
Sprawozdanie z działalności GOPS w 2021r.



Wykonanie zadań w roku 2021
Plan w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosił po zmianach 2 450 544zł

Wykorzystaliśmy 2 193 236 zł (89,49% planu)

Kryterium dochodowe obowiązujące w 2021r. Kryterium obowiązujące od stycznia 2022r.

Dla osoby samotnie gospodarującej: 701,- zł Dla osoby samotnie gospodarującej: 776,- zł
Dla osoby w rodzinie: 528,- zł Dla osoby w rodzinie: 600,- zł
Maksymalna wysokość zasiłku stałego: 645,- zł Maksymalna wysokość zasiłku stałego: 719,- zł

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej udzielone w zakresie zadań własnych w 2021r.

• Zasiłki stałe otrzymało 25 osób (148 826,24 zł – zadanie własne w całości zrealizowane z dotacji)

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymało 25 osób (12 408,13 zł – zadanie własne w całości 
zrealizowane z dotacji)

• Zasiłki okresowe otrzymało 20 rodzin (28 088,- zł ze środków z dotacji, 420,- zł wypłacone ze 
środków własnych)

• Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 74 rodziny (54 313,06 zł  – wsparcie ze środków 
własnych: opał, leki, opłata świadczeń, materiały budowlane, w tym zasiłek na przyłącze do 
kanalizacji)



Wykonanie zadań w roku 2021

• Domy Pomocy Społecznej – 219 152,84 zł wydatki ze środków własnych dotyczą opat za 
pobyt mieszkańców gminy Izabelin w w/w placówkach. W 2021r. Gmina uczestniczyła w 
opłatach za pobyt 9 mieszkańców.

• Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – koszt całkowity zadania to kwota 117 227,39 
zł ze środków własnych 61 243,39 zł z dotacji 55 984 zł wydatki dotyczą opłacania wyżywienia w 
szkole i przedszkolach dla dzieci oraz osób dorosłych, zasiłków celowych na zakup żywności, 
paczek żywnościowych (świątecznych). 

• Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 211 931,60 zł (wynagrodzenia pracowników , dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup prasy branżowej, 
zakupu laptopów do pracy zdalnej, monitorów komputerowych, opłat za media, szkoleń 
pracowników, ryczałtów samochodowych, ubezpieczenia mienia i OC).

• Pozostała działalność – wydatki 395 297,73 zł – ze środków własnych 323 294,16 zł z dotacji na 
zadania własne 72 003,57,- zł( 5 026,04 zł – paczki świąteczne dla innych osób potrzebujących)

• Program usług teleopiekuńczych – 7 675,20 zł – opłata abonamentu teleopieki (18 
mieszkańców otrzymało takie wsparcie).



Wykonanie zadań w roku 2021

• Porady prawne i poradnictwo psychologiczne – 12 877,60 zł (z tej formy wsparcia 
skorzystało 310 rodzin)

• Karta Rodziny 3+ - 5880,- zł- dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy



Dzienny Dom Senior+ Zadanie publiczne realizowane w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

• Całkowity koszt zadania – 353 425,53 zł 

• Środki własne – 282141,09zł

• Dotacja – 71 284,52 zł

• Udział w Powiatowym Dniu Sportu „Senior z uśmiechem” – nasi Seniorzy zdobyli 5 
z 10 pucharów w różnych konkurencjach.

• Aktywny udział w II Izabelińskim Dniu Seniora

• Zaangażowanie w pomoc charytatywną dla chorego dziecka – przygotowanie 
prac plastycznych, które zostały sprzedane na kiermaszu bożonarodzeniowym 
19.12.2021r. w celu wsparcia zbiórki na b. drogi lek.



II Izabeliński Dzień Seniora



Zajęcia muzyczne



Spotkania















Program „Wspieraj Seniora”

Koszt Programu z dotacji

719,13 zł (Program zakończyliśmy 30 .06.2021r.)



Program MRiPS
„Opieka wytchnieniowa” 

edycja 2021
Program objął swoim zasięgiem 9 
rodzin z naszej gminy. Koszt zadania to 
kwota 80 256,55 zł były to środki z 
Funduszu Solidarnościowego –
państwowego funduszu celowego, 
które w całości pokryły koszty realizacji 
programu.



• Plan w dziale 855 Rodzina w 2021r. wynosił po zmianach 13 609 245 zł – wykorzystaliśmy 13 598 723 zł, co 
stanowi 99,2% planu.

• Świadczenia  wychowawcze (500+) -11 386 210,62 zł ( zadanie zrealizowane z dotacji na ten cel).

• Wypłaty świadczeń 500+ – 11 289 428,90zł ( w powyższej kwocie znajdują się również wydatki na 
wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia itp.)

• Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone kwota: 2 072 550,59 zł 
zadanie dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 
rodzicielskich, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi 
świadczeń takich jak wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, energii itp.

• Karta Dużej Rodziny – koszty 450,33 zł.

• Wspieranie rodziny- koszty 99 031,14 zł ze środków własnych gminy 97 131,14 z dotacji 2000,-zł. Wydatki 
dotyczą zadań związanych z wspieraniem rodziny m.in. zatrudnienia asystenta rodziny.

• Program ”Dobry Start”- zakup programu – 369,- zł.

• Rodziny zastępcze – 19 511,15 zł wydatki ze środków  własnych gminy związane z pobytem dzieci w pieczy 
zastępczej.

• Składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych- 22 600,17zł są to wydatki z dotacji na tzw. zadania 
zlecone.



Wykonanie  Zadań w  2021r.

• Plan w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza (stypendium szkolne) w 2021r.  
wynosił 4877,- zł na realizację wykorzystano kwotę: 2 013.

• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota: 2013,33 zł 
wypłaciliśmy na ten cel ze środków własnych kwotę 402,67 zł z dotacji 1610,66 zł. 



INNE DZIAŁANIA

• Zmiana miejsca oraz organizacji pracy pracowników socjalnych

• 26 czerwca oraz 17 września 2021r. lokalna akcja „Otwarta szafa”

• 3 lipca 2021r. spotkanie z mieszkańcami na „Ryneczku po sąsiedzku”- pt. „Nie ma 
problemów, których nie da się rozwiązać”- Akcja zrealizowana wspólnie z 
Przedstawicielami GKRPA oraz Powiatowej Komendy Policji w Strych Babicach 
dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• W dniach 2,9,16 września zorganizowaliśmy dla mieszkańców spotkanie z 
Ekspertem ZUS.









Plany

• Wzmocnienie wsparcia dla rodzin.

• Rozszerzenie działań wobec osób niepełnosprawnych.

• Wzmocnienie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• Uruchomienie kawiarenki internetowej dla Seniorów z naszej gminy.



Dziękuję za uwagę


