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Załącznik  Nr 2 

do informacji  

o przebiegu wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za I półrocze 2009 roku 

 

 

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzezinach za  I półrocze 2009 r. 

 
    

WYDATKI  

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 

Rozdział 85154       -  przeciwdziałanie alkoholizmowi 

                                              plan    130.833,00     wykonanie  65.541,88 

§ 3110    - świadczenia społeczne 

                                              plan      25 000,00      wykonanie 11.536,97 

§ 4010       – wynagrodzenie osobowe pracowników Świetlika 1osoba x 
 
 
3
/4   et. 2 osoby x 1 et. 

                                              plan      57.844,00      wykonanie 30.362,02 

§ 4040       – dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” pracowników Świetlika 

                                                plan      3.537,00      wykonanie   3.536,00 

§ 4110  - składki na ubezpieczenie społeczne 

             plan    9.721,00   wykonanie    5.208,24 

§ 4120    - składki na F.P  

             plan  1.541,00      wykonanie      746,98 

§ 4170  - wynagrodzenia bezosobowe  

plan  1.000,00      wykonanie          0,00 

§ 4210    - zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy środowiskowej „Świetlik” 

 

                      plan  2.000,00     wykonanie   1412,09 

§ 4300    - zakup usług pozostałych  

             plan     20.000,00       wykonanie   7077,00 

w tym:    

 akcja letnia                            plan    7.000,00   wykonanie –     360,00 

 zajęcia na pływalni                             plan   3.000,00    wykonanie –        0,00 

 pozostałe                                            plan  10.000,00    wykonanie – 6.717,00 

 

§ 4400       - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 

                                                plan        7 200,00     wykonanie –  3.600,00 

§ 4440        - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 

                                                plan        2 990,00      wykonanie – 2.062,58 

 

Dział 852 

 

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na    ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

     

         plan  2.837.062,00      wykonanie 1.406.164,15 

§ 3110 - świadczenia społeczne  
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        plan 2.710.654,00     wykonanie 1.339.583,10 

  w tym:  

 zasiłki rodzinne                  783.054,77  

 świadczenia pielęgnacyjne               86.562,00 

 zasiłki pielęgnacyjne               272.493,00 

 jednorazowa zapomoga z tyt. 

urodzenia dziecka                            53.000,00 

 fundusz alimentacyjny                    144.473,33                    

 

§4010 – wynagrodzenia dla 2  pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 

 

plan  58 857,00           wykonanie     34.129,47 

 

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 

                                 plan 6.054,00                    wykonanie        6.054,00
 

 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne   

 

            plan  53.808,00      wykonanie      23.244,83 

  w tym : 

 składki od zasiłkobiorców  

      plan    43.775,00  wykonanie      17.096,74 

 składki od wynagrodzeń  

      plan    10.033,00    wykonanie        6.148,09 

 

§ 4120 - składki na F.P. od wynagrodzeń 

 

plan 1 590,00     wykonanie    979,52 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  

                                  plan    500,00                wykonanie    153,77 

 

§ 4300 – zakupy usług pozostałych : prowizje bankowe, opłata pocztowa     

         plan  2.473,00     wykonanie    317,56 

 

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  

              i urządzeń kserograficznych 

                                  plan    626,00                wykonanie       0,00 

 

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

                                 plan  2.500,00                wykonanie  1.701,90 

 
 

Rozdział 85213  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

§ 4130  -  składki na ubezpieczenie zdrowotne  

            plan  47.570,00    wykonanie  23.217,71 

 

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

emerytalne i rentowe 

 

                plan  610.792,00    wykonanie   307.286,24 

 

§ 3110  - świadczenia społeczne 

 

   plan  609.717,00      wykonanie   306.927,92 
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w tym: 

 zasiłki stałe               plan   462.533,00  wykonanie  224.824,67 

 zasiłki okresowe       plan     87.184,00      wykonanie    50.763,00 

 zasiłki celowe    plan     60.000,00  wykonanie    31.340,25 

 

§ 4110 –  składki na ubezpieczenie społeczne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością, 

sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 

  

                plan       1.075,00      wykonanie             358,32 

   

Rozdział 85219  -  Ośrodki Pomocy Społecznej 

 

             plan  710.073,00       wykonanie      328.761,71 

w tym: 

 

§ 3020  - ekwiwalent za odzież         plan     2 400,00    wykonanie            0,00 

§ 4010  - wynagrodzenia osobowe                  . plan 464.166,00      wykonanie  208.505,95 

§ 4040  - dodatkowe wynagr. roczne     plan   28.780,00    wykonanie   28.780,00 

§ 4110  - składki na ubezpieczenia społeczne  plan   57.134,00    wykonanie   32.161,29 

§ 4120  - składki na F.P.           plan   12.224,00       wykonanie     5.614,98 

§ 4170    - wynagrodzenia bezosobowe                 plan     7.207,00       wykonanie     5.700,00 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenie 

                 (mat. biurowe, art. chemiczne,   

sprzęt biurowy)          plan  12.800,00     wykonanie     4.480,28 

§ 4260  - zakup energii elektrycznej i cieplnej  plan   10 000,00    wykonanie     6.845,50 

§ 4270    - zakup usług remontowych                    plan   56.000,00       wykonanie       127,11 

§ 4300  - zakup usług pozost. (usługi  

komunalne, prowizje bankowe, opłata pocztowa)             

                                                                plan   19.925,00     wykonanie  12.915,85 

§ 4370    - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

                                                                               plan     4.500,00        wykonanie   2.662,43 

§ 4410  - podróże służbowe krajowe      plan     3.500,00       wykonanie      485,72 

§ 4430  - różne opłaty i składki        plan     750,00      wykonanie          0,00 

§ 4440  - odpis na Zakładowy Fundusz  

                  Świadczeń Socjalnych       plan   18.487,00    wykonanie   13.125,52 

§ 4480  - podatek od nieruchomości      plan        700,00      wykonanie        261,50 

§ 4700    - szkolenia pracowników niebędących  

                  członkami korpusu służby cywilnej    plan      5.000,00       wykonanie    1.305,00 

§ 4740   - zakup materiałów papierniczych do sprzętu  

              drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

                                                                              plan 1.500,00        wykonanie      960,76 

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

                                             plan         5.000,00        wykonanie   4.829,82 

 
 

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

            plan  373.717,00   wykonanie   230.322,75 

§ 4300  - zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

  

plan  88.717,00 wykonanie  44.898,00 

w tym: 

specjalistyczne usługi opiekuńcze : 

                          plan  48.717,00  wykonanie    8.428,00 
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Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki PCK u  2 osób                                

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

   usługi opiekuńcze   plan  40. 000,00     wykonanie  36.470,00 

 

Są to usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u  17 osób starszych i chorych przewlekle. 

 

§ 4330  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego  - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej  

  

            plan 285.000,00   wykonanie  185.424,75   

 

Rozdział 85295  - pozostała działalność 

 

                plan  303.110,00  wykonanie  172.423,93 

 

§ 3110  - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

       

 środków własnych gminy  

            plan  140 000,00     wykonanie  56.076,68 

                      w tym : 

o dożywianie dzieci                               22.612,48 

o dożywianie dorosłych                         11.214,20 

o zasiłki celowe na żywność                  21.850,00 

o bony na żywność             400,00 

 

 dotacji Wojewody na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

 

                             plan      163.110,00   wykonanie     116.347,25                                                       

w tym : 

 dożywianie dzieci                                          37.929,45 

 dożywianie dorosłych                                    12.567,80 

 zasiłki celowe                                                 9.650,00 

 bony na żywność                                          56.200,00 

 

Dożywianiem w szkołach objęto 149 uczniów, dorosłych – 33.  

 

Ogółem Opieka Społeczna   plan 5.013.157,00     wykonanie  2.533.718,37 

 

w tym:  

   zadania zlecone     plan  3.978.768,00   wykonanie     2.011.933,80 

   zadania własne    plan  1.034.389,00         wykonanie        521.784,57 

 

Sporządził(a): 

Główny księgowy MOPS 

Magdalena Winciorek 

 
 


