami 

zachowania się oraz z korzyściami płynącymi z takiego sposobu bycia.



29.  „Eliminowanie  zachowań  agresywnych  w  grupie  i  poza  nią”  –  wdrażanie 

do  odpowiedzialności  za  swoje  czyny,  ustalenie  wspólnego  stanowiska  w  danej  sprawie, 

zrozumienie intencji drugiej osoby oraz określenie strategii konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów, wykształcenie motywacji  do unikania sytuacji  „trudnych”, eliminowanie postaw 

agresywnych, zaznajomienie wychowanków z postawami, normami i wzorami akceptowanymi 

i obowiązującymi w danym społeczeństwie.

30. „Jak unikać kłamstwa” –  wdrażanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa, ukazanie 

strat płynących z oszukiwania ludzi i siebie, przedstawienie sposobów radzenia sobie z tym, 

kształtowanie motywacji do unikania kłamstwa.

31. „Moja wymarzona rodzina” – przysposobienie do życia w rodzinie tj. szacunek dla bliskich, 

umiejętność  rozpoznawania  uczuć  członków  rodziny  oraz  wdrażanie  do  samodzielności 

wykonywania zadania, rozwijanie wyobraźni wychowanków.

32. „Deszcz  złota”  –  uświadomienie  dzieciom  jaką  rolę  odgrywają  pieniądze  w  ich  rodzinie 

i jakie nastawienie do pieniędzy maja one same.

33. „Światło i  cień” –  nauka dzieci dostrzegania i rozumienia trudności,  jakie maja z nimi ich 

rodzice,  ćwiczenie  odmiennego  punktu  widzenia,  obserwowanie  problemu  z  perspektywy 

innego człowieka.

34. „Wstyd i duma” – uświadomienie dzieciom z jakich części swojego ciała są dumne a na które 

reagują wstydem.

35. „Odkrywanie pasji” – ukazanie, że człowiek ma jakąś pasję, to ona pomaga odkryć mu sens 

życia, pochłania jego myśli, uczucia, ukierunkowuje jego działania.

36. „Uszy”  –  wesoła  zabawa dzięki  której  dzieci  mają  okazję  zająć  się  własnymi  uszami, 

poruszanie się między fantazją a rzeczywistością.

37. „Namawianie” – nauka rozpoznawania różnych sposobów namawiania.

38. „Uczymy się odmawiać” – ćwiczenie umiejętności odmawiania.

39. „Podejmowanie  decyzji”  –  nauka  podejmowania  decyzji,  zastanowienie  się  co  wpływa 

na decyzje.

40. „Konflikty  są  częścią  naszego  życia”  –  dostarczenie  wiedzy  na  temat  konfliktów, 

uświadomienie że istnienie konfliktów jest czymś naturalnym.

41. „Co to jest konflikt?” – zdobywanie podstawowej wiedzy na temat konfliktów.

42. „Sposoby rozwiązywania konfliktów” – nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

43. „Kto  może mi pomóc” – rozwój  wiedzy o  uzależnieniu,  poszukiwanie  sposobów pomocy 

kolegom,  zapoznanie  z  instytucjami  oferującymi  pomoc  i  sposobami  pomocy  osobom 

uzależnionym.

44. „Uczucia i reakcje organizmu” –  uświadomienie sobie jakie reakcje organizmu towarzyszą 



uczuciom i jaki jest związek uczuć z zachowaniem.

45. „Moje lęki i niepokoje” – szukanie sposobów radzenia sobie ze swoimi lękami i niepokojem.

46. „Jak radzić sobie ze wstydem” – poznanie sposobów radzenia sobie ze wstydem.

47. „Zdrowe i  dobre życie” –  zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie 

i dobrych kontaktów z innymi ludźmi, pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez 

pomocy alkoholu.

48. „Spostrzeganie siebie” –  zwrócenie uwagi  na własne walory,  pozytywne strony charakteru 

i wizerunku zewnętrznego.

49. „Doceniam innych, a inni doceniają mnie” – zwrócenie uwagi na sytuacje, w których inni nas 

doceniają i sytuacje, w których my doceniamy innych.

50. „Kim jestem” – uświadomienie sobie swoich mocnych stron.

51. „Moje  mocne  strony”  –  rozwinięcie  umiejętności  dostosowania  swoich  mocnych  stron 

i prezentowania ich innym ludziom. 

52. „Trudne uczucia i  ich wyrażanie” – nauka rozpoznawania trudnych uczuć,  ich wyrażania 

i znalezienia sposobów ich ekspresji.

53. „Zajęcia  zamykające  grupę”  – zajęcia  mające  na  celu  podsumowanie  pracy  z  grupą 

i cykl spotkań oraz zajęć socjoterapeutycznych; sprawdzanie wiedzy nabytej.

54. „Tworzymy  grupę”  – wzajemne  poznanie  się  dzieci,  tworzenie  sytuacji  sprzyjających 

wyrażaniu  własnych  uczuć,  przezwyciężanie  nieśmiałości,  rozwijanie  umiejętności 

komunikowania  się,  integracja  grupy,  zapewnienie  uczestnikom  w  zajęciach  poczucia 

bezpieczeństwa.

55. „Ustalamy  normy  grupowe”  – stworzenie  kontraktu  grupowego,  odreagowanie  agresji, 

tworzenie  klimatu  bezpieczeństwa  i  zaufania,  pomoc  w  zrozumieniu  zasad,  reguł,  które 

ułatwiają życie i pracę z innymi ludźmi.

56. „My wszyscy”  – zajęcia  te  pozwalają  podkreślić  poczucie  przynależności  do  grupy i  dają 

poszczególnym dzieciom okazję zaprezentowania samego siebie.

57. „Sprawa  zaufania”  – poprzez  te  zajęcia  dzieci  mogą  stwierdzić  wręcz  namacalnie, 

w jakim stopniu komuś zaufać, oraz dowiadują się poprzez zabawę, co czują gdy się komuś 

zwierzają lub gdy starają się innemu uczestnikowi z grupy dodać otuchy.

58. „Wiara we własne siły” – dzieci mogą sobie uświadomić, w jakim stopniu dodają sobie same 

pewności lub w jakim stopniu ta pewność jest im zapewniania przez innych.

59. „Rozwój osobisty” – samopoznanie, budowanie poczucia własnej wartości.

60. „Poznawanie własnych możliwości” – ukazanie i odkrycie własnych możliwości; pobudzenie 

do  odkrywania  zdolności  i  możliwości;  pokazanie  dróg  wykorzystania  możliwości 

i umiejętności.



61. „Tajemniczy  dokument”  –  poznanie  ukrytych  dążeń,  wizji  świata  i  ludzi,  ukrytych 

niepokojów.

62. „Pustynia”  – odkrycie  tych  wartości,  które  są  dla  uczestników  najważniejsze;  ukazanie 

mechanizmów ujawniania się systemu wartości; pokazanie, że w sytuacji utraty wielu rzeczy, 

odłączenia się od bliskich, zagrożenia bliskich, zagrożenia życia ujawnia się najbardziej to, co 

dla człowieka najważniejsze – jego system wartości ostatecznych.

63. „Solidarność” – refleksja  nad tym, czym jest  solidarność i  jakie są wskaźniki solidarności, 

a zgodnie z nią działanie.

64. „Ja i moja rodzina” – ukazanie, w czym można poprawić swoje funkcjonowanie w rodzinie; 

w jaki sposób lepiej powiązać wysoką ocenę rodziny z działaniem na rzecz wspólnego dobra 

rodzinnego.

65. „Praca” – poznawanie różnic pomiędzy pracą, a zabawą; ukazanie pracy i zabawy jako środka 

do realizacji innych wartości; ukazanie różnic między mówieniem o pracy a podejmowaniem 

pracy.

66. „Ćwiczenia  pogłębiające  integrację  w  grupie”  –  integracja  grupy,  nauka  współdziałania, 

poznawanie  siebie  nawzajem,  rozładowanie  napięcia,  ekspresja  lęków  i  obaw  w  związku 

z tworzącą się grupą, wzrost otwartości i akceptacji w grupie.

67. „Ćwiczenia służące wzajemnemu otwarciu się grupy. Zabawy budujące zaufanie, poczucie 

bezpieczeństwa” – podniesienie nastroju, budowanie zaufania, otwarcie, przełamanie lodów.

68. „Zajęcia diagnostyczne” – utrwalenie reguł bycia ze sobą „tu i teraz”, uświadomienie sobie jak 

głęboka jest wzajemna znajomość zainteresowań, upodobań, charakterów, poznanie jaki obraz 

samego siebie ma każdy uczestnik zespołu.

69. „Jaki  jestem,  co  czuję,  jak  myślę  i  oceniam”  –  ukazanie  mechanizmów  i  możliwości 

poznawania swoich różnorodnych właściwości: uczuć, potrzeb, wizji świata i ludzi.

70. „Otaczający  świat”  –  odkrycie  uczuć do świata  przyrody i  otaczających nas  przedmiotów 

materialnych; ukazanie, że przyroda i rzeczy nas otaczające mają swoją wartość.

71. „Zbuduję sobie szczęśliwy dom – relacje rodzinne” – dostrzeganie oraz realizacja potrzeb 

własnych i drugiego człowieka.

72. „Cele  i  środki”  –  ukazanie,  że  nasze  pragnienia,  dążenia,  chęć  posiadania  czegoś  można 

realizować za pomocą różnych środków; środki te mogą być trudne, dotyczące długofalowych 

lub krótkotrwałych działań, mogą być pilne lub ważne.

73. „Lista ulubionych rzeczy” – ukazanie, że rzeczy są wskaźnikami wartości.

74. „Radzenie sobie ze stresem” – pokazanie uczestnikom różnorodnych metod radzenia sobie ze 

stresem, nabywanie umiejętności rozpoznawania i określania swojego napięcia.

75. „Labirynt”  – ukazanie,  że  dążenie  do  celu  jest  uporczywym  pokonywaniem  różnych 



przeszkód, a nieraz nawet błądzeniem, ale najważniejsze są wyrazistość i  gorące pragnienie 

osiągnięcia celu.

76. „Trening zachowań asertywnych – sztuka odmawiania” – uczenie jak odmawiać bez obawy 

przed  odrzuceniem,  etapy  odmawiania,  nabywanie  umiejętności  obrony  przed  naciskiem 

otoczenia.

77. „Mity alkoholowe” – przekazanie wiedzy na temat prawd i mitów o alkoholu.

78. „Święta w moim domu” – integracja grupy, poznawanie tradycji związanej z Świętami Bożego 

Narodzenia, wspólna zabawa, wzbudzenie poczucia atmosfery nadchodzących Świąt.

79. „Zróbmy coś wspólnie” – współdziałanie pozwala osiągnąć lepsze rezultaty, poznanie się.

80. „Poznawanie się – zabawy integracyjne” – integracja grupy, poznanie się, nawiązanie relacji 

w grupie, wzmocnienie grupy.

81. „Nasza grupa” – pogłębienie integracji w grupie, wzajemnego poznania siebie jako jednostki i 

jako członka grupy,  uświadomienie ról, pozycji  i  emocjonalnych więzi pomiędzy członkami 

grupy z naciskiem na uwypuklenie tego, co jest wspólne i pozytywne w grupie.

82. „Poznajmy  się  –  tworzymy  nową  grupę”  –  wzajemne  poznanie  się  dzieci,  nawiązanie 

kontaktu, kształtowanie otwartości w stosunku do innych osób, integracja grupy.

II. Drugi nurt polegał na racjonalnym organizowaniu czasu wolnego. Wychowawcy Świetlicy 

w ramach zajęć zorganizowali uczestnikom:

 Kółka zainteresowań  :  

− Kółko Plastyczne - Techniczne – odbywały się co najmniej raz w tygodniu w ustalony przez 

wychowawcę  i  uczestników dzień.  Celem zajęć  było  rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień 

plastycznych  dzieci,  ale  także  ułatwienie  uczestnikom  wyrażania  własnych  problemów, 

trudnych do werbalizacji oraz stwarzanie możliwości odreagowywania tłumionych , przykrych 

emocji.

Tematy przeprowadzonych zajęć plastyczno – technicznych w roku 2006:

Wędkarz, Modelowanie bandażem, Rozwiązywanie konfliktów, Figurki z balonów, Kartka na każdą 

okazję,  Maski  karnawałowe,  Obrazek  na  ścianę,  Moje  wymarzone  ferie  zimowe,  Kartka 

z  kalendarza,  Bałwanek,  Zaproszenie  na  przyjęcie,  Zwierzę  wydzieranka,  Moja  rodzina, 

Autoportret,  Walentynki  świetlicowe,  Mój  piknik  z  Kubusiem  Puchatkiem,  Malowanie 

z zamkniętymi oczami, Moje emocje, Podziękowania, Pierwsze oznaki wiosny, Kartki wielkanocne, 

Dekorowanie wydmuszek, Motywy wiosenne, Kwiaty witrażowe, Kto się kryje pod maską, Słońce 

na  ścianę,  Woskowe obrazki,  Laurka  dla  mamy,  Układanka,  Modelowanie  z  folii  aluminiowej, 

Kapiące kredki, Moje wymarzone wakacje,  Plastelinowy Muchomorek i Żwirek, Harmonijkowa 

ramka  do  obrazka,  Letni  krajobraz,  Malowanie  w  plenerze,  Witraże  na  szkle,  Kleksy stworki, 



Piaskowe  obrazy,  Pudełko  na  wakacyjne  skarby,  W  czasie  wakacji  najbardziej  lubię,  Ramka 

na zdjęcie z wakacji, Trójwymiarowy obrazek z włóczki, Modelowanie tamponami, Przedstawiamy 

swoje  emocje  za pomocą kolorów,  Krajobraz  z  marzeń,  Kubuś i  Tygrysek,  Rysuję  siebie jako: 

drzewo, zwierzę, rośliny, Motywy jesienne, Ziemniaczane stworki, Gazetka jesienna, Wykonanie 

laurek  na  Dzień  Chłopaka,  Moje  wspomnienia  z  wakacji,  Wesoła  i  kolorowa  jesień,  Pudełko 

w  kwiatki,  Owocowa  doniczka,  Rzeźby  z  kamieni,  Wykonywanie  kartek  świątecznych, 

Czarodziejski puchar, Świąteczny świecznik, Kolorowe pudełko na prezent, Jak przywitałem Nowy 

Rok,  Pingwiny  na  krze,  Ramki  na  zdjęcia,  Kompozycje  ze  sznurka  i  kolorowych  włóczek, 

Lokomotywa, Plecione pudełka i pojemniki, Dzień Kobiet, Samolot z papieru, Nareszcie wiosna, 

Pisanki,  Plakaty  –  Światowy Dzień  Ziemi,  Wiosenne  kwiaty,  Fredzio  cętkowana  ryba,  Barwy 

wiosennej łąki, Krecik, Laurki na Dzień Matki, Daszki od słońca, Jak chciałbym spędzić Dzień 

Dziecka, Moje drzewko wiśniowe, Ruchomy pajac, Breloczek do kluczy, Laurki na Dzień Ojca, 

Wspomnienia  z  Rzętkowic,  Pocztówka  z  wakacji,  Projektuję  okładkę  na  zeszyt  z  ulubionego 

przedmiotu  lub  pamiętnika,  Papierowe  cuda,  Najciekawszy  dzień  wakacji,  Jesienny  ślimaczek, 

Latawce wśród kwiatów, Projektanci mody, Latarenka w gwiazdki, Nastrojowe dekoracje, Rybki 

w sieci, Kasztanowe ludziki, Pająki,  Strachy na Halloween – latająca zjawa, Jesienne dekoracje 

z liści, Dwa strachy z dyni, Kartki świąteczne dla rodziców, Kolorowe stroiki świąteczne, Zimowe 

krajobrazy, Kolory – emocje, Obrazki zimowe, Gazetka na Dzień Kobiet, Kartki na Dzień Kobiet, 

Wiosenna gazetka, Obrazki wielkanocne, Wysypywanki – układanki, Przyozdabianie wydmuszek 

z  jajek,  Mozaika  ze  skorupek,  Wiosenne  obrazki,  Malowanie  pastelami,  Kartki  z  kalendarza  – 

krajobraz letni,

Kwiaty  z  bibuły  na  Dzień  Matki,  Zaproszenia  na  Dzień  Mamy,  Natura  i  jej  piękno,  Obrazek 

z rycerzem, Włóczkowy obrazek, Papierowe wachlarze, Wspomnienia z wycieczki do Rzętkowic – 

kolaże, Malowanie butelek, Woskowe obrazki, Wydrapywanka, Letnie drzewo,

Kartki z okazji Dnia Chłopaka – czarodziejska nitka, Jesienny pejzaż, Stemplowanie liśćmi,

Odbijanka mozaikowa, Strach na wróble, Maski, Portret grupy, Miś, Mikołajkowa gazetka,

To ja a to Ty, Kartki – Mikołajki, Rysunek świąteczny, Gazetka świąteczna, Barwna choinka.

− Kółko  Kronikarskie –  uczestnicy  spotykali  się  wraz  z  wychowawcami  i  zajmowali  się 

redagowaniem kroniki, która zapisującej ważne wydarzenia w życiu świetlicy.

− Kółko Dobrego Filmu, Kółko Dobrej Bajki -  odbywały się co najmniej raz w tygodniu w 

ustalony przez wychowawcę i uczestników dzień oglądając wcześniej przygotowany film lub 

bajkę. Bezpośrednio po projekcji odbywała się dyskusja, związana z omówieniem filmu, bajki i 

problemów w nich poruszanych.



Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe:

 tenis stołowy,

 basen i zalew,

 różnego rodzaju gry z piłką,

 gry i zabawy na placu zabaw,

 zabawy ruchowe: figury zmieńcie się, chodzi lisek, stary niedźwiedź, krzesełka, król zwierząt, 

krzesełka, rzut do kosza, itd... .

Ponadto zorganizowano dla uczestników Świetlicy następujące imprezy.

L.p. Data Impreza

1. 11.01.06r. Konkurs fryzur karnawałowych.
2. 30.01 do 10.02.06r. Kółko plastyczno – techniczne organizowane przez Świetlice 

Socjoterapeutyczną dla dzieci z terenu miasta Lędziny podczas ferii 

zimowych.
3. 14.02.06r. Dyskoteka Walentynkowa.
4. 24..02.06r. Konkurs Szant organizowany przez Powiatowy Zespół Szkól w 

Lędzinach.
5. 27.02.06r. Dyskoteka świetlicowa.
6. 28.02.06r. Wyjazd do Parku Wodnego w Dąbrowie Górniczej.
7. 04.04.06r. Wyjście na plac zabaw gry i zabawy z piłką.
8. 10.04.06r. Olimpiada sportowa zorganizowana na hali gimnastycznej Fundacji 

Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Lędzinach.
9. 12.04.06r. Śniadanko Wielkanocne – rozdanie paczek świątecznych.
10. 24.04.06r. Ogłoszenie konkursu „Świetlicowe czyścioszki”.
11. 05.05.06r. Rozstrzygnięcie konkursu „Świetlicowe czyścioszki”.
12. 05.05.06r. Spacer do lasu – zabawa w podchody.
13. 25.05.06r. Uroczysty Dzień Matki w Świetlicy.
14. 31.05.06r. Konkurs międzygrupowy – Jak chciałbym spędzić Dzień Dziecka?
15. 01.06.06r. Uroczysty Dzień Dziecka.
16. 07.06.06r. Quiz wiedzy ogólnej – konkurs międzygrupowy.
17. 21.06.06r. Konkurs – Zachowaj trzeźwy umysł 2006.
18. 23 - 25.06.06r. 3 dniowa wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej 

„Rzętkowice”
19. 20.07.06r Konkurs muzyczny – „Mini Playback Show”.
20. 31.07 - 11.08.06r. Akcja letnia – „Słoneczne wakacje w mieście”.
21. 16.08.06r. Quiz wiedzy ogólnej.
22. 18.08.06r Konkurs na najlepszą fryzurę.
23. 21.08.06r. Spacer do lasu – „Grzybobranie”.
24. 04.09.06r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolno-świetlicowego.
25. 13.09.06r. Ognisko.
26. 15.09.06r. Wyjście do lasu na grzyby.
27. 22.09.06r. Wyjście do lasu na grzyby.
28. 27.09.06r. Quiz wiedzy ogólnej, kalambury.



29. 29.09.06r. Wyjście na spacer i lody z okazji „Dnia Chłopaka”.
30. 09.10.06r. Ognisko nad zalewem.
31. 03.11.06r. Konkurs fryzur, makijażu i przebieranie na Halloween.
32. 23.11.06r., 

24.11.06r.

28.11.06r.

Świetlicowy Urząd Pracy – wykonywanie kartek z okazji Święta 

Górników.

33. 06.12.06r. Mikołajki – wizyta Św. Mikołaja, rozdanie dzieciom paczek 

Mikołajkowych.
34. 08.12.06r.

11.12.06r.,

12.12.06r.

Świetlicowy Urząd Pracy- wykonanie kartek świątecznych.

35. 20.12.06r. Wigilia – uroczysty posiłek wigilijny, przedstawienie, rozdanie 

paczek świątecznych.

2. Pomysły i potrzeby na 2007rok:

- potrzeby  finanse  na  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  placówki,  zakup  wyposażenia 
i na zorganizowanie różnych imprez, w tym np.: wycieczek, biwaków;

- potrzeby kadrowe – psycholog do pracy indywidualnej z dziećmi i  do terapii - systemowej 
rodziny;

- potrzeby rozwijania infrastruktury miejskiej o placówki specjalistyczne przeznaczone do pracy 
np.: z dziećmi z ADHD;

- potrzeby lokalowe Świetlicy: większe pomieszczenia z własnymi sanitariatami i z kuchnią; 

- stworzenie przy Świetlicy Młodzieżowego Klubu Wsparcia dla młodzieży w wieku od 16 do 21 
roku życia, który posiadałby własnego wychowawcę; 

- wprowadzenie do pracy z uczestnikami placówki mediacji rówieśniczych;

- w  okresie  wakacyjnym  koordynowanie  Dzieci  Ulicy  (otrzymanie  na  zadanie  dodatkowych 
środków z Urzędu Miasta);

Dział Interwencji i Profilaktyki
1.Zespoły Interdyscyplinarne – 9
2.Mediacje  - 2 zgłoszenia, w tym 0 przeprowadzonych mediacji;

3.Ilość rodzin objętych pomocą Działu razem: 23
Rodziny dotknięte przemocą – 6 rodzin

Rodziny dotknięte chorobą psychiczną – 2 rodziny

Inne : 15
4. Ilość wejść w środowiska: 67
5. Ilość wykonanej pracy socjalnej: 52



6. Działania Działu:  

 Udział w projekcie „Kobieta aktywna – kobieta pracująca”, który realizowany był w powiecie 
bieruńsko – lędzińskim przez Centrum Przedsiębiorczości S.A. na Woli; 

 Udział  w  programie  „  Twoja  wiedza  –  Twój  sukces”,  który  dawała  możliwość  młodzieży 
zdobycia konkretnych kwalifikacji zawodowych;  program organizowany był przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Tychach;

 w  2006  roku  po  raz  pierwszy  zorganizowano  warsztaty  umiejętności  wychowawczych 

pod nazwą  „Szkoła Dla  Rodziców”.  To program spotkań dla  każdego,  kto  szuka  sposobu 

na  nawiązanie  głębszych  i  cieplejszych  relacji  z  dziećmi.  Podczas  spotkań  warsztatowych 

rodzice mają możliwość uzyskać wiedzę pomocną w odbudowie więzi uczuciowych w rodzinie, 

ukazania prawidłowych funkcji rodziców, sposobach radzenia sobie w konkretnych, trudnych 

sytuacjach wychowawczych. W 2007 roku planowana jest kontynuacja projektu,

2007 ROK
 zorganizowanie,  w  dniu  02.02.2007r  spotkania  z  przedstawicielami  instytucji  w  celu 

wypracowani Procedury Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

 zorganizowanie  w  dniu  28.03.2007r.  spotkania  z  kuratorami,  pracownikami  socjalnymi, 
funkcjonariuszami Policji, a także przedstawicielami Prokuratury. W celu wypracowania zasad 
współpracy oraz podniesienia efektywności działań i profesjonalizmu.



                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                         

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI 
DOMU DZIENNEGO  POBYTU  SENIORA 

W  LĘDZINACH  W  ROKU  2006.

Ilość  pensjonariuszy  skierowanych  na  pobyt  w  DDPS  na  podstawie  Decyzji  wydanej 
przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach  -  29  osób. 
Imprezy razem z  pensjonariuszami  organizowali  seniorzy z  Klubu Seniora,  który działa 
przy MOPS w Lędzinach. Klub Seniora liczy 120 członków. Wszystkie poczęstunki, opłata 
za wynajęcie lokalu, autokaru na wycieczki pochodzą z własnych składek.

Wykaz  imprez  organizowanych  w  DDPS  w  2006 roku.

12.01.2006r.   - „ Jasełka  po  śląsku  „ -  występy  dzieci  z  Przedszkola  nr 1
                          w Lędzinach   zorganizowany  w  świetlicy  DDPS.

18.01.2006r.   - „ Kolędowanie  „   -   występ  w  świetlicy  DDPS  dzieci
                          z Przedszkola  nr  2  w  Lędzinach.

26.01.2006r.   - wystawa  prac  plastycznych  dzieci  z  Przedszkola  nr  2  w  Lędzinach  
    pt. „  Moja  Babcia,  mój  Dziadek „

26.01.2006r.   - Zabawa  karnawałowa  „OPŁATEK”

20.02.2006r.   - Segregowanie,  układanie,  i  wydawanie,odzieży  używanej  zebranej  
           podczas  zbiórki odzieży  zorganizowanej  przez  MOPS.

22.02.2006r.   - „Dzień  Kobiet  - Tłusty  czwartek  - Ostatki” zabawa  taneczna, 
    obchody  60 lecia  ślubu Państwa  Heleny  i  Józefa  Salwierak  
    udział  Burmistrza  Miasta  Władysława  Trzcińskiego.

8.03.2006r.     - „Kosz  z  bajkami  króla  Bulubula” przedstawienie  dzieci  z  Przedszkola
                         nr  1  w  Lędzinach z  okazji  Dnia  Kobiet  w  świetlicy  DDPS.

5.04.2006r.   - „ Pokaz  i  degustacja  ciast  wielkanocnych”,
„Wystawa  prac  o  tematyce  wielkanocnej”                  

               *    konkurs  z  nagrodami
*    udział  Burmistrza  Miasta  Władysława  Trzcińskiego



6.04.2006r.    -odwiedziny  dzieci  z  Przedszkola  nr 2  w  Lędzinach - trzy  grupy
                        zwiedziły  naszą  świąteczną  wystawę.
 

14.04.2006r.   -śniadanie wielkanocne – przygotowane przez pensjonariuszy.

21.04.2006r.   -Zaproszenie  Burmistrza  Miasta  Władysława  Trzcińskiego
                         dla  6  osób  z  DDPS  na  Konferencję  Miast  Partnerskich  w  Ostrawie
                         „OSTRAWA  2006”  - Targi Turystyczne.

9.05.2006r.     -Zaproszenie  Burmistrza Miasta Władysława Trzcińskiego dla  10  osób
                         z  DDPS  na  obchody  Dnia  Zwycięstwa msza św. i poczęstunek w OSP.

15.05.2006r.   - Msza św. w kościele Chrystusa Króla w Lędzinach za 34 zmarłych
                         pensjonariuszy  i  seniorów  zamówiona od  kolegów i koleżanek.

24.05.2006r.    -Spotkanie  plenerowe  przy  grilu  z  zabawą  taneczną w restauracji Gepel
                          w  Lędzinach.

29.06.2006r.    -Wycieczka do Częstochowy, Gidli i Cielętnik.

3.07.2006r.      -Pokaz  i  prelekcja  przedstawicieli  firmy  AKUNA 
                          preparatu leczniczego  ALVEO.

25.07.2006r.    -Wycieczka  organizowana  przez  Urząd  Miasta 
                          do  partnerskiego  miasta  w  Czechach  UNICOVA.

22.08.2006r.    -Wycieczka do Cieszyna i Pszczyny.

16.09.2006r.    -Wystawa prac świetlicy DDPS na EKO – JARMARKU w czeskim mieście
                          Unicov.

19.09.2006r.    -Grilowanie  kiełbasy  połączone  z  zabawa  taneczna  w  restauracji  Gepel.

18.10.2006r.    -„OGNISKO” biesiada taneczna z pieczeniem kiełbasy w MOPS– ie.

23.10.2006r.    -Przeprowadzka  MOPS – u do  nowej  siedziby, 
                          przemeblowanie  i  porządki  w  DDPS.



15.11.2006r.    -DZIEŃ  SENIORA - uroczyste obchody z zabawą taneczną w restauracji
                          Kamea.

8.12.2006r.      -MIKOŁAJ - spotkanie wraz z poczęstunkiem.

23.12.2006r.    -Uroczysta wieczerza wigilijna zorganizowana przez MOPS dla 20
                          samotnych osób w świetlicy DDPS.

                                                                                                        
                                                                                                      



Załącznik Nr 3

WYKONANIE  DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH

ZA  ROK  2006
-  DOCHODY WŁASNE  

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie

851 OCHRONA ZDROWIA 200,00 291,87
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 291,87

0970 Wpływy  z różnych dochodów 200,00 291,87
852 POMOC SPOŁECZNA 32 800,00 29 034,88

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki 
alimentacyjne oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

3 100,00 1 555,29

0920 Pozostałe odsetki – od nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych

___________ 356,31

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 100,00 126,78
09701 Wpływy z różnych dochodów – 

nienależne pobrane świadczenia rodzinne
___________ 1 072,20

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne          i 
rentowe

26 400,00 21 851,72

0920 Pozostałe odsetki ___________ 5,20
0970 Wpływy z różnych dochodów 26 400,00 19 805,60
09701 Wpływy z różnych dochodów – 

nienależne pobrane świadczenia z pomocy 
społecznej

___________ 2 040,92

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 300,00 5 627,87
0690 Wpływy z różnych opłat ___________ 35,20
0920 Pozostałe odsetki 2 700,00 4 595,91
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 996,17
2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów 

własnych lub środków obrotowych
___________ 0,59

Razem działy: 33 000,00 29 326,75



Część opisowa

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 33 000,00 zł 29 326,75 zł 88,87%

2005r. 9 000,00 zł 30 841,55 zł 342,68%

2004r. 7 370,00 zł 13 503,53 zł 183,22%

2003r. 4 380,00 zł 5 495,65 zł 125,47%

2002r. 5 350,00 zł 6 009,42 zł 112,33%

2001r. 5 100,00 zł 9 938,00 zł 194,86%

Realizacja dochodów:

Rozdział 85154

§ 0970
- Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników 

Świetlicy Socjoterapeutycznej za prywatne rozmowy 
telefoniczne

291,87 zł

Razem rozdział 85154 291,87 zł

Rozdział 85212

§ 0920
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 356,31 zł

§ 0970
- Upust od nadanych przekazów pocztowych (zasiłki 

pielęgnacyjne)
29,47 zł

- Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników sekcji 
świadczeń rodzinnych za prywatne rozmowy 
telefoniczne

97,31 zł

Razem § 0970 126,78 zł
§ 09701

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 972,20 zł
- Zwrot błędnie wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 100,00 zł

Razem § 09701 1 072,20 zł

Razem rozdział 85212 1 555,29 zł



Rozdział 85214

§ 0920
- Odsetki od niezapłaconych w terminie opłat za pobyt 

członka rodziny w DPS
5,20 zł

§ 0970
- Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych 3 700,00 zł
- Zwrot zasiłku okresowego wypłaconego w 2005 r. 

(w związku z przyznaniem świadczeń rentowych)
26,46 zł

- Zwrot świadczenia wypłaconego przez ośrodek klientowi 
przebywającemu na terenie naszej gminy,           który nie 
był jej mieszkańcem

72,00 zł

- Odpłatność za pobyt w DPS 15 334,49 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy 

społecznej
318,60 zł

- Zwrot świadczeń z pomocy społecznej objętych tytułami 
wykonawczymi

354,05 zł

Razem § 0970 19 805,60 zł

§ 09701
- Zwrot zasiłku okresowego wypłaconego w 2005 r. 

(w związku z przyznaniem świadczeń rentowych)
99,96 zł

- Zwrot zasiłku stałego wyrównawczego wypłaconego 
w 2003 i 2005 roku (w związku z przyznaniem 
świadczeń rentowych)

1 940,96 zł

Razem § 09701 2 040,92 zł

Razem rozdział 85214 21 851,72 zł

Rozdział 85219

§ 0690
- Zwrot kosztów upomnień skierowanych do egzekucji, 

a dotyczących spłat zasiłków celowych zwrotnych
35,20 zł

§ 0920
- Odsetki bankowe z rachunku bieżącego jednostki 4 595,91 zł

§ 0970
- Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników ośrodka 

za prywatne rozmowy telefoniczne
886,72 zł

- Wpływy z zaokrągleń miesięcznej deklaracji VAT 1,48 zł
- Odszkodowania za uszkodzoną linię telefoniczną 107,97 zł

Razem § 0970 996,17 zł



§ 2400
- Odsetki bankowe naliczone na rachunku dochodów 

własnych przekazane do gminy w związku z jego 
likwidacją

0,59 zł

Razem rozdział 85219 5 627,87 zł

Ogółem  dochody  własne  zrealizowane 
w  2006  roku  przez  Miejski  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach: 

29 326,75 zł

 



Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH 

ZA  2006 R.  –  ZADANIA  WŁASNE

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie PLAN  
WYDATKÓW

WYKONANIE  
WYDATKÓW

851 OCHRONA ZDROWIA 192 000,00 191 951,84
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

-Świetlica Socjoterapeutyczna + 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

192 000,00 191 951,84

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 653,00 85 652,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 467,00 6 466,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 946,00 17 945,19
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 405,00 2 403,63
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 990,00 15 988,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 269,00 13 267,88
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i 

książek
860,00 859,76

4270 Zakup usług remontowych 202,00 201,30
4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 244,80
4300 Zakup usług pozostałych 44 882,00 44 841,75
4410 Podróże służbowe krajowe 579,00 577,74
4430 Różne opłaty i składki 412,00 412,00

4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

3 050,00 3 049,36

4610 Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

40,00 40,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1 579 400,00 1 574 712,73
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki 

alimentacyjne oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

63 685,00 63 412,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 192,00 46 054,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 898,00 2 897,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 103,00 9 019,05
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 357,00 1 344,94
4270 Zakup usług remontowych 58,00 58,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00 55,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 964,00 1 926,40
4410 Podróże służbowe krajowe 17,00 16,60
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2 041,00 2 040,55

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne                  i 
rentowe

502 450,00 502 449,90



Dział Rozdział § Wyszczególnienie PLAN  
WYDATKÓW

WYKONANIE  
WYDATKÓW

3110 Świadczenia społeczne 346 617,00 346 617,00
3110 Świadczenia społeczne- Program „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”
89 200,00 89 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 433,00 5 433,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego

61 200,00 61 199,90

85219 Ośrodki pomocy społecznej 904 465,00 903 963,87
3020 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń
3 194,00 3 193,42

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 575 359,00 575 358,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 315,00 39 314,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 920,00 104 920,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 092,00 15 053,72
4140 Wpłaty na PFRON 8 763,00 8 762,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 638,00 5 637,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 411,00 61 410,63
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.

 i książek
1 028,00 990,20

4260 Zakup energii 1 197,00 1 196,16
4270 Zakup usług remontowych 3 610,00 3 606,03
4280 Zakup usług zdrowotnych 605,00 605,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 300,00 54 264,97
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 280,00 1 218,19
4410 Podróże służbowe krajowe 10 040,00 9 812,89
4430 Różne opłaty i składki 2 524,00 2 524,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
16 057,00 16 056,89

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 32,00 1,48
4610 Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego
100,00 37,62

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

75 200,00 75 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 75 200,00 75 200,00
85295 Pozostała działalność 33 600,00 29 686,00

Świadczenia społeczne 33 600,00 29 686,00
Razem działy: 1 771 400,00 1 766 664,57



WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  ZA  2006 ROK – ŚWIETLICA 

SOCJOTERAPEUTYCZNA, GMINNA KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan   
wydatków

Wykonanie  
wydatków

851 OCHRONA ZDROWIA 192 000,00 191 951,84
85154 Świetlica Socjoterapeutyczna 168 304,00 168 259,67

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

85 653,00 85 652,73

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 467,00 6 466,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 425,00 17 424,48
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 333,00 2 332,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 460,00 460,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 205,00 8 204,89

4240
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i  książek

860,00 859,76

4270 Zakup usług remontowych 202,00 201,30
4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 244,80
4300 Zakup usług pozostałych 42 566,00 42 525,75
4410 Podróże służbowe krajowe 426,00 425,52
4430 Różne opłaty i składki 412,00 412,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
3 050,00 3 049,36

                                 Razem: 168 304,00 168 259,67
85154 Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
23 696,00 23 692,17

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 521,00 520,71
4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 71,43
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 530,00 15 528,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 064,00 5 062,99
4300 Zakup usług pozostałych 2 316,00 2 316,00
4410 Podróże służbowe krajowe 153,00 152,22
4610 Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego
40,00 40,00

Razem: 23 696,00 23 692,17
Razem Świetlica + Komisja 192 000,00 191 951,84



WYKONANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH ŚWIETLICY 
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

ZA 2006 ROK ( DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA)

Część opisowa

Rozdział  85154  przeciwdziałanie alkoholizmowi-Świetlica Socjoterapeutyczna

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 rok 168 304,00 zł 168 259,67 zł* 99,97%

2005r. 152 200,00 zł 152 195,05 zł 100,00%

2004r. 157 200,00 zł 156 665,13 zł 99,66%

2003r. 148 130,00 zł 122 838,82 zł 82,93%

2002r. 153 200,00 zł 126 476,45 zł 82,56%

2001r. 130 100,00 zł 120 670,00 zł 92,75%

2000r. 62 700,00 zł 59 470,00 zł 94,85%

1999r. 51 683,00 zł 51 578,00 zł 99,80%

Realizacja wydatków*:

§ 4010
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 652,73 zł

§ 4040
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 466,88 zł

§ 4110
- Składki na ubezpieczenia społeczne 17 424,48 zł

§ 4120
- Składki na Fundusz Pracy 2 332,20 zł

§ 4170
- Umowy o dzieło – superwizje przeprowadzone z wychowawcami 

świetlicy socjoterapeutycznej
460,00 zł



§ 4210
- Prenumeraty 301,60 zł
- Tonery do drukarki 721,64 zł
- Środki czystości 227,40 zł
- Artykuły biurowe 607,26 zł
- Wyposażenie świetlicy (meble, krzesła, choinka, dywan) 2 492,00 zł
- Sprzęt komputerowy (komputer i drukarka) 3 000,00 zł
- Pozostałe,drobne zakupy – m.in. godło państwowe, zamek meblowy, 

części do odkurzacza, filmy do aparatu fotograficznego, 
wyposażenie apteczki, kosze na śmieci, materiały do malowania 
pomieszczeń 854,99 zł

Razem § 4210 8 204,89 zł

§ 4240
- Pomoce dydaktyczne i  materiały naukowe do zajęć świetlicowych 

z dziećmi
859,76 zł

§ 4270
- Szyba do drzwi - wymiana 201,30 zł

§ 4280
- Obowiązkowe  badania  okresowe  pracowników  wynikające 

z  przepisów  Kodeksu  Pracy
244,80 zł

§ 4300
- Wynajem pomieszczeń 21 228,00 zł
- Kanapki dla dzieci 9 083,84 zł
- Basen dla dzieci 1 199,46 zł
- Bilety do kina, Aquaparku, słodycze, żywność na wycieczkę, drobne 

wyposażenie  na  wycieczkę,  ubezpieczenie  i  przewóz  dzieci 
na  wycieczkę  do  Aquaparku  i  Rzętkowic,  paczki  Mikołajkowe 
i świąteczne, wigilia

7 832,51 zł

- Usługi telefoniczne 2 194,54 zł
- Szkolenia pracowników 605,00 zł
- Wykonanie pieczątek 87,00 zł
- Bilety wstępu do Aquaparku dla wychowawców świetlicy 70,00 zł
- Pozostałe usługi (wywołanie zdjęć, abonament RTV) 225,40 zł

Razem § 4300 42 525,75 zł

§ 4410
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne 127,24 zł
- Delegacje służbowe 298,28 zł

Razem § 4410 425,52 zł

§ 4430
Ubezpieczenie mienia 365,00 zł
Ubezpieczenia wychowawców świetlicy na wycieczkach 47,00 zł

Razem § 4430 412,00 zł

§ 4440
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 049,36 zł



Razem rozdział 85154 Świetlica Socjoterapeutyczna 
– za 2006 rok: 168 259,67 zł



WYKONANIE WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH-

ZA 2006 ROK ( DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA)

Część opisowa

 Rozdział  85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -GKRPA

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 23 696,00 zł 23 692,17 zł* 99,98%

2005 r. 29 300,00 zł 29 298,71 zł 100,00%

2004 r. 28 500,00 zł 28 092,16 zł 98,57%

2003r. 28 850,00 zł 19 495,37 zł 67,57%

2002 36 100,00 zł 25 049,38 zł 69,39%

2001r. 18 100,00 zł 13 368,00 zł 73,86%

2000r. 11 900,00 zł 9 914,00 zł 83,31%

1999r. 14 517,00 zł 14 503,00 zł 99,90%

Realizacja wydatków*:

§4110
- Składki na ubezpieczenia społeczne 520,71 zł

§ 4120
- Składki na Fundusz Pracy 71,43 zł

§4170
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
9 854,36 zł

- Umowy o dzieło dla biegłych psychiatrów - wydawanie opinii 
dotyczących uzależnienia alkoholowego

2 760,00 zł

- Umowy zlecenie dla pracowników socjalnych przeprowadzających 
opinie środowiskowe niezbędne dla potrzeb GKRPA

1 160,00 zł

- Umowy zlecenia – Punkt konsultacyjny prowadzący profilaktykę 
uzależnień, udzielający porad dotyczących problemu alkoholowego 

1 514,46 zł

- Umowy zlecenia – mediacje przeprowadzone przez pracowników 
z klientem GKRPA

240,00 zł

Razem § 4170 15 528,82 zł



§ 4210
- Broszury dotyczące profilaktyki uzależnień 98,44 zł
- Zakup materiałów związanych z ogólnopolską akcją „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”
1 220,00 zł

- Artykuły biurowe 2 010,27 zł
- Artykuły biurowe – konferencja FAS 263,14 zł
- Tonery do drukarki 763,66 zł
- Tonery do drukarki – konferencja FAS 156,16 zł
- Niszczarka 500,20 zł
- Antyramy 51,12 zł

Razem § 4210 5 062,99 zł

§ 4300
- Znaczki pocztowe 1 700,00 zł
- Znaczki pocztowe – konferencja FAS 502,00 zł
- Usługi telefoniczne – konferencja FAS 78,00 zł
- Wykonanie pieczątek (gumy stempli) 36,00 zł

Razem § 4300 2 316,00 zł

§ 4410
- Delegacje służbowe członków Komisji 152,22 zł

§ 4610
- Opłata sądowa (przekazanie do sądu dokumentacji klienta GKRPA) 40,00 zł

Razem  rozdział  85154  GKRPA  –  za  2006 r.: 23 692,17 zł

Ogółem wykonanie wydatków  bieżących 
w dziale 851 za 2006 rok:

191 951,84 zł



WYKONANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  MIEJSKIEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ  W LĘDZINACH  ZA 2006 ROK–

ZADANIA WŁASNE 

(dział 852- pomoc społeczna)

Część opisowa

  Na  realizację  zadań  własnych  bieżących  z  zakresu  pomocy  społecznej 
wraz  z  utrzymaniem  Ośrodka  i  obsługą  zadania:  świadczenia  rodzinne  i  prace 
społeczno  -  użyteczne  zostały  przyznane  w  2006  r.  środki  w  wysokości 
1  579  400,00  zł,  z  czego  wykorzystano  1  574  712,73  zł, co  stanowi 99,70% 
wykonania.
 Pomocą  społeczną  (udzielone  świadczenia  –  rozdziały  85214  i  85228) 
z  zakresu  zadań  własnych  zostało  objętych  350  rodzin   (liczba  osób 
w  rodzinach  –  934),  z  czego  w  42  rodzinach przyznano  pomoc   w  formie 
usług   opiekuńczych.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne  i rentowe

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 502 450,00 zł 502 449,90 zł* 100%

2005r. 586 678,00 zł 586 674,73 zł 100%

2004r. 431 040,00 zł 430 922,89 zł 99,97%

2003r. 490 530,00 zł 471 734,89 zł 96,17%

2002r. 403 500,00 zł 383 740,62 zł 95,10%

2001r. 324 252,00 zł 323 970,00 zł 99,91%

2000r. 288 940,00 zł 288 937,00 zł 99,99%

1999r. 228 095,00 zł 228 077,00 zł 99,99%



Formy pomocy udzielonej w 2006 roku*:

§ 3110
Przyznano:

- Zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe zwrotne 258 874,97 zł
- 11 dzieciom dopłatę do „zielonej szkoły” 5 566,00 zł
- 157,5 tony opału 68 735,73 zł
- 2 osobom pomoc w formie schronienia 3 020,00 zł
- Pomoc w postaci bonów żywnościowych 2 845,00 zł
- Pomoc  w  postaci  posiłku   dla  dzieci  przedszkolnych,  szkolnych 

i  innych  osób  poza  Programem  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania”

4 936,00 zł

- 141  rodzinom  pomoc  okresową  w  postaci  zasiłku  okresowego 
w  formie  pieniężnej  (obowiązkowe  zadanie  własne  gminy, 
które częściowo finansuje budżet państwa zgodnie z art. 147, ust.3 
i  6  ustawy  o  pomocy  społecznej).  Ogółem  na  zasiłki  okresowe 
wydatkowano  141  855,50  zł,  z  czego  dofinansowano  z  budżetu 
państwa na kwotę  139 216,20 zł).

2 639,30 zł

Razem  § 3110     346 617,00 zł

§ 3110 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków 
pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w 2006 roku 
wyniósł 203 386,00 zł, z czego ze środków własnych gminy 
89 200,00 zł, ze środków Wojewody – 114 186,00 zł. 
Programem objętych zostało 1.110 osób, w tym: 

203 dzieci do 7 roku życia,
262 uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych,
645  pozostałych  osób  otrzymujących  pomoc 

na  podstawie art. 7  ustawy  o  pomocy  społecznej.
Pomoc  była  udzielana  w  formie  zasiłków  celowych  na  zakup 
żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad 
lub kanapki)  w  8  punktach  żywieniowych. 
W  2006  roku  sfinansowano 31  122 obiadów   i  295 kanapek 
na  łączna  kwotę  124  725,50  zł,  z  czego  z  budżetu  gminy  – 
55 028,10 zł,  z  dotacji – 69 697,40 zł.
Z zasiłków celowych na zakup żywności w 2006 roku  skorzystało 
230 rodzin , którym wypłacono  884 świadczenia na łączną kwotę 
78 660,50 zł,  z czego z budżetu gminy  34 171,90 zł, z dotacji  – 
44 488,60 zł.

Razem  § 3110  Program „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”   

89 200,00 zł



§ 4300
- 2 osobom sprawiono pogrzeb 5 433,00 zł

§ 4330
- 7 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy)
61 199,90 zł

Razem rozdział 85214  za  2006 rok: 502 449,90 zł

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej  

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 904 465,00 zł 903 963,87 zł* 99,94%

2005 r 820 171,00 zł 814 089,35 zł 99,26%

2004r. 698 000,00 zł 697 847,33 zł 99,98%

2003r. 707 150,00 zł 655 201,87 zł 92,65%

2002r. 748 500,00 zł 669 824,84 zł 89,49%

2001r. 516 735,00 zł 512 269,00 zł 99,14%

2000r. 663 770,00 zł 619 836,00 zł 93,38%

1999r. 327 000,00 zł 326 844,00 zł 99,95%

Przeznaczenie środków*:   

§ 3020
- Ekwiwalent za zużytą odzież dla pracowników socjalnych 2 933,33 zł
- Woda mineralna wydana pracownikom zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r.
110,09 zł

- Dofinansowanie do okularów na podstawie Zarządzenia Dyrektora 
MOPS  Nr  60/2005  z  dnia  20-01-2005 r.

150,00 zł

Razem § 3020 3 193,42 zł

§ 4010
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem 

pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej)
575 358,17 zł

§ 4040
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 314,60 zł



§ 4110
- Składki na ubezpieczenia społeczne 104 920,00 zł

§ 4120
- Składki na Fundusz Pracy 15 053,72 zł

§ 4140
- Wpłaty na PFRON 8 762,40 zł

§ 4170
- Umowa zlecenie - mediacje na rzecz klienta ośrodka 240,00 zł
- Umowy o dzieło – szkolenie BHP, przygotowanie Zarządzenia 

i programu szkoleń BHP pracowników MOPS
610,00 zł

- Umowy o dzieło – przeprowadzenie superwizji dla pracowników 
merytorycznych MOPS

460,00 zł

- Umowa-zlecenie – sprzątanie pomieszczeń (w zastępstwie) 227,50 zł
- Umowy o dzieło – malowanie pomieszczeń przeznaczonych 

na nową siedzibę MOPS
2 800,00 zł

- Umowa o dzieło – montaż mebli, armatury i sprzętu gospodarczego, 
tablic i gablot informacyjnych, położenie wykładzin podłogowych 
(w nowej siedzibie)

1 300,00 zł

Razem § 4170 5 637,50 zł

§ 4210
- Artykuły biurowe 7 669,23 zł
- Prenumeraty 732,10 zł
- Druki 596,65 zł
- Tonery 3 744,32 zł
- Środki czystości 886,81 zł
- Drobne wyposażenie (torby dla pracowników socjalnych, termosy 

dla klientów MOPS – do wypożyczenia, wentylatory, telefon 
komórkowy, drobny sprzęt komputerowy, router DSL-do sieci 
komputerowej, czajniki, drabina, obrazy, pojemniki na mydła i 
ręczniki, rolety, maszyna do szycia (DDPS),  art.gospodarcze)

7 749,89 zł

- Pozostałe, drobne zakupy- m.in. wiązanka pogrzebowa, antyrama, 
stroiki świąteczne, kartki okolicznościowe, ziemia, żabki do firan, 
przedłużacz, wyposażenie apteczki, baterie, art.malarskie, tabliczki 
znamionowe i informacyjne, wycieraczki, kłódki, żarówki, syfon, 
rura, krzyż, ścierki, ręczniki, obrus, dzwonek bezprzewodowy, lampa 
halogenowa, kalendarze, gaśnice, śrubokręt, mop, wiadra, choinka, 
oświetlenie, ozdoby świąteczne oraz dla DDPS: wyrzynarka do 
drewna, gazety, tacki, serwetki i dekoracje

6 196,12 zł

- Sprzęt komputerowy 19 105,20 zł
- Szafa dystrybucyjna 3 477,00 zł
- Licencja na moduł importu wyciągów bankowych w systemie 

Finanse/Księgowość
2 440,00 zł

- Prenumerata elektroniczna - LEX 3 211,04 zł
- Pozostałe wyposażenie – urządzenie GPRS, czujka i radiolinia 

do monitorowania ośrodka, aparaty telefoniczne, kontener 
z szufladami, stoły, krzesła, urządzenie do sprzątania, drukarka 

5 161,07 zł



dla potrzeb DDPS
- Książki 441,20 zł

Razem § 4210 61 410,63 zł

§ 4240
- Materiały dydaktyczne dla pensjonariuszy DDPS

i pracowników MOPS 
990,20 zł

§ 4260
- Energia elektryczna 695,69 zł
- Energia cieplna 314,64 zł
- Woda 185,83 zł

Razem § 4260 1 196,16 zł

§ 4270
- Naprawy drukarek 708,01 zł
- Naprawy komputerów 756,02 zł
- Przeróbki biurek 800,00 zł
- Wykonanie ścianki działowej (remont) 1 342,00 zł

Razem § 4270 3 606,03 zł

§ 4280
- Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające 

z przepisów Kodeksu Pracy
605,00 zł

§ 4300
- Prowizje bankowe 5 702,44 zł
- Serwis systemu Finanse/Kasa oraz Kadry/Płace 2 196,00 zł
- Usługi pocztowe 5 019,57 zł
- Usługi telefoniczne 11 661,72 zł
- Wywóz nieczystości 1 488,30 zł
- Szkolenia pracowników 14 466,60 zł
- Pomoc techniczna – system Dar Pomost 195,20 zł
- Usługi drukarskie (bony żywnościowe, wywiady) 1 633,84 zł
- Instalacja internetu 364,78 zł
- Inne różne usługi ( refabrykacja tonerów, abonament RTV, 

wywołanie zdjęć – DDPS, wykonanie pieczątek, homologacja 
walizki do przewozu gotówki, dorobienie kluczy, transport 
i montaż kasy pancernej, transport i załadunek sprzętu i mebli - 
przeprowadzka)

7 156,52 zł

- Usługi teletechniczne – programowanie centrali i sprawdzenie 
działania urządzeń NT

195,20 zł

- Instalacja modułu importu wyciągów bankowych 671,00 zł
- Prowizje bankowe 175,04 zł
- Monitorowanie ośrodka 273,51 zł
- Wynajem pomieszczeń 2 999,00 zł
- Ścieki 66,25 zł

Razem § 4300 54 264,97 zł

§ 4350
- Opłaty za usługi internetowe 1 218,19 zł



§ 4410
- Delegacje służbowe pracowników 4 094,74 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne 5 718,15 zł

Razem § 4410 9 812,89 zł

§ 4430
- Ubezpieczenie mienia, kasy i przewozu gotówki Ośrodka 2 524,00 zł

§ 4440
- Odpis na ZFŚS 16 056,89 zł

§ 4530
- Podatek od towarów i usług VAT 1,48 zł

§ 4610
- Koszty egzekucji komorniczej dot. zasiłków celowych zwrotnych 37,62 zł

Razem rozdział 85219 za 2006 rok: 903 963,87 zł

Rozdział  85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 75 200,00 zł 75 200,00 zł 100%

2005r. 65 322,00 zł 65 321,47 zł 100,00%

2004 r. 79 060,00 zł 79 052,45 zł 99,99%

2003r. 98 900,00 zł 91 035,76 zł 92,05%

2002r. 73 000,00 zł 58 820,90 zł 80,58%

2001r. 88 413,00 zł 88 412,00 zł 100,00%

2000r. 23 290,00 zł 22 325,00 zł 95,86%

1999r. 5 085,00 zł 5 080,00 zł 99,90%



W 2006 roku usługi opiekuńcze świadczył: 
-do  15  kwietnia  2006  roku  Serwis  Położniczo  –Pielęgniarski  MED-SERWIS  z  siedzibą 
w  Piekarach  Śląskich,
-od 16 kwietnia 2006 roku do nadal Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

Usługami  opiekuńczymi  oraz  usługami  opiekuńczo-medycznymi  w  2006  roku  objęto 
42 osób w 42 rodzinach. Udzielono ogółem 13 006 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) 
na kwotę   75 200,00 zł. 

Razem rozdział 85228 – za 2006 rok: 75 200,00 zł

Rozdział  85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 63 685,00 zł 63 412,96 zł* 99,57%

2005r. 69 329,00 zł 69 325,30 zł 99,99%

2004r. 42 100,00 zł 41 960,88 zł 99,67%

Przeznaczenie środków*:

§ 4010
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 054,92 zł

§ 4040
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 897,50 zł

§ 4110
- Składki na ubezpieczenia społeczne 9 019,05 zł

§ 4120
- Składki na Fundusz Pracy 1 344,94 zł

§ 4270
- Myszki do komputerów - wymiana 58,00 zł



§ 4280 
- Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające 

z przepisów Kodeksu Pracy
55,00 zł

§ 4300
- Usługi telefoniczne 1 926,40 zł

§ 4410
- Delegacje służbowe pracowników 16,60 zł

§ 4440
- Odpis na ZFŚŚ 2 040,55 zł

Razem  rozdział  85212  za 2006  rok:
63 412,96 zł

Rozdział  85295 – pozostała działalność – prace społecznie użyteczne

Plan Wykonanie % 
realizacji

2006 r. 33 600,00 zł 29 686,00 zł 88,35%

Realizacja wydatków:

§ 3110
- Wypłata świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne 

dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
Razem § 3110 29 686,00 zł

Razem  rozdział  85295  za 2006  rok:
29 686,00 zł

Ogółem  wykonanie  wydatków zadania 
własne  w  dziale 852 - opieka  społeczna - 
za 2006  rok: 1 574 712,73 zł

Załącznik Nr 5



WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH

ZA  2006 R.  –  ŚRODKI  INWESTYCYJNE  GMINY

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie PLAN  
WYDATKÓW

WYKONANIE  
WYDATKÓW

852 POMOC SPOŁECZNA 19 200,00 ________

85219 Ośrodki pomocy społecznej 19 200,00 ________

6060 Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne 
jednostek budżetowych – zakup środków 
trwałych

19 200,00 ________

Razem:        19 200,00 ________

WYKONANIE WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNE  J     W LĘDZINACH  



ZA  2006  ROK

C  zęść opisowa  

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 19 200,00 zł 0,00 zł 0,00%

2005r. 32 500,00 zł 32 430,04 zł 99,78%

2004r. 0,00 zł 0,00 zł 0,00%

2003r. 0,00 zł 0,00 zł 0,00%

2002r. 25 200,00 zł 8 584,09 zł 34,06%

2001r. 7 600,00 zł 2 446,42 zł 32,19%

2000r. 25 000,00 zł 24 542,62 zł 98,17%

1999r. 0,00 zł 0,00 zł 0,00%

1998r. brak danych 16 904,63 zł -

W 2006 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach  nie  realizował 

wydatków inwestycyjnych na zakup środków trwałych  Plan wydatków inwestycyjnych 

na początku roku wynosił 40.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora MOPS Zarządzeniem 

Burmistrza  Nr  0151/780/06  z  dnia  31.07.2006  r.  Przesunięto  część  środków  

w wysokości 20.800,00 zł  na  wydatki  bieżące  i  zakupiono  sprzęt  komputerowy.



Załącznik Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH

ZA 2006 ROK–
§ 2010 - DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie

852 POMOC SPOŁECZNA 2 032 324,00 2 031 133,41
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment. 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 885 400,00 1 885 385,95

3110 Świadczenia społeczne 1 811 151,00 1 811 138,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00 30 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 1 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 5 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-

zasiłkobiorcy
22 400,00 22 399,18

4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 708,00 708,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 550,00 3 550,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 504,00 8 503,58
4410 Podróże służbowe krajowe 137,00 136,66

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne

13 066,00 13 036,96

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 066,00 13 036,96
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
128 947,00 127 799,50

3110 Świadczenia społeczne 128 947,00 127 799,50
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
627,00 627,00

4300 Zakup usług pozostałych 627,00 627,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 284,00 4 284,00

3110 Świadczenia społeczne 4 284,00 4 284,00
Razem dział 852: 2 032 324,00 2 031 133,41



WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ

ZA 2006 ROK –

§ 2010 - DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Część opisowa

Wysokość   dotacji przyznanych  na realizację ww. zadań  w  2006  roku  –  2 032 324,00 zł.
Wykonanie w 2006 roku  2 031 133,41 zł
Procent realizacji 99,94 %  .

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 1 885 400,00 zł 1 885 385,95 zł* 100%

2005r. 1 431 800,00 zł 1 431 791,73 zł 100,00%

Od 01-04-2004 r. 840 885,00 zł 840 771,53 zł 99,99%

Wykonanie wydatków*:

§ 3110
- Świadczenia rodzinne  1 509 535,00 zł
- Zapomogi z tytułu urodzenia 164 000,00 zł
- Zaliczki alimentacyjne 137 603,53 zł

Razem  § 3110 1 811 138,53 zł

§ 4110
- 16 osobom  opłacono składki na ubezpieczenia 

społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia 
rodzinne

22 399,18 zł

§ 4010
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00 zł

§ 4040
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 zł

§ 4110



- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 5 472,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 127,59 zł

Razem § 4110 5 600,00 zł

§ 4120
- Składki na Fundusz Pracy 650,00 zł

§ 4170
- Umowy zlecenia – doręczanie korespondencji 

ze świadczeń rodzinnych do rąk własnych klientów
708,00 zł

§ 4210
- Artykuły biurowe 1 534,50 zł
- Tonery 619,94 zł
- Drobne wyposażenie (czajnik elektryczny, niszczarka) 259,56 zł
- Pozycje książkowe 236,00 zł
- Wyposażenie (meble biurowe) 900,00 zł

Razem § 4210 3 550,00 zł

§ 4300
- Usługi drukarskie 726,73 zł
- Usługi pocztowe 3 237,84 zł
- Szkolenia pracowników 1 907,00 zł
- Opłata licencyjna – system informatyczny - AMAZIS 365,00 zł
- Przekazy pocztowe (świadczenia pielęgnacyjne) 1 622,05 zł
- Pozostałe, drobne usługi (refabrykacja tonerów 

do drukarki, wykonanie pieczątek)
644,96 zł

Razem § 4300 8 503,58 zł

§ 4410
- Delegacje służbowe 136,66 zł

Razem rozdział 85212 – świadczenia 
rodzinne, zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
za 2006 r. 1 885 385,95 zł



Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 13 066,00 zł 13 036,96 zł* 99,78%

2005r. 13 031,00 zł 12 927,38 zł 99,20%

2004r. 11 082,00 zł 11 045,47 zł 99,67%

Realizacja wydatków*:

§ 4130
- 38 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono 

ubezpieczenie zdrowotne
10 133,71 zł

- 8 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne 
opłacono ubezpieczenia zdrowotne

2 903,25 zł

Razem § 4130 13 036,96 zł

Razem rozdział 85213 – składki na 
ubezpieczenia zdrowotne  za 2006 rok: 13 036,96 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 128 947,00 zł 127 799,50 zł* 99,11%

2005r. 136 985,00 zł 135 773,83 zł 99,12%

2004r. 178 169,00 zł 178 168,36 zł 100,00%

2003r. 442.687,00 zł 442.686,43 zł 100%

2002r. 496.183,00 zł 496.182,69 zł 100%

2001r. 493.429 zł 493.429 zł 100%



2000r. 407.700 zł 407.699 zł 100%

1999r. 325.094 zł 325.093 zł 100%

Formy udzielonej pomocy*:

-

§ 3110

44 osoby otrzymały zasiłek stały 127 799,50 zł

Razem rozdział 85214 – zasiłki i pomoc     
w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w 2006 roku: 127 799,50 zł

 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 627,00 zł 627,00 zł* 100%

2005 r. 1 200,00 zł 1 059,00 zł 88,25%

Formy udzielonej pomocy*:

-

§ 4300

1 osobie przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze 627,00 zł

Razem rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w 2006 roku: 627,00 zł

 Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych



Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 4 284,00 zł 4 284,00 zł* 100%

Formy udzielonej pomocy*:

-

§ 3110

4 rodzinom rolniczym przyznano pomoc finansową 
na złagodzenie skutków suszy 4 284,00 zł

Razem rozdział 85278 - Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych w 2006 roku: 4 284,00 zł

Ogółem wykorzystanie dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami  w  2006  roku 2 031 133,41 zł



Załącznik 7

WYKONANIE WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LĘDZINACH ZA 2006 ROK – 

§ 2030 -  DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie

852 POMOC SPOŁECZNA 436 541,00 434 383,34
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
141 352,00 139 216,20

3110 Świadczenia społeczne 141 352,00 139 216,20
85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 803,00 173 802,28

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 337,00 134 337,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 9 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 400,00 22 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 620,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 080,00 3 079,28
4410 Podróże służbowe krajowe 466,00 466,00

85295 Pozostała działalność 121 386,00 121 364,86
3110 Świadczenia społeczne 114 186,00 114 186,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 7 178,86

Razem dział 852: 436 541,00 434 383,34



WYKONANIE  WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA  2006  ROK – 

§ 2030 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Część opisowa

Wysokość   dotacji  przyznanych  na  realizację  ww.  zadań  w   2006  roku – 
436 541,00 zł.
Wykonanie w 2006 roku   434 383,34 zł.
Procent realizacji 99,51 %.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 141 352,00 zł 139 216,20 zł* 98,49%

2005r. 104 375,00 zł 104 375,00 zł 100,00%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 3110
zasiłki okresowe – ustawa budżetowa 82 499,00 zł
zasiłki okresowe – rezerwa celowa poz.41 cz.83 56 717,20 zł

Razem § 3110 139 216,20 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2006 roku: 139 216,20 zł

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 173 803,00 zł 173 802,28 zł* 100%

2005 r. 154 162,00 zł 154 161,57 zł 100,00%



Wykonanie wydatków*:

§ 4010
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 900,00 zł
- Dodatek dla pracowników socjalnych 17 437,00 zł

Razem  § 4010 134 337,00 zł

§ 4040
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 zł

§ 4110
- Składki na ubezpieczenia społeczne 22 400,00 zł

§ 4120
- Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 zł

§ 4210
- Artykuły biurowe 312,37 zł

- Tonery do drukarki 256,98 zł

- Drobne zakupy (taśmy, folie, szpagaty do pakowania) 50,65 zł

Razem  § 4010 620,00 zł

§ 4300
- Usługi pocztowe 79,28 zł

- Szkolenia pracowników 3 000,00 zł

Razem  § 4300 3 079,28 zł

§ 4410
- Delegacje służbowe 466,00 zł

Razem rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej 
w 2006 roku: 173 802,28 zł



Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 121 386,00 zł 121 364,86 zł* 99,98%

2005r. 103 772,00 zł 103 772,00 zł 100,00%

Wykonanie wydatków*:

§ 3110
Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” w formie:

- Zasiłków celowych na zakup żywności, 44 323,60 zł
- Bonów żywnościowych, 165,00 zł
- Obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób 

otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy 
społecznej

69 697,40 zł

Razem  § 3110 114 186,00 zł

§ 4210
- Sprzęt kuchenny – doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej 

Nr 1, Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2
7 178,86 zł

Rozdział 85295  pozostała działalność w 2006 roku 121 364,86 zł

Ogółem  wykorzystanie dotacji celowej 
przekazanej  z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 
w 2006 roku 434 383,34 zł



Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH 

ZA  2006  ROK

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie

852 POMOC SPOŁECZNA 4 213,00 zł 4 212,25 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 213,00 zł 4 212,25 zł

0920 Pozostałe odsetki 6,00 zł 5,85 zł
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

pieniężne
4 207,00 zł 4 206,40 zł

Razem:       4 213,00 zł 4 212,25 zł



WYKONANIE  DOCHODÓW

NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  MOPS  LĘDZINY

ZA 2006 ROK

(dział  852 – Pomoc  społeczna)

Część opisowa

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 r. 4 213,00 zł 4 212,25 zł 99,98%

Realizacja dochodów:

Rozdział 85219

§ 0920
Odsetki bankowe na rachunku dochodów własnych 5,85 zł

§ 0960
Darowizna na sprzęt sportowy 2 700,00 zł
Darowizna na zorganizowanie wycieczki 1 500,00 zł
Darowizna na pokrycie kosztów obsługi rachunku 
bankowego

6,40 zł

Razem § 0960 4 206,40 zł

Razem rozdział 85219 4 212,25 zł

Ogółem dochody na rachunku dochodów 
własnych zrealizowane w 2006 roku 
przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lędzinach  : 4 212,25 zł



Załącznik Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W LĘDZINACH 

ZA  2006  ROK

Część cyfrowa

Dział Rozdział § Wyszczególnienie PLAN  
WYDATKÓW

WYKONANIE  
WYDATKÓW

852 POMOC SPOŁECZNA 4 213,00 4 212,25
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 213,00 4 212,25

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 513,00 1 512,25

Razem 4 213,00 4 212,25



WYKONANIE  WYDATKÓW  NA RACHUNKU DOCHODÓW 
WŁASNYCH

ZA 2006 ROK ( DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA)

Część opisowa

Rozdział  85154  przeciwdziałanie alkoholizmowi-Świetlica Socjoterapeutyczna

Plan Wykonanie %
realizacji

2006 rok 4 213,00 zł 4 212,25 zł* 99,98%

Realizacja wydatków*:

§ 4210
Sprzęt sportowy dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy 
Socjoterapeutycznej

2 700,00 zł

§ 4300
Prowizje bankowe 19,25 zł
Zorganizowanie wycieczki skałkowej do Rzędkowic, 
przewóz dzieci

1 493,00 zł

Razem § 4300 1 512,25 zł

Razem rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - – 
za  2006  rok: 4 212,25 zł


