MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIELICZCE

BUDŻET NA 2021 ROK

OPS 10 ŚWIADCZENIA RODZINNE
WG
ZG
SUMA

444 445,89 zł
13 728 103,00 zł - w tym koszty obsługi - 346 475,11 zł
14 172 548, 89 zł

OPIS ZADANIA:
Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji oraz wypłata świadczeń rodzinnych a także świadczeń
emerytalno-rentowych. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka.
Poniższy wykres przedstawia wysokość wydatków na koszty obsługi ww. zadania w podziale na środki własne i środki
zlecone.

OPS 10 ŚWIADCZENIA RODZINNE cd.

Wysokość planu na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi
13 381 627,89 zł.

OPS 11 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE
– ZADANIE ZLECONE GMINIE

ZG

72 974,00 zł

OPIS ZADANIA:
W ramach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego opłacane są składki zdrowotne za osoby, które rezygnują
z zatrudnienia na rzecz opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.
Wysokość planu na rok 2021 wynosi 72 974,00 zł.

OPS 12 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
OPIS ZADANIA:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja
okazała się bezskuteczna.
Poniższy wykres przedstawia wydatki w zakresie kosztów obsługi realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Udział procentowy środków własnych do całości realizacji zadania zleconego Gminie wynosi 74 13 % - (koszty obsługi) głównie
wynagrodzenie pracowników.

WG
ZG
SUMA
zł

142 663,11 zł
1 293 500,00 zł
1 436 163,11

Wysokość planu finansowego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych wynosi 1 250 000,00 zł.
Średnio miesięczne wydatki na wypłatę świadczeń wynoszą 104 000,00 zł

OPS 13 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK STAŁY – ZADANIE WŁASNE GMINY

DW

117 093,00 zł

OPIS ZADANIA:
W ramach wypłaty zasiłku stałego dla podopiecznych MGOPS w Wieliczce opłacana
jest składka zdrowotna dla świadczeniobiorców nie mających w/w ubezpieczenia
z innego tytułu.
Plan dotacji na rok 2021 wynosi 117 093,00 zł natomiast potrzeby kształtują
się na poziomie 133 000,00 zł.
W przypadku braku zabezpieczenia środków z budżetu państwa potrzeby muszą zostać
pokryte z budżetu gminy gdyż jest to zadanie własne.

OPS 14 ZASIŁKI OKRESOWE - ZADANIE WŁASNE GMINY
O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM
DW

531 995,00 zł

OPIS ZADANIA:
Zasiłek okresowy przyznawany jest osobom lub rodzinom o dochodach niższych niż
ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych
potrzeb życiowych
Zasiłek ten jest wypłacany m. in. w następujących sytuacjach:
- długotrwała choroba,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego.
Plan dotacji na 2021 rok wynosi 531 995,00 zł natomiast potrzeby w powyższym
zakresie kształtują się na poziomie 900 000,00 zł.

OPS 15 ZASIŁEK STAŁY – ZADANIE WŁASNE GMINY
O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM
DW

1 325 414,00 zł

OPIS ZADANIA:
Zasiłek stały stanowi jedną z podstawowych form pomocy społecznej.
Zasiłek stały przysługuje:
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Plan dotacji na 2021 rok wynosi 1 325 414,00 zł natomiast potrzeby w powyższym
zakresie kształtują się na poziomie 1 500 000,00 zł.

OPS 16 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
ORAZ POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH
OPIS ZADANIA:
Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub artykułów spożywczych potrzebnych
do przygotowania gorącego posiłku .
Świadczenie przyznawane jest w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy
w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuacje osobistą lub rodzinną.
Pomoc w formie gorącego posiłku realizowana jest przy pomocy jednostek oświatowych, które posiadają bazę żywieniową
lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych oraz w Barze „Bułka z Masłem”.
Realizacja zadania odbywa się w ramach Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w 2021 roku.

DW
WG
SUMA

393 274,00 zł
252 470,00 zł
645 744,00 zł

Szkoły z terenu Miasta i Gminy Wieliczka przekazany plan w kwocie

WG
DW

47 530,00 zł
74 520,00 zł

OPS 17 ZASIŁEK CELOWY I POMOC W NATURZE
– W CAŁOŚCI FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY
WG

350 000,00 zł

OPIS ZADANIA:
Zasiłek celowy i pomoc w naturze jest to świadczenie fakultatywne przyznawane
na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom
nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może
być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia
zdrowotne.
Plan łączny środków własnych na rok 2021 wynosi 350 000,00 zł. w tym:
- na zasiłek celowy przeznaczono kwotę 334 00,00 zł
- na pogrzeby 16 000,00 zł

OPS 18 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ DOMAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - W CAŁOŚCI FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY
WG

1 777 774,00 zł

OPIS ZADANIA:
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających,
zwanych dalej „mieszkańcami domu”. W ramach w/w zadania realizowane są we współpracy
z PUP w Wieliczce prace społecznie użyteczne. Koszt związany z wypłatą wynagrodzenia
osobom skierowanym do w/w prac wyniesie około 15 000,00 zł. Na DPS 1 762 774,00 zł.

OPS 23 UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS ZADANIA:
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane głównie ze środków własnych
Gminy. Planowany koszt utrzymania OPS wyniesie 4 370 966,20 zł.
Poniższy wykres obrazuje strukturę wydatków na 2021 r.
DW
WG
SUMA

379 554,00 zł
3 991 412,20 zł
4 370 966,20 zł

OPS 24 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WG

312 985,02 zł

OPIS ZADANIA:
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce
inicjuje wspiera i realizuje działania informacyjno - edukacyjne skierowane do społeczności
lokalnej oraz grup ryzyka, udziela w punkcie konsultacyjno - informacyjnym wsparcia
i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uczestniczy w spotkaniach
tematycznych w obszarze realizacji procedury Niebieskiej Karty, przygotowuje i opracowuje
diagnozy problemu w zasięgu lokalnym, diagnozy potrzeb, w oparciu o które następuje
przygotowywanie planów pracy na poszczególne lata funkcjonowania zespołu i podejmuje
stosowne działania w obszarach swoich kompetencji i obowiązków służbowych.
W ramach tego zadania pokrywane są wynagrodzenia pracowników zaangażowanych
w program związany z przemocą oraz ich szkolenia.
Koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie 312 985,02 zł

OPS 31 WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU
PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ MONITOROWANIE I WSPIERANIE TYCH DZIAŁAŃ
WG

361 488,00 zł

OPIS ZADANIA:
Wspieranie rodziny przez asystentów rodzin tak aby możliwe było zbudowanie bądź
odbudowanie normalnego funkcjonowania rodziny, a pozostawienie w niej dziecka
nie zagrażało jego rozwojowi. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu
jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. MGOPS na dzień dzisiejszy
zatrudnia 4 asystentów rodziny.
Co roku MGOPS przystępuje do Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej ogłaszanego przez MRPiPS co pozwala na pozyskanie środków na część
wynagrodzeń zatrudnionych asystentów rodziny zatrudnionych w MGOPS.
Z uwagi na fakt iż ogłoszenie konkursu następuje w połowie roku Gmina musi zabezpieczyć
w całości wydatki na ww zadanie w łącznej kwocie 361 488,00 zł.

OPS 31 WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ POPRZEZ MONITOROWANIE I WSPIERANIE TYCH DZIAŁAŃ

OPIS ZADANIA:
Przy Klasztorze Ojców Reformatów w Wieliczce powstała placówka wsparcia dziennego „Świetlica
Aniołeczek” p.w. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej oraz Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby z siedzibą
przy ul. Brata Alojzego Kosiby 31.
Utworzenie i uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta i Gminy
Wieliczka Artura Kozioła, Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu, O. Jacka
Biegajło oraz dobroczynności prywatnych przedsiębiorców.
Placówkę prowadzi Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26.
Placówka obejmie opieką 15 wychowanków z Gminy Wieliczka w wieku wczesno szkolnym.
W ofercie zajęć opiekuńczo wychowawczych są pomoc w nauce, „szkoła dla rodziców”, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień dzieci, „kącik kulinarny”, „kącik robótek ręcznych”, angielski w zabawie, kółko
teatralne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, spacery i wycieczki.
W ramach tego zadania pokrywane są koszty związane z organizacją niezbędnych zakupów i usług
łącznej kwocie 47 000,00 zł.

OPS 33 PROGRAM WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY – ZADANIE OBEJMUJE
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ DUŻEJ RODZINY

WG

88 716,78 zł

OPIS ZADANIA:
Ogólnopolski program skierowany jest do rodzin, mających na utrzymaniu troje i więcej
dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub - w przypadku kontynuowania nauki do ukończenia 25 roku życia.
Równocześnie Gmina Wieliczka realizuje program „ Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”,
który ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej i zwiększanie rozwojowych
i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci.
Planowane wydatki w powyższym zakresie kształtują się na poziomie 88 716,78 zł.
Kwota wydatków obejmuje głównie wynagrodzenia osób obsługujących zadanie oraz koszty
zakupu kart.

OPS 37 REALIZACJA NARODOWEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO,
W TYM WYPRAWKA SZKOLNA
WG

27 000,00 zł

OPIS ZADANIA:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Na chwilę obecną zaplanowane zostały środki własne w wysokości 27 000,00 zł.
Gmina w roku 2020 wystąpi o dofinansowanie ww. zadania do Małopolskiego Kuratorium
Oświaty.
W roku 2020 MKO przyznało dotację w łącznej kwocie 71 400,00 zł

OPS 39 POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI
– PROGRAM RODZINA 500 PLUS
ZG

74 101 400,00 zł

OPIS ZADANIA:
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby
ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka
(opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu
z wnioskiem o adopcje dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia
przez dziecko 18 roku życia.
Ze środków budżetu państwa została zabezpieczona kwota w wysokości 70 561 347,00 zł,
w tym:
wypłata świadczeń „500 +” 73 413 364,75 zł
koszty obsługi zadania 688 035,25 zł (0,85%) od kwoty ostatecznego planu finansowego.
Potrzeby na 2021 rok kształtuja się na poziomie 82 000 000 zł.
Braki na wypłatę świadczeń 8 586 635,25 - na miesiąc grudzień 2021r.
Wydatki nadal rosną.

OPS 47 REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
WG

868 000,00 zł + 132 000 zł (plan gmina), 1000 000 zł (umowa SPZLO)

OPIS ZADANIA:
Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest zadaniem Zespołu ds. Profilaktyki
i Pomocy Specjalistycznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.
Zadanie w całości realizowane jest ze środków własnych gminy pochodzących z wpłat
za wydane pozwolenia prowadzenie sprzedaży, napojów alkoholowych zwane potocznie
„koncesją na alkohol” .
Planowane wydatki na realizację powyższego zadania kształtują się na poziomie
868 000,00 zł. (plan Ośrodka)

OPS 48 REALIZACJA PROJEKTÓW W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM
WG

275 515,00 zł

OPIS ZADANIA:
Planowanie, wdrażanie i monitorowanie programów o projektów społecznych, kampanii
społecznych,konferencji, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, współpraca z instytucjami i specjalistami na terenie gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Planowane wydatki na realizację powyższego zadania kształtują się na poziomie
275 515,00 zł.

OPS 50 REALIZACJA ŚWIADCZENIA „DOBRY START” 300+
- ZADANIE ZLECONE GMINIE
ZG

2 519 680,00 zł

OPIS ZADANIA:
Świadczenie „Dobry start“ - 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne,
uczące się w szkole, otrzymują je do ukończenia 24 roku życia. Prognozowana liczba dzieci
planowanych do objęcia świadczeniem Dobry start to 8 600 uprawnionych.
Ze środków budżetu państwa została zabezpieczona kwota w wysokości 2 519 680,00 zł,
w tym:
- wypłata świadczeń „300 +” 2 438 500,00 zł
- koszty obsługi zadania 81 280,00 zł
Potrzeby
- na świadczenia 2 580 000 zł, koszty obsługi 86 000 zł, w tym wynagrodzenie 68 800 zł
Braki na w/w zadaniu 2 666 000 zł

OPS 51 ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

WG

60 000,00 zł

OPIS ZADANIA:
Do zadań własnych gminy należy udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. Może to nastąpić w formie umieszczenia osoby potrzebującej wsparcia
w schronisku. Pomoc ma charakter doraźny, ma zapewnić bezdomnym właściwe wsparcie
oraz doprowadzić do wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.
Zaplanowana kwota wydatków na realizacje zadania wynosi 60 000,00 zł.

OPS 52 DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ.
PROJEKT ZINTEGROWANY. POWIAT WIELICKI.
DU

12 670,40 zł

OPIS ZADANIA:
Gmina Wieliczka przystąpiła do realizacji projektu w ramach umowy partnerskiej zawartej
na lata 2018-2021. Liderem projektu jest Fundacja Wspierania rozwoju Społecznego Leonardo.Projekt finansowany jest ze środków unii europejskiej. Głównym celem ww projektu jest
opracowanie innowacyjnego w Polsce modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – miejsca, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym może
uzyskać wsparcie na poziomie społeczności lokalnej.
Budżet projektu w latach:
2018 – 12 670,40 zł
2019 – 88 692,80 zł
2020 – 76 022,40 zł
2021 – 12 670,40 zł

OPS 53 PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19

Na powyższe zadanie zabezpieczono plan finansowy w 2021 roku w łącznej kwocie - 200 000,00 zł.

Plan o którym mowa będzie przeznaczony na walkę z pandemią COVID-19.
Zakup niezbędnych środków ochrony osobistej takich jak: maseczki, rękawiczki,
kombinezony, fartuchy, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Wydatki zwiazane z dezynfekcją pomieszczeń, w których przebywają pracownicy tutejszego
Ośrodka. Oraz ponoszenie innych kosztów, które będą niezbędne w celu wyeliminowania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników, podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Wieliczka.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Informacje odnośnie potrzeb finansowych niezbędnych do zawarcia umów z organizacjami
pozarządowymi realizującymi zadania zlecane w trybie konkursowym przez Gminę w 2021r

W rozdziale 85516 – „Żłobki” planowano wydatki na podstawie następującej kalkulacji
462 dzieci x 150,00 zł = 69 300,00 zł x 12m-cy = 831 600,00zł (przy założeniu, że pełna liczba dzieci będzie wykazywana w co
miesięcznych oświadczeniach) . Dokonano zmniejszenia planu finansowego na 2021r o kwotę 477 100,00 zł jednak w sytuacji
kiedy we wszystkich żłobkach widniejących w rejestrze będzie wykazywana 100% frekwencja dzieci uczęszczających konieczne
będzie zwiększenie planu w 2021r.
Ponadto realizacja zadania związanego z izbą wytrzeźwień Kraków i przekazywanie kwoty dotacji w wysokości 40 000,00 zł.
Oraz umowa na kwotę 132 000,00 zł. Pośrednio realizowana przez MGOPS – plan w Gminie

ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

DW 2 747 330,00 zł
WG 9 152 470,00 zł
ZG 91 715 657,00 zł
DU
12 670,40 zł
Łączny koszt zadania 103 428 127,40 zł

