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Sprawozdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu za 2006 rok

      1.Informacje organizacyjne
      
           W 2006 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu zatrudnionych było 
29 osób co stanowi 28,4 etatu. Zatrudnienie 18 osób finansowane było ze środków Wojewody, 
natomiast  11 ze środków własnych miasta. Ponadto Ośrodek zatrudnia w ramach umowy-
zlecenia  3  specjalistów-konsultantów  (prawnik,  pedagog,  psycholog),  świadczących 
poradnictwo na rzecz mieszkańców naszego miasta. Ponadto w MOPS-ie  zatrudnieni są na 
umowę-zlecenie radca prawny i informatyk. 
           Wśród  stałych  pracowników  etatowych  16   osób  legitymuje  się  wyższym 
wykształceniem, z tego 11 posiada tytuł magisterski; 10 osób posiada wykształcenie średnie 
zawodowe; 3 ooby wykształcenie średnie i 1 osoba zawodowe. Pracownicy podnoszą swoje 
kwalifikacje  podejmując  studia,  uzupełniając  wykształcenie  na  studiach  magisterskich, 
specjalizacjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach zawodowych. Zadania z zakresu 
pomocy społecznej realizują m.in.: pracownicy socjalni (7 os.), w tym dwóch specjalistów 
pracy socjalnej; opiekun i pielęgniarka (usługi opiekuńcze); opiekun (świetlica); pracownicy 
obsługi  (kuchnia,  świetlica);  pracownicy  administracyjni  (świadczenia  socjalne,  rodzinne, 
księgowość, usługi opiekuńcze, księgowość).
           W strukturach Ośrodka działają Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz Dzienny 
Dom  Pomocy.  ŚOW  jest  świetlicą,  do  której  uczęszczają  dzieci  z  sierpeckich  szkół 
podstawowych  oraz  gimnazjum.  DDP jest  placówką  o  charakterze  dziennym,  do  której 
uczęszczają  emeryci  i  renciści,  osoby samotne,  nie  mogące własnym staraniem zapewnić 
sobie posiłków.
           W 2006 roku dokonano zmian organizacyjnych w strukturze Ośrodka. Powołano 
kierowników poszczególnych działów: Pomocy Środowiskowej, Świadczeń Rodzinnych oraz 
Świadczeń Socjalnych. Zostały nimi osoby dotychczas zatrudnione w tych komórkach, w 
ramach  awansu  zawodowego.  Ta  reorganizacja  nie  wymagała  dodatkowych  środków  z 
budżetu miejskiego. 

2. Udzielona pomoc społeczna

2.1  Zadania zlecone i środki z budżetu państwa. 

Tabela nr 1

Rodzaje  świadczeń
            rok 2006                rok 2005

 l.gosp. 
domowych

kwota 
świadczeń

l.gosp. 
domowych

kwota 
świadczeń

 zasiłki stałe         115           314.500  103   260.173

 składki zdrowotne      90 23.524 75 18.109  

 zasiłki okresowe  488          452.700 479              362.605

specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 105.000 12      104.000

zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków związanych z klęską 
żywiołową i ekologiczną

44 47.380 -              -

2



Sprawozdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu za 2006 rok

dożywianie 1.922            226.000 1.656     150.000

zdarzenie losowe 1                3.000 -             -

Źródło: sprawozdania MOPS
                         
           W zakresie  wypłaty  zasiłków  stałych  odnotowano  11%  wzrost  liczby  osób 
korzystających z tego świadczenia oraz wzrost wydatków przeznaczonych na jego wypłatę. W 
przypadku zasiłków okresowych liczba świadczeniobiorców nie wzrosła znacząco (11 osób), 
w  odróżnieniu  od  wydatków,  które  zwiększyły  się  o  prawie  25%.  Wzrost  ten  wynika 
bezpośrednio z przepisów prawa, a mianowicie omawiany zasiłek okresowy nie może być 
niższy niż 35% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnej a jej dochodem 
oraz 25% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem. W 2005 roku te 
wartości  wynosiły odpowiednio 30% i  20%. Składka zdrowotna opłacana jest  za niektóre 
osoby pobierające  zasiłek stały  tj.  te,  które  nie  są  ubezpieczone  z  innych tytułów i  tutaj 
zauważyć można 20 % wzrost liczby świadczeniobiorców.  Wzrosły także znacząco nakłady 
na  tę  formę  pomocy   (ok.  30  %).  Jest  to  spowodowane  m.in.  wzrostem  wysokości 
odprowadzanej składki.
             Ze środków zleconych finansowano także realizację  specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Taką pomocą objęto 17 osób w tym 16 
z chorobą psychiczną oraz 1 os. niepełnosprawną intelektualnie. 11 os. samotnie prowadziło 
samodzielne gospodarstwo domowe, natomiast 6 zamieszkiwało we wspólnym gospodarstwie 
z rodziną. W ramach tej kwoty zrealizowano 9.896 godzin usług, z tego 3.540 godz. wykonali 
pracownicy  zatrudnieni  w  MOPS,  natomiast  6.356  godz.  opiekunki  środowiskowe  PCK. 
Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  realizowane  były  poprzez  różne  formy:  uczenie  i 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usługi pielęgnacyjne – jako 
wspieranie  procesu  leczenia,  rehabilitacja  fizyczna  oraz  współpraca  ze  specjalistami  w 
zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego. Realizacją 
usług zajmowało się 5 osób tj. pielęgniarka, opiekun oraz 3 opiekunki środowiskowe.   
            W związku z klęską suszy jaka dotknęła nasz kraj w ub. r., Rada Ministrów ustanowiła 
program  pomocy  dla  gospodarstw  rolnych  w  celu  złagodzenia  skutków  suszy.  Pomocy 
udzielano  w formie  zasiłku  celowego  rodzinom rolniczym,  w  których  co  najmniej  jedna 
osoba była rolnikiem, a w gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane 
suszą  wynosiły  średnio  powyżej  30%.  Gospodarstwa  rolne  o  powierzchni  do  5ha 
dofinansowano w wysokości 500 zł, natomiast gospodarstwa powyżej 5ha użytków rolnych 
dofinansowano w wys. 1.00 zł. Z pomocy tej skorzystały 44 rodziny rolnicze na łączną kwotę 
47.380 zł. 
           W 2006 roku otrzymaliśmy także środki na rządowy program „Pomoc państwa w 
zakresie  dożywiania”.  Łączny  koszt  Programu wyniósł  511.679 zł,  w  tym środki  własne 
gminy (nie wykazane w powyższej tabeli) 285.679 zł oraz środki budżetu państwa 226.000 zł. 
Rzeczywista liczba osób objętych Programem wyniosła 1922, z tego w formie posiłku 564 
osoby, a 1358 osób w formie zasiłku celowego na zakupienie żywności. Z pomocy w formie 
posiłku skorzystało 399 uczniów, 85 dzieci do 7 r.  ż oraz 80 innych osób otrzymujących 
pomoc społeczną.  Nie  objęto  pomocą ok.  25  osób,  z  powodu ich  niechęci  do  tej  formy 
pomocy. W ub.r. finansowano posiłki w 11 placówkach: 6 szkołach, 4 przedszkolach oraz 1 
stołówce funkcjonującej  przy  MOPS.  W ramach przyznanych środków opłacono 100.218 
posiłków za ogólna kwotę 246.554 zł. Z całodziennego wyżywienia skorzystało 55 dzieci, z 
pełnego obiadu 397 dzieci, z posiłku w formie bułki/kanapki, mleka 32 dzieci oraz z jednego 
gorącego posiłku 80 osób.
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            Z budżetu państwa otrzymaliśmy także kwotę 3.000 zł w związku ze zdarzeniem 
losowym.  Pomoc  w  formie  jednorazowego  zasiłku  celowego  otrzymała  rodzina 
poszkodowana w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich 
w Katowicach.

        2.2  Zadania własne gminy

Tabela nr 2

Rodzaje             rok 2006                  rok 2005
świadczeń l.osób kwota 

świadczeń
l.osób kwota 

świadczeń
zasiłki okresowe                   488              61.700                   479            164.681
posiłek                   564            246.554                1.656            202.438
zdarzenie losowe                       1                4.000                       1                1.000 
sprawienie pogrzebu                       -                       -                       1                1.850
schronienie                       4                3.100                       3                2.684
ubranie                       2                   170                       3                   340
inne zasiłki celowe i w naturze
w tym specjalne

                  976
                    89

           307.976
             59.070

               1.410
                    80

           190.627
             46.290

pobyt w dps                       7              48.487                       2              16.257
poradnictwo specjalistyczne                     60                       -                   210                       - 
praca socjalna                   310                       -                   312                       -
usługi opiekuńcze                     70            250.000                     74            250.000

Źródło: sprawozdania MOPS

                 Tabela powyższa wskazuje wydatki przeznaczone na pomoc społeczną ze środków 
własnych  gminy.  Wyjątkowo  pozycja:   posiłek  zawiera  łącznie  środki  własne  gminy  i 
pochodzące z budżetu państwa  (Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), jakie 
wydano na zakupienie posiłków. 
               W ub. r. 488 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych. W porównaniu do roku 
2005 wydatkowano prawie 62,5 % mniej środków na to świadczenie niż rok wcześniej. Stało 
się tak dlatego, że wzrosła ta część świadczenia, która wypłacana jest ze środków Wojewody. 
Ponadto kosztem zasiłków okresowych udzielono pomocy większej liczbie beneficjentów w 
formie  zasiłku  celowego  na  żywość  czy  na  zakupienie  posiłku,  ponieważ  jest  to  pomoc 
bardziej efektywna. 
               Ze środków własnych gminy udzielono także pomocy rodzinie poszkodowanej w 
tragedii katowickiej. Pieniądze wypłacono w formie dwóch zasiłków celowych po 2.000 zł. 
Ponadto udzielono tej  rodzinie pomocy psychologicznej i prawnej. Pomoc terapeutyczną i 
wsparcie świadczył psycholog pracujący w świetlicy. Pomocy finansowej rodzinie udzielili 
również  sierpeccy  przedsiębiorcy.  Podjęto  także  starania  o  udzielenie  pomocy 
poszkodowanym przez Caritas Diecezji Płockiej. Taką pomoc udało się uzyskać.    
              W roku ubiegłym MOPS nie sprawił żadnego pogrzebu na koszt gminy.
              Udzielono schronienia w formie opłaty za pobyt w noclegowni lub schronisku  4 
osobom bezdomnym, będącym  ostatnio mieszkańcami naszego miasta. Koszt tej  pomocy 
wyniósł 3.100 zł.   
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               Pomoc w zakupieniu ubrania także zmniejszyła się w stosunku do roku 2005. 
Udzielono jej  2 osobom na łączną kwotę 170 zł.  Pomoc finansową ograniczono na rzecz 
pomocy rzeczowej.
              Inne zasiłki celowe, w tym na żywność, opał, leki i leczenie, drobne remonty 
mieszkania  kosztowały w 2006 roku 307.976 zł. Wzrost wydatków wyniósł prawie 63 %, 
natomiast zmniejszyła się liczba beneficjentów o ok.  40 %. 
             Wzrosła także liczba osób korzystających z domu pomocy społecznej. Do końca roku 
opłacano pobyt  siedmiu  osobom, w wysokości  48.487 zł. Miesięczny koszt pobytu osoby w 
dps wynosi obecnie od ok. 1700 zł do 1900 zł. Kierując osoby zainteresowane korzystamy z 
usług dps-ów w Szczutowie i Miszewie Murowanym. Z pomocy tej mogą skorzystać osoby 
wymagające  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  nie 
mogące  samodzielnie  funkcjonować w codziennym życiu,  a  którym nie  można zapewnić 
niezbędnej  pomocy w formie  usług  opiekuńczych.  Osoby wymagające wzmożonej  opieki 
medycznej  kierowane  są  przez  starostę  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego  lub  placówki 
pielęgnacyjno-opiekuńczej. Osoby, którym wydaje się decyzję kierującą i ustalającą opłatę za 
dps,  wydaje  Dyrektor  MOPS.  Odpłatność  wnosi  mieszkaniec  domu  w  wysokości  70  % 
posiadanego świadczenia, kolejno rodzina zobowiązana do alimentacji i gmina, która kieruje 
osobę. W praktyce wygląda to w ten sposób, że gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy 
pomiędzy opłatą wnoszoną przez osobę zainteresowaną, a miesięcznym kosztem pobytu w 
dps. Wzrost tych wydatków powoduje konieczność zwiększenia środków na realizację usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ponieważ zapewnienie właściwej opieki jest tańsze, 
niż dopłacanie/opłacanie kosztu pobytu w domu pomocy społecznej, zwłaszcza w kontekście 
starzenia się społeczeństwa. Dotacja na realizację usług opiekuńczych wyniosła 250.000 zł i 
pomocą  w  tej  formie  objęto  70  osób.  Realizacją  usług  zajmowały  się  dwie  organizacje 
pozarządowe  Polski  Czerwony  Krzyż  oraz  Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej.  PKPS 
zajmował się 34 osobami. Były to osoby od 47 do 97 lat, 7 mężczyzn i 27 kobiet. Dotacja na 
ten cel dla organizacji wyniosła 125.000 zł. PCK objął pomocą 6 mężczyzn i 31 kobiet w 
wieku od 62 do 97 lat. Dotacja dla organizacji wyniosła 125.000 zł.  Łącznie zrealizowano 
31.250 godzin usług, po ok.2 600 godz. miesięcznie. Koszt 1godz. wynosił 8 zł. Podopieczni 
mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, sprzątanie, przygotowywanie 
posiłków, pranie, załatwianie spraw urzędowych, opiekę higieniczno-sanitarną, mycie, kąpiel, 
zapobieganie  odleżynom,  pielęgnację  zalecaną  przez  lekarzy,  podtrzymywanie 
psychofizycznej  kondycji  osób,  indywidualnych  zainteresowań  podopiecznych, 
organizowanie spacerów.  Obydwie organizacje od wielu lat realizują usługi opiekuńcze dla 
mieszkańców naszego miasta,  do  tej  pory  bardzo  dobrze  układała  się  współpraca  w tym 
zakresie.
       

         2.3 Struktura świadczeń z pomocy społecznej     

            Poniższa tabela przedstawia wydatki na pomoc społeczną w 2006 roku z podziałem na 
zadania  własne  i  zadania  zlecone  oraz  rzeczywistą  liczbę  osób  objętych  pomocą  z  tych 
środków.
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  Tabela nr 3

             LICZBA RODZIN  
  LICZBA OSÓB,   LICZBA OSÓB

WYSZCZEGÓLNIENIE  KTÓRYM PRZY- OGÓŁEM w tym: W RODZINACH
  ZNANO DECY-  NA WSI *  
  ZJĄ ŚWIAD.    

0  1 2 3 4
Świadczenia przyznane w ramach      
zadań zleconych i zadań 
własnych      
 / bez względu na ich 
rodzaj,formę,      
liczbę oraz źródło finansowania / 1 1 496 756  1 968
      
Świadczenia przyznane w ramach      
zadań zleconych / bez względu na 
ich      
rodzaj,formę i liczbę / 2 169 130  228
      
Świadczenia przyznane w ramach      
zadań własnych / bez względu na 
ich      
rodzaj,formę i liczbę / 3 1 425 726  2 149
      
Pomoc udzielana w postaci pracy      

socjalnej - ogółem 4 x 310  920
      
w tym:      
wyłącznie w postaci pracy      
socjalnej 5 x 160  288

Źródło: sprawozdania MOPS

2.4 Praca socjalna   

            Pracownicy socjalni MOPS udzielają przede wszystkim pomocy w formie pracy 
socjalnej.   Udzieliliśmy  tej  pomocy  310  osobom  oraz  poradnictwa  specjalistycznego  60 
osobom.  Są  to  formy,  przed  udzieleniem  których  nie  przeprowadza  się  wywiadu 
środowiskowego i nie wydaje decyzji administracyjnych. Wszystkie pozostałe, udzielone w 
2006  roku,  przez  Ośrodek  świadczenia  poprzedzone  były  wywiadem  środowiskowym  i 
wydaniem decyzji administracyjnej.
            Pomoc w formie pracy socjalnej  jest  to  forma, nie  wymagająca prowadzenia 
postępowania administracyjnego. Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu 
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 
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w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi.  Istota pracy socjalnej  polega głównie na niesieniu pomocy i 
wsparcia  w  uzyskaniu  samodzielności  poprzez  poradnictwo,  pomoc  w  załatwieniu 
indywidualnych spraw, motywowanie do wykorzystania własnych możliwości i uprawnień. 
W  praktyce  sprowadza  się  m.in.  do  kierowania  do  zespołu  ds.  orzecznictwa  o 
niepełnosprawności,  pisania  pozwów  lub  występowanie  do  sądu  o  ustalenie  alimentów, 
pomoc  w  załatwianiu  innych  świadczeń,  należnych  z  tytułu  zabezpieczenia  społecznego 
(świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, alimenty itp.), pisanie podań, pomoc w załatwieniu 
różnych spraw urzędowych, pomoc prawna, psychologiczna, kierowanie do domów pomocy 
społecznej,  poszukiwanie  pomocy  w  ofercie  organizacji  pozarządowych,  organizowanie 
wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży,  pomoc  przedświąteczna,  kontakty  i  współpraca  z 
kuratorami sądowymi w sprawach o ograniczenie praw rodzicielskich, z Poradnią Leczenia 
Uzależnień,  z  Miejską Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z pedagogami 
szkolnymi. Kontaktujemy się również z pielęgniarkami środowiskowymi oraz lekarzami w 
indywidualnych przypadkach wymagających pomocy służby zdrowia . W ciągu całego roku 
prowadzimy zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, książek, 
które przekazywane są osobom potrzebującym. Jednakże ze względu na brak odpowiednich 
pomieszczeń magazynowych akcja ta nie jest prowadzona na szeroką skalę. Zbiórką odzieży 
zajmuje się Polski Czerwony Krzyż, do którego kierujemy zarówno darczyńców, jak i osoby 
potrzebujące.

      
        2.5 Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

           Utrzymujemy wieloletnią współpracę z różnymi instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi.  Utrzymujemy  stały  kontakt  z  Policją,  zwłaszcza  z  dzielnicowymi, 
wymieniając się posiadaną wiedzą nt. środowiska lokalnego. Otrzymujemy informacje dot. 
interwencji  domowych, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,  nadużywania alkoholu, 
zwłaszcza przez rodziców mających pod opieką nieletnie dzieci. Policja informuje nas także o 
wszczętych procedurach „Niebieska Karta”. Jest to postępowanie prowadzone w rodzinach, w 
których dochodzi do aktów przemocy. Osobom, którym założono ”Kartę” udzielamy pomocy 
przewidzianej przepisami prawa oraz zgodnie z naszymi możliwościami (pomoc finansowa, 
rzeczowa,  poradnictwo prawne,  psychologiczne,  pedagogiczne).  W ub.r.  zgłoszono  takich 
przypadków  53.  Do  każdej  z  tych  osób  docierają  pracownicy  socjalni,  informując  o 
możliwościach  pomocy,  będącej  w  naszej  kompetencji  oraz  o  możliwościach  uzyskania 
pomocy w innych instytucjach. 
            Jesteśmy w stałym kontakcie z  Sądem, zwłaszcza kuratorami zawodowymi i 
społecznymi.  Zgłaszamy  niepokojące  nas  przypadki  niewywiązywania  się  z  obowiązków 
rodzicielskich, przyjmujemy zgłoszenia dotyczące udzielenia pomocy socjalnej, wymieniamy 
się  informacjami  dotyczącymi  funkcjonowania  naszych  podopiecznych  w  środowisku 
lokalnym. Występujemy także do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR o ograniczenie  lub 
pozbawienie praw rodzicielskich. Dyrektor Ośrodka ma także uprawnienia do występowania 
o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli. 
            Współpracujemy także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pielęgniarkami 
środowiskowymi, lekarzami rejonowymi w zakresie prowadzonych spraw, Poradnią Leczenia 
Uzależnień.  Ośrodek  występuje  także  do  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych z wnioskami o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.
            Od wielu lat współpracujemy z Caritasem Diecezji Płockiej. Organizujemy zabawę 
noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami, alkoholizmem. W 
ub.r.  wzięło  w  niej  udział  225  dzieci  z  całego  miasta,  dzięki  środkom  pochodzącym  z 
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funduszu  profilaktyki  alkoholowej  (  2.800  zł  )  i  sponsorów.  Zabawa  ta  jest  corocznie 
organizowana przy ogromnej pomocy Dyrekcji i pracowników Domu Kultury oraz członkom 
zespołów występujących w czasie zabawy.
              Kierowaliśmy także do tej organizacji osoby potrzebujące pomocy rzeczowej. 
Caritas w ub.r. udzielał pomocy żywnościowej w postaci mleka, ryżu, makaronu i innych.  W 
2006 r. dofinansowaliśmy również dożywianie dla 30 dzieci ( 80 zł za osobę) na koloniach  w 
Popowie  i  Soczewce,  organizowanych  przez  CARITAS.  Łączna  kwota  dofinansowania 
wyniosła 2.400 zł.
             W ramach  akcji  letniej  wsparliśmy  także  10  uczniów  sierpeckich  szkół. 
Dofinansowaliśmy pobyt tych dzieci na koloniach w Hodyszewie w wys. po 50 zł za jedno 
dziecko (razem 500 zł). Wypoczynek organizowała Parafia św. Benedykta, ks. Jan Oleszko, a 
o dofinansowanie wystąpił Zarząd Osiedla nr 3. Wytypowaliśmy także: 19 dzieci na kolonie 
letnie  w Słupi  (kolonie  finansowane  były  ze  środków Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych);  6  dzieci  na  kolonie  w  Gorzewie  (organizowane  przez 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty).
            Ośrodek współpracuje także z Zarządami Osiedli, w zakresie pomocy rodzinom i 
osobom zamieszkującym na ich terenie. Pomoc często jest  udzielana przez Ośrodek, jak i 
przez  Zarządy.  Sporządzamy listę  najbardziej  potrzebujących dzieci  na  paczki  choinkowe 
wręczane przez Zarządy Osiedli.
           Współpracujemy również z innymi organizacjami pozarządowymi. Polski Czerwony 
Krzyż,  który  realizuje  usługi  opiekuńcze  dla  mieszkańców  miasta,  organizuje  zbiórki 
pieniężne  na  pomoc  osobom  potrzebującym.  Z  pomocy  żywnościowej  korzystają  osoby 
korzystające  z  usług  opiekuńczych,  a  także  młodzież  szkolna.  W  ciągu  całego  roku 
prowadzimy zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, książek, 
które przekazywane są osobom potrzebującym. Jednakże ze względu na brak odpowiednich 
pomieszczeń magazynowych akcja ta nie jest prowadzona na szeroką skalę. Zbiórką odzieży 
zajmuje się Polski Czerwony Krzyż, do którego kierujemy zarówno darczyńców, jak i osoby 
potrzebujące.
           Polski  Komitet  Pomocy Społecznej  w ubiegłym roku i  w latach poprzednich 
zaangażował  się  w  wydawanie  żywności,  finansowanej  ze  środków  europejskich.  Przy 
pomocy wolontariuszy wydano ok. 20 ton żywności: ryż, mąka, cukier, ser, mleko, makaron. 
Pracownicy socjalni Ośrodka kierowali osoby wymagające pomocy, wypisując odpowiednie 
skierowania i monitorując proces wydawania żywności. Działania te podjęto , aby udzielona 
pomoc nie była „dublowana” i aby nie korzystały z niej te same osoby.

         2.6  Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej 

            Poniżej  przedstawiona  jest  charakterystyka  rodzin  korzystających z  pomocy 
społecznej  MOPS.  W tabeli  wymienione  są  sytuacje  z  powodu,  których  w szczególności 
udzielana  jest  pomoc.  Najczęstszy  powód to  ubóstwo (470 rodzin)  i  bezrobocie  (380 r.). 
Zwykle bezrobocie dotyczy kilku osób w rodzinie. Kolejnym powodem udzielania pomocy 
są:  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa 
domowego (161 r.). W głównej mierze ten problem dotyczy rodzin niepełnych, ponieważ one 
stanowią  77  %  wszystkich  bezradnych  rodzin  (124  r.),  pozostałe  rodziny  to  rodziny 
wielodzietne. Czwartą grupę pod względem wielkości, zajmują osoby niepełnosprawne (150) 
oraz osoby chore na długotrwałą lub ciężką chorobę (110). Zwraca też uwagę dość wysoka 
liczba  rodzin  z  problemem  alkoholowym  (110).  Sporej  liczby  rodzin  dotyczy  problem 
przemocy, udzielono bowiem pomocy 70 rodzinom (pomoc ta została omówiona w rozdziale 
1.4).
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Tabela nr 4

 POWODY  PRZYZNANIA  POMOCY
             LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB

POWÓD TRUDNEJ    W RODZINACH
SYTUACJI ŻYCIOWEJ  OGÓŁEM w tym:  

   NA WSI*  
0  1 2 3

     
UBÓSTWO 1 470  1 387
     
SIEROCTWO 2 0  0
     
BEZDOMNOŚĆ 3 4  4
     
POTRZEBA OCHRONY     
MACIERZYŃSTWA 4 7  21
W TYM:     
           WIELODZIETNOŚ
Ć 5 0  0
     
BEZROBOCIE 6 380  1 102
     
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 150  285
     
DŁUGOTRWAŁA LUB 
CIĘŻKA     
CHOROBA 8 110  320
     
BEZRADNOŚĆ W 
SPRAWACH OPIEK-     
WYCH. I PROWADZENIA 
GOSPO-     
DARSTWA DOMOWEGO 
- OGÓŁEM 9 161  628
     
W TYM:     
               RODZINY 
NIEPEŁNE 10 124  380
     
               RODZINY 
WIELODZIETNE 11 37  248
     
PRZEMOC W RODZINIE 12 70  203
     
ALKOHOLIZM 13 110  319
     
NARKOMANIA 14 1  5
     
TRUDNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU     
DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z     
ZAKŁADU KARNEGO 15 7  7
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BRAK UMIEJĘTNOŚCI 
W PRZYSTO-     
SOWANIU DO ŻYCIA 
MŁODZIEŻY     
OPUSZCZAJĄCEJ 
PLACÓWKI     
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE 16 1  1
     
TRUDNOŚCI W 
INTEGRACJI OSÓB,     
KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS     
UCHODŹCY 17 0  0
     
ZDARZENIE LOSOWE 18 1  3
     
SYTUACJA 
KRYZYSOWA 19 0  0
     
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 
LUB     
EKOLOGICZNA 20 44  140

* 

Źródło: sprawozdania MOPS

           Kolejna tabela przedstawia typy rodzin korzystających z pomocy społecznej wraz z 
liczbą  osób  w  tych  rodzinach.  Poszczególne  liczby  wskazują,  że  najwięcej  objętych  jest 
pomocą rodzin z dziećmi ( w tym także rodziny wielodzietne). Z ogólnej liczby 916, objęto 
ich pomocą 627. Wśród nich dużą grupę stanowią rodziny z trójką dzieci (ponad połowa 
wszystkich rodzin z dziećmi). Rodzin z czworgiem i większą liczbą dzieci odnotowano 153. 
Kolejną grupą pod względem wielkości są rodziny emerytów i rencistów. W ub.r. odnotowano 
ich 165. Spośród wymienionych typów, najmniej stanowią rodziny niepełne (124), w których 
dominują te z dwojgiem i jednym dzieckiem. Tylko czworo rodziców wychowywało samotnie 
4 i więcej dzieci.

Tabela nr 5
*

     LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB
 WYSZCZEGÓLNIENIE    W RODZINACH
  OGÓŁEM w tym:  
    NA WSI  
 0  1 2 3

RODZINY OGÓŁEM      

 / wiersz 2+3+4+5+6+7/  1 916 0 2 256

  o liczbie osób         1 2 209  209
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 2 3 270  540

 3 4 285  855

 4 5 124  496

 5 6 12  60

              6 i więcej 7 16  96

 w tym / z wiersza 1 /      

 rodziny z dziećmi ogółem      
 /wiersz 
9+10+11+12+13+14+15/  8 627 0 1 869

 o liczbie dzieci        1 9 70  70

 2 10 89  178

 3 11 315  945

 4 12 120  480

 5 13 10  50

 6 14 15  90

               7 i więcej 15 8  56

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM      

 /wiersz 17+18+19+20/  16 124 0 192

   o liczbie dzieci      1 17 72  72

 2 18 40  80

 3 19 8  24

              4 i więcej 20 4  16

      
RODZINY EMERYTÓW I 
RENCISTÓW OGÓŁEM      

 /wiersz 22+23+24+25/  21 165 0 195

  o liczbie osób         1 22 140  140

 2 23 20  40

 3 24 5  15

              4 i więcej 25    

Źródło: sprawozdania MOPS

3. Świadczenia rodzinne
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            Od maja 2004 roku MOPS realizuje zlecone przez Wojewodę świadczenia rodzinne, 
natomiast  od  września  2005  roku  wypłacamy  dodatkowo  zaliczkę  alimentacyjną.  Na 
realizację  tych  świadczeń  wydatkowano  łącznie  4.713.972  zł. Koszty  obsługi  zarówno 
świadczeń rodzinnych, jak i zaliczek alimentacyjnych wyniosły  137.188 zł.  W ramach tych 
środków  zatrudniono  także  radcę  prawnego  i  informatyka.  Na  wypłatę  świadczeń 
wydatkowano  4.576.784  zł.  Struktura  wydatków  na  zaliczkę  alimentacyjną  zostanie 
omówiona w rozdziale 4.
            W ramach świadczeń rodzinnych wypłacano: zasiłki rodzinne, dodatki do tego zasiłku, 
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia 
dziecka. Wydatki na te świadczenia przedstawiały się w sposób następujący:
- zasiłki rodzinne -  1.315.613 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych -  1.082.263 zł;
Razem zasiłki i dodatki -  2.397.876 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 751.149 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 170.366 zł;
Razem świadczenia opiekuńcze – 921.515 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -  190.000 zł;

Razem świadczenia rodzinne – 3.509.391 zł.

            Wypłacono 40.856 świadczeń, z tego na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  35.159 
św., na świadczenia opiekuńcze 5.507 św. oraz na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka (tzw. becikowe) 190 św.
            W ostatnim miesiącu roku ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.647 rodzin, w tym w 
688 z nich dochód na osobę nie przekraczał 252 zł.
             Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 1.340, w tym na 1 dziecko 
657 r., na 2 dzieci 501 r., na 3 dzieci 141 r. oraz na 4 i więcej 41 r. Odnotowano także 81 
rodzin  pobierających  zasiłek  z  tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka  Dodatek  ten 
przysługuje  w  przypadku  gdy  nie  zostało  ustalone  świadczenie  alimentacyjne  na  rzecz 
dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest 
nieznany.
             W grudniu 2006 r. wszedł w życie przepis uprawniający do dodatku do zasiłku 
rodzinnego  z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  dla  dzieci  rozpoczynających  roczne 
przygotowanie przedszkolne. Wypłaciliśmy tych świadczeń 68 na łączną kwotę 6.800 zł.
             MOPS opłacał także składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne (osoby rezygnujące z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z 
koniecznością  opieki  nad  dzieckiem  niepełnosprawnym).  Za  te  osoby  były  także 
odprowadzane  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne.  W  ub.  r.  opłaciliśmy  346  składek 
emerytalno-rentowych na łączną kwotę 46.524 zł., natomiast zdrowotnych 232 świadczenia 
na łączną kwotę 8.419 zł. 
           W 2006 roku odzyskiwaliśmy także nienależnie pobrane świadczenia. Z tego tytułu 
zwrócono nam:  1.478 zł  świadczeń rodzinnych,  z  tego  podlegające  zwrotowi  do  budżetu 
państwa 826 zł.;  2.303 zł świadczeń opiekuńczych, z tego do zwrotu do budżetu państwa 
2.159 zł Łącznie odzyskano 3.781 zł nienależnie pobranych świadczeń, z tego podlegających 
zwrotowi do budżetu państwa 2.985 zł.

4. Zaliczki alimentacyjne
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           Od września 2005 roku rozpoczęliśmy wypłatę nowych świadczeń, praktycznie „w 
zastępstwie”, funkcjonującego do kwietnia 2004 roku, Funduszu Alimentacyjnego. Zaliczka 
alimentacyjna  „zastąpiła”  w  wielu  przypadkach  wypłacany  dotychczas  dodatek  z  tytułu 
samotnego wychowywania  dziecka.  W 2006 roku wypłaciliśmy zaliczki  alimentacyjne na 
łączną kwotę  1.022.707 zł  dla 4.369 uprawnionych osób. Koszty obsługi zaliczek wyniosły 
30.682 zł. Udało nam się odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 10.971 zł z tego 
5.485 zł stanowiło dochody budżetu gminy. 10 osób zwróciło nienależnie pobrane zaliczki na 
łączną  kwotę  1.042  zł.  W ostatnim  miesiącu  roku  zaliczkę  alimentacyjną  pobierało  217 
rodzin.

5. Dodatki mieszkaniowe

          Od marca 2005 roku MOPS realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. W ub. roku 
wypłacono 6.534 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 825.022 zł, z tego w zasobie:
- gminnym 2.490 w wys. 320.595 zł,
- spółdzielczym 3.299 w wys. 422.187 zł,
- wspólnot mieszkaniowych 39 w wys. 55.769 zł,
- prywatnym 497 w wys. 55.769 zł,
- TBS 174 w wys. 18.660 zł,
- innych 35 w wys. 4.289 zł.

6. Dzienny Dom Pomocy
          

                W Dziennym Domu Pomocy funkcjonują dwie stołówki. Jedna z nich spełnia 
jednocześnie funkcję świetlicy dla emerytów i rencistów, osób samotnych, starszych, które 
mają trudności z przygotowaniem sobie posiłku. W ub. roku korzystało z niej 55 osób. Były 
wśród nich także osoby, które korzystały z posiłków „na wynos”. Dla osób, które nie były w 
stanie odebrać posiłku samodzielnie, posiłki dostarczały opiekunki PCK i PKPS-u. Osoby 
korzystające  z  posiłków  wnosiły  odpłatność  za  tzw.  „wsad  do  kotła”,  natomiast  koszty 
utrzymania stołówki pokrywa samorząd miejski. Odpłatność wynosiła 3,80 zł. Na spotkania z 
emerytami  zapraszamy  dzieci  z  przedszkoli,  które  przedstawiały  programy  artystyczne  z 
okazji  Dnia  Babci  i  Dziadka.  Na  Spotkanie  Opłatkowe  tradycyjnie  zapraszamy  władze 
miejskie  oraz  przedstawicieli  zaprzyjaźnionych  z  nami  organizacji  pozarządowych. 
Organizujemy także uroczyste  Spotkania Wielkanocne i przygotowujemy paczki świąteczne 
dla naszych podopiecznych.

                Druga stołówka z bezpłatnymi zupami, oferuje ciepłe posiłki osobom nie posiadającym 
dochodu  lub  bardzo  niskie.  Zupy  wydawane  są  od  poniedziałku  do  piątku,  w  okresie 
zimowym także w soboty i niedziele. W ub. roku wydaliśmy 21.680 posiłków. Łączny ich 
koszt wyniósł  - 22.487 zł, z tego tylko w soboty i niedziele – 6.287 zł.  Koszt jednego posiłku 
to ok. 1,04 zł. Wydawaliśmy nawet 90 zup dziennie.  W okresach świątecznych (np. na Boże 
Narodzenie,  Nowy  Rok,  Wielkanoc)  przygotowywano  paczki  żywnościowe  dla  osób 
korzystających ze stołówki.

7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
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          Do świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w roku 2006  zapisane były 
32 ooby. Wychowankowie, którzy uczęszczają do świetlicy to uczniowie SP nr 3 i nr 2 oraz 
młodzież  Gimnazjum  Miejskiego.  Większość  wychowanków  pochodzi  z  rodzin 
niedostosowanych  społecznie,  biednych  i  wielodzietnych.  Zajęcia  odbywały  się  od 
poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  1100 do  1900,  natomiast  w  dni  wolne  od  zajęć 
szkolnych w godzinach od 900 do 1700. Raz w tygodniu zajęcia były prowadzone  przez Panią 
pedagog Barbarę Maciejewską i Panią psycholog Jolantę Goczyńską. Radca prawny P. Maria 
Pakulska  przyjmowała klientów w każdy czwartek. 
         W czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymywały podwieczorek tj. bułka z wędliną, 
serem, dżemem, owoce lub bułka słodka, a w dni wolne od zajęć szkolnych (ferie zimowe, 
przerwa świąteczna, wakacje) wychowankowie otrzymywali trzy posiłki: śniadanie, zupa z 
wkładką,  podwieczorek.  Przez  cały  rok  organizowano  dożywianie  dzieci  w  soboty  i  w 
niedziele. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Wielkiej Nocy, Dnia Dziecka, 
Mikołajek dzieci otrzymywały paczki ze słodyczami, art. spożywczymi, papierniczymi.
          Celem działań wychowawcy, pedagoga i psychologa było:
• zapewnienie opieki wychowawczej;
• wyrabianie i utrwalanie zachowań higienicznych;
• stwarzanie warunków do nauki indywidualnej;
• rozwijanie sprawności logicznego  myślenia, koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania;
• minimalizowanie  zaniedbań  pedagogicznych  poprzez  pomoc  w  zrozumieniu 

przerobionego materiału, pomoc w odrabianiu prac domowych i nadrobieniu ewentualnych 
zaległości;

• systematyczne ćwiczenia procesów poznawczych: analizatora wzrokowego, słuchowego, 
funkcji  kinestetyczno-wzrokowych,  koordynacji  wzrokowo-słuchowej,  myślenia 
matematycznego, funkcji grafomotorycznych;

• pomoc w opanowaniu techniki pisania, czytania oraz tabliczki mnożenia;
• stymulowanie tolerancji na inność;
• rozwijanie zainteresowań plastycznych, technicznych, manualnych;
•  utrwalanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych;
• podnoszenie sprawności fizycznej dzieci mniej sprawnych oraz rozwijanie zamiłowań do 

sportu, wypoczynku, organizowanych uroczystości;
• organizowanie  samodzielnej  działalności  wychowanków,  przygotowanie  do  pracy 

indywidualnej  i  zespołowej  kształtujących  formy  współżycia  między  wychowankami 
oparte o wzajemne zaufanie, życzliwość;

• kształtowanie  podstawowych  umiejętności  społecznych:  proszenia,  przepraszania, 
dziękowania,  wyrażania  i  rozpoznawania  uczuć,  odmawiania,  radzenia  sobie  z  presją 
grupy;

• kształtowanie właściwej samooceny;
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy (słowniki, encyklopedie, 

gry edukacyjne)
• wytwarzanie  poczucia  więzi  wynikającej  z  przynależności  do  grupy,  atmosfery 

charakterystycznej w świetlicy;
• pomoc w poprawieniu relacji z rodzicami i rodzeństwem.

  Wyżej wymienione cele były realizowane poprzez różnorodne formy pomocy:
• motywowanie dzieci do nauki poprzez indywidualne rozmowy i pomoc w odrabianiu prac 

domowych;
• indywidualne  rozmowy  z  dziećmi  na  temat  ich  trudności  i  pomoc  w  znalezieniu 

najlepszego sposobu ich rozwiązywania
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• zajęcia  plastyczno-techniczne  (wykonywanie  rozmaitych  prac  z  plasteliny,  kolorowego 
brystolu, gazet, wycinanek, styropianu, patyczków, plasteliny, bibuły, farb itp.);

• organizowanie spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych;
• wykonywanie  różnorodnych  prac  plastycznych  z  okazji  Dnia  Kobiet,  Dnia  Babci  i 

Dziadka, Dnia Matki;
• zajęcia grupowe poprawiające znajomość siebie i innych;
• gry i zabawy dydaktyczne, edukacyjne i ortograficzne;
• gry i zabawy umysłowe (rebusy, krzyżówki, quizy, konkursy, turnieje);
• odgrywanie scenek;
• dyskusje, burze mózgów;
• ćwiczenia kompensacyjne;
• realizacja  programów profilaktycznych  –  Zanim spróbujesz,  Alkohol  kradnie  wolność, 

Zasady dobrego wychowania, Zasady odmawiania, Presja rówieśnicza, elementy programu 
edukacyjnego dla klas I –III (Kołodziejczyk), oglądanie filmu Gdybyś mnie kochał, Jak 
radzić sobie z emocjami, które przyprawiają o ból głowy, Szkoła dla rodziców;

• zabawy  rekreacyjno-sportowe  w  świetlicy  i  na  wolnym  powietrzu  oraz  na  sali 
gimnastycznej SP nr 3, pobyt na basenie;

•  rozmowy  z  rodzicami  niektórych  wychowanków  na  temat  stosowanych  metod  w 
wychowaniu i ich skuteczności;

• przyjmowano  i  udzielano  wsparcia  i  porad  osobom  z  miasta  Sierpca,  potrzebującym 
pomocy psychologicznej;

• spacery ulicami miasta, nad rzekę, do parku;;
• wyjazd jednodniowy na trasie Sierpc – Gdańsk – Sopot – Gdynia - Sierpc;
• wycieczki terenowe do:
⇒ Muzeum  Wsi  Mazowieckiej   (oglądanie  wystaw,  warsztaty  choinkowe,  lekcja  Boże 

Narodzenie  w  skansenie,  zwiedzanie  chałup,  kulig,  obejrzenie  filmu  Od  ziarenka  do 
chleba, degustacja chleba);

⇒ Miejskiej Biblioteki Publicznej (oglądanie filmów, wystaw, uczestnictwo w zabawach);
⇒ Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  (udział  w  zajęciach  rytmicznych,  plastycznych,  oglądanie 

prac wystawowych, wykonywanych przez dzieci i młodzież uczęszczające do OPP;
⇒ Państwowej Straży Pożarnej (zwiedzanie pomieszczeń, zapoznanie się z pracą strażaków, 

uczestnictwo w pokazie samochodów strażackich i zapoznanie z przeznaczeniem urządzeń 
pożarniczych);

⇒ Sierpeckiego Domu Kultury (udział w zajęciach plastycznych i tanecznych)
• spotkanie integracyjne z wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpca;
• oglądanie  przedstawień,  będących  teatralnymi  adaptacjam  dzieł  klasyki  literatury 

dziecięcej i młodzieżowej m.in. Porazińskiej, Andersena;
• oglądanie filmów na video
• organizowanie dyskotek, wieczoru andrzejkowego, mikołajek, balu karnawałowego;
• udział wychowanków w zawodach, konkursach organizowanych z okazji  Dnia Dziecka 

przez Zarząd Osiedla nr 3;
• udział w Turniejadzie zorganizowanej przez młodzież Zespołu Szkół nr 2;
• wyjazd  wychowanków  w  czasie  wakacji  na  kolonie  do  Gorzewa,  Słupi,  Soczewki  i 

Popowa
   Na działalność ŚOW  w 2006 roku wydatkowano  ogólną kwotę 140.650 zł.  z czego 

51.100 zł  stanowiło  środki  na  wynagrodzenia  plus  17.693 zł  pochodne od  wynagrodzeń. 
Wynagrodzenia dla specjalistów-konsultantów (pedagoga, psychologa, radcy prawnego) oraz 
dla osoby wydającej  w soboty posiłki dla dzieci,  to wydatki w wysokości 20.050 zł. Na 
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artykuły  żywnościowe  wydatkowano  19.413  zł,  natomiast  na  zakup  energii,  wody,  gazu, 
usług remontowych, odzieży roboczej, opłaty bankowe, telefon, ubezpieczenie mienia oraz 
organizację wycieczek i występy teatrzyku – 14.885 zł.  Na zakup materiałów i wyposażenia 
wydatkowano 16.509 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 1.000 zł                  

    Ponadto Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  przekazała 
kwotę  w wys. 6.287 zł na zakupienie artykułów  żywnościowych w celu przygotowania zup, 
wydawanych  nieodpłatnie  mieszkańcom  miasta  w  soboty  i  niedziele.  Ze  środków 
przeznaczonych  na  profilaktykę  MOPS  zorganizował  wspólnie  z  CARITAS  choinkę 
noworoczną dla  najuboższych dzieci z całego miasta ( koszt 2.800 zł ).

  Na świadczenia pomocy społecznej,  dla 20 osób podejmujących leczenie odwykowe 
lub rodzin z problemem alkoholowym,  wydatkowano łączną kwotę – 4.500  zł.  

Łącznie w  rozdziale 85154, MOPS wydatkował kwotę 154.237  zł.  
Ponadto  w  2006  roku  Ośrodek  dysponował  kwotą  18.000  zł, przeznaczoną  przez 

MKRPA na  zwalczanie  narkomanii.  Środki  powyższe  w wys.  17.500 zł  przeznaczono na 
opłacenie dożywiania dzieci i  młodzieży w szkołach i przedszkolach, natomiast 500 zł  na 
pomoc osobie biorącej udział w terapii odwykowej.

     8.  Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach

85154 –    154.237 zł -  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze;
85202 –    179.984 zł -  Dzienny Dom Pomocy; 
85202 –      48.487 zł -  opłaty za dps;
85212 – 4.713.972 zł -  świadczenia rodzinne (z. zlecone);
85213 –      31.943 zł -  składki na ubezp. zdrowotne;
85214 -     374.000 zł -  świadczenia społeczne (zas. okresowe i celowe, z. własne);
85214 –    770.200 zł -  świadczenia społeczne (zas. stałe i okresowe, z. zlecone);
85215 –    860.940 zł -  dodatki mieszkaniowe;
85219 –    406.932 zł -  utrzymanie Ośrodka  (z. zlecone);
85219 –    166.834 zł -  utrzymanie Ośrodka (z. własne);
85228 –    250.000 zł -  świadczenia społeczne (usługi opiekuńcze z. własne);
85228 –    105.000 zł -  świadczenia społeczne (specjalistyczne usługi opiekuńcze z. zlecone);
85295 –    226.000 zł -  świadczenia społeczne (dożywianie uczniów, śr. budżetu państwa);
85153 –      18.000 zł -  świadczenia społeczne (profilaktyka narkomanii, z. własne);
85278 –      47.380 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza), śr. budżetu państwa; 
85295 –        1.000 zł -  porozumienie pomiędzy jst.
     

 Razem : 8.354.909 zł  w tym
 z. własne:  2.053.482 zł
 z. zlecone:  6.301.427 zł
 
Wydatki przeznaczone wyłącznie na pomoc społeczną
(bez świadczeń rodzinnych):   3.640.937 zł
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