
  

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W MORDACH ZA ROK 2019 

Podstawa prawna:  Art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst.  

jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)  
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I. Wstęp 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach został utworzony Uchwałą Nr 

XII/60/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 kwietnia 1990 r. Zasięg działania 

ośrodka obejmuje teren Miasta i Gminy Mordy. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad ośrodkiem 

sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Mazowiecki. Siedzibą ośrodka 

jest parter budynku Urzędu Miasta i Gminy Mordy. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do 

piątku w dni robocze, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz.: 8:00 – 16:00.  

 

Ośrodek działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Mordach Uchwałą Nr 

LI/304/2018 z dnia 28 września 2018 r. Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                        

w Mordach jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Mordy. Realizuje zadania pomocy 

społecznej, własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające w szczególności                  

z następujących przepisów prawa: 

 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

4. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

7. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

8. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

9. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

10. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

11. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

12. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

13. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start", 

14. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

15. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

16. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

oraz innych aktów prawnych o ile wynikają z nich obowiązki dla ośrodka. 

 

II. Struktura i zatrudnienie 
 

Strukturę Organizacyjną w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mordach 

tworzy Kierownik oraz podlegli mu pracownicy. 
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KIEROWNIK 

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                                    DZIAŁ ŚWIADCZEŃ 

Inspektor ds. św. 

rodzinnych, 

wychowawczych  i funduszu 

alimentacyjnego – 2 etaty 

                               DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 

1) Specjalista pracy socjalnej 

2) Pracownik socjalny – 2 etaty 

3) Asystent rodziny 

 

  

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł: 8 osób zatrudnionych łącznie na  8 

etatach. 

 

Wszystkie zatrudnione osoby posiadały wymagane wykształcenie na zajmowanych 

stanowiskach oraz na bieżąco uzupełniały je uczestnicząc w następujących kursach                             

i szkoleniach: 

 

1. „ABC Pracownika socjalnego”, 

2. „Centrum Usług Społecznych a zmiany w pomocy społecznej”, 

3. „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny”, 

4. „Świadczenia wychowawcze 500PLUS” Nowelizacje”, 

5. „Praca z osobami chorymi psychicznie”, 

6. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019”, 

7. „Posiłek z szkole i w domu, nowy rządowy program na lata 2019 – 2023”, 

8. „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre 

praktyki”, 

9. „Praca z klientem agresywnym z podstawowym kursem samoobrony”, 

10. „Procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie – 

dokumentacja ZI”, 

11. „Najważniejsze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania OPS w 2019”, 

12. „Polityka zabezpieczenia społecznego w JST”, 

13. „Gospodarka finansowa OPS – Rachunkowość i Sprawozdawczość OPS”, 

14. „Szkolenie ZUS 2019 – zmiany”, 

15. „Kadry 2019 – zmiany”, 

16. „Podatek dochodowy od osób fizycznych z przychodów z pracy”, 

17. „Zamknięcie roku 2019”,  

18. „Inwentaryzacja 2019”, 

19. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 – zmiany”,  

20. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kurs podstawowy”. 
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Łączny koszt szkoleń wyniósł 23 188,41, z tego środki przekazane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Siedlcach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 15 840 zł, środki własne 

7 348,41 zł (w tym delegacje na szkolenia 2 890,41 zł). 

 

III. Budżet  
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2019 wydatkował 

łączną kwotę 8 621 599,03 zł w tym środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

wyniosły 15 840 zł. 

Wydatki poszczególnych działów obrazują poniższe tabele: 

 

Zadania zlecone finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego:                                                                                         

Rozdział Treść Plan Wykonanie 

DZIAŁ 852 

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
4 320 4 320 

Razem dz. 852 4 320 4 320 

DZIAŁ 855 

85501 Świadczenia wychowawcze 5 155 344 5 155 340,93 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie Za życiem,  

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 

2 093 754 2 093 697,76 

85504 Program „Dobry Start” 300+ 222 940 221 079,98 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  

13 461 13 237,33 

Razem dz. 855 7 485 499 7 483 356 

Razem dz. 852 i dz. 855 7 489 819 7 487 676 
 

Rozdz. 85228 ..Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 

wynagrodzenia dla terapeuty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

Rozdz. 85501     Świadczenia wychowawcze  

Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 

świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat. 

 

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie Za życiem, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego  

Otrzymane środki finansowe wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,  

zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

zasiłków dla opiekunów, świadczenia Za życiem, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, 

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia 

alimentacyjne oraz obsługę wypłat. 

 

Rozdz. 85504 „Świadczenie Dobry Start”  

Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 

świadczeń oraz obsługę wypłat. 

 



str. 4 

 

Rozdz. 85513 ..Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za  osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. 

 

Zadania własne finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji celowych budżetu 

Wojewody Mazowieckiego (jako dofinansowanie zadań własnych): 

 

Rozdział Treść Plan Wykonanie 

DZIAŁ 852 
85202 Domy pomocy społecznej 260 400 258 771,08 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

600 

 

161,13 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

w tym: 

            z budżetu  wojewody 

            z budżetu gminy 

17 143 

 

 

 

 

 

16 143,00 

1 000,00 

16 133,67 

 

 

 

 

 

16 115,36 

18,31 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

w tym: 

             z budżetu  wojewody 

            z budżetu gminy 

74 814 

 

 

11 514,00 

63 300,00 

48 373,33 

 

 

11 188,37 

37 184,96 

85216 Zasiłki stałe 

w tym: 

            z budżetu  wojewody 

            z budżetu gminy 

205 366 

 

185 366 

20 000 

186 427,72 

 

185 366,00 

1 061,72 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

w tym: 

             z budżetu  wojewody 

             z budżetu gminy 

438 754 

 

115 800 

322 954 

417 672,62 

 

115 799,76 

301 872,86 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

w tym: 

            z budżetu  wojewody 

            z budżetu gminy 

23 385 

 

 

4 320,00 

19 065,00 

18 093,22 

 

 

4 320,00 

13 773,22 

85230 Program „Posiłek w szkole i w domu”  

w tym: 

             z budżetu  wojewody 

             z budżetu gminy 

79 045 

 

42 000,00 

37 045,00 

63 810,40 

 

38 286,00 

25 524,40 

85295 Pozostała działalność 2 400,00 861,00 

Razem Dz. 852  1 101 907 1 010 304,17 

DZIAŁ 854 
   85415        

 

Pomoc materialna dla uczniów 

w tym: 

             z budżetu  państwa 

             z budżetu gminy 

60 500 

 

45 500,00 

15 000,00 

47 273,18 

 

37 817,96 

9 455,22 

Razem Dz. 854  60 500 47 273,18 

DZIAŁ 855 

85504 

Wspieranie rodziny 

w tym: 

            z budżetu  wojewody 

            z budżetu gminy 

58 768 

 

17 672,00 

41 096,00 

40 457,34 

 

17 672,00 

22 785,34 

85508 Rodziny zastępcze 17 440 16 651,82 
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85510 
Działalność placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 

7 972 7 716,52 

Razem Dz. 855 84 180 64 825,68 

Razem Dz. 852, 854 i 855 1 246 587 1 122 403,03 
 

Rozdz. 85202  Domy Pomocy Społecznej 

Rozdział obejmuje kierowanie osób do domów pomocy społecznej i opłaty z tym związane. 

 

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu 

Interdyscyplinarnego, działającego przy Mieście i Gminie Mordy, do czego jest zobowiązany 

na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

Rozdz. 85213 ..Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia  z pomocy społecznej     

Rozdział obejmuje opłaty za składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które 

miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte 

ubezpieczeniem z innego tytułu.  

 

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe  

W ramach  rozdziału sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych 

specjalnych uprawnionym mieszkańcom miasta i gminy.  

  

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe z funduszu pomocy społecznej   

Rozdział obejmuje wypłaty zasiłków stałych. 

   

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej  

W ramach rozdziału wydatki wyniosły 417 672,62 zł, z tego 115 799,76 zł pochodziło z dotacji 

na dofinansowanie zadań własnych, 301 872,86 zł stanowiły środki własne gminy; pieniądze 

zostały wydane na następujące cele: 

1) na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników – 296 300,50 zł, 

2) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 50 636,91 zł, 

3) na wydatki związane z bhp pracowników – 1 288,64 zł, 

4) na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 29 847,40 zł, 

5) na zakup energii – 2 236,12 zł, 

6) na usługi obce w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne 

                                                                                                   – 17 508,62zł, 

7) na zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł, 

8) na podróże służbowe pracowników – 6 029,21 zł, 

9) na odpis na zfśs – 7 731,41 zł, 

10) szkolenia pracowników – 5 623,81 zł. 

 

 

Rozdz. 85230 Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu ” 

W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach 

szkolnych i przedszkolach, wypłacono świadczenia pieniężne.  
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Rozdz. 85295 Pozostała działalność 

Ośrodek poniósł wydatki dotyczące przewozu artykułów żywnościowych z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności w Siedlcach do siedziby MGOPS w 

Mordach.  

 

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie Za życiem, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego  

Wydatek obejmuje koszty prowadzonych postepowań dotyczących świadczeń rodzinnych wraz 

z dodatkami, dłużników alimentacyjnych oraz innych zasiłków wraz z kosztami obsługi. 

 

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 

W ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny który 

współpracował z 13 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Miasta i 

Gminy Mordy. 

Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: 40 457,34 zł i został pokryty ze środków 

budżetu gminy w kwocie 22 785,34 zł, dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 17 672 zł. 

 

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w 

rodzinie zastępczej.  

 

Rozdz. 85510  Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki na pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. 

 

Zadania własne i zlecone – wydatki łączne według rozdziałów 

 

Rozdział Treść Plan Wykonanie 

DZIAŁ 852 
85202 Domy pomocy społecznej 260 400 258 771,08 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

600 161,13 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

17 143 16 133,67 

 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

74 814 48 373,33 

85216 Zasiłki stałe 205 366 186 427,72 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 438 754 417 672,62 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

23 385 18 093,22 

85230 Program Posiłek w szkole i w domu  79 045 63 810,40 

85295 Pozostała działalność 2 400 861 

Razem Dz. 852  1 101 907 1 010 304,17 
DZIAŁ 854 

   85415        Pomoc materialna dla uczniów 60 500 47 273,18 

Razem Dz. 854  60 500 47 273,18 

DZIAŁ 855 
85501 Świadczenia wychowawcze 5 155 344 5 155 340,93 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie Za życiem,  2 093 754 2 093 697,76 
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świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 
85504 Wspieranie rodziny 281 708 261 537,32 

85508 Rodziny zastępcze 17 440 16 651,82 

85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 7 942 7 716,52 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  

   13 461 13 237,33 

Razem Dz. 855 7 569 649 7 548 181,68 

Razem Dz. 852, 854 i 855 8 732 056 8 605 759,03 

 

IV. Cel pomocy społecznej  
 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 

życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu                 

i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju 

niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie  zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.  

 

V. Świadczenia z pomocy społecznej  
 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód 

nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe wynosi (od 1 

października 2018 r.): 

✓ dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł; 

✓ dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528,00 zł na osobę w rodzinie. 

 

W Mieście i Gminie Mordy na dzień 31 grudnia 2019 r. zameldowanych było 5 817 

mieszkańców. Z pomocy tutejszego Ośrodka w 2019 r. skorzystały 204 rodziny, w tym 139 

rodzin z pomocy finansowej.  

 

W 2019 roku powody przyznawania pomocy finansowej były różne, najczęściej były to: 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób                        

w rodzinach 

1 Ubóstwo 90 274 

2 Bezrobocie 39 120 

3 Niepełnosprawność 62 129 

4 Długotrwała lub ciężka choroba 62 120 

5 Alkoholizm 26 47 

6 Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

16 72 

 

Wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją jest podstawą do wydania decyzji 

administracyjnej, w której określona zostaje m.in. forma przyznanej pomocy. W 2019 r. liczba 
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osób, którym przyznano świadczenie wynosiła 258, wydano 267 decyzji administracyjnych z 

zakresu pomocy społecznej. Od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Organu wydającego 

decyzję. 

 

Zasiłki stałe 

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 186 427,72 zł, w tym: dotacja z budżetu 

państwa wynosiła 185 366 zł a środki z budżetu gminy 1 061,72 zł. Ww. pomoc otrzymało 38 

osób, z tego:  

✓ 31 osób samotnie gospodarujący , którym wypłacono 308 świadczeń na kwotę 

167 641,72 zł, 

✓  7 osób będących w rodzinach, którym wypłacono 52 świadczenia na kwotę 18 786 zł.    

Składki od zasiłków stałych 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 35 osób, które miały ustalone prawo do 

zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem  z innego 

tytułu. Opłacono 312 składek, łączny koszt zadania wyniósł 16 133,67 zł, z tego 

dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę  16 115,36 zł, a z budżetu gminy 18,31 zł.  

 

Zasiłek okresowy 

W 2019 r. 15 osób i rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt 

stanowił kwotę 11 188,37 zł, całą kwotę pokryto ze środków budżetu państwa. 

 

Zasiłki celowe i celowe specjalne 

W 2019 r. wypłacono zasiłki celowe dla 72 osób. Łączny ich koszt stanowił kwotę 37 184,96 zł 

i został sfinansowany ze środków budżetu gminy. 35 osób otrzymało łącznie 43 zasiłki celowe 

specjalne. Łączny ich koszt stanowił kwotę 15 857,00 zł i w całości został sfinansowany ze 

środków budżetu gminy.  

 

DPS 

W 2019 r. finansowano częściowe koszty pobytu 9 osób  z  terenu Miasta i Gminy Mordy w 

domach pomocy społecznej w Brwilnie, Janowie Lubelskim, Nowym Miszewie, Jabłonnej 

Lackiej, Życzynie i Siedlcach.  

Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 258 771,08 zł. Zadanie w całości sfinansowane z 

dotacji  z budżetu gminy. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. W 2019 roku świadczone były dla 5 osób na ten cel wydatkowano kwotę 13 773,22 zł 

z budżetu gminy. 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w 

miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowanego terapeutę. Działania terapeutyczne w 

środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia 

fizycznego i psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego 

funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym. W 2019 r. świadczone były dla 1 

osoby/dziecka, na ten cel wydatkowano 4 320 zł, wydatek finansowany w całości z budżetu 

państwa. 
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Program „Posiłek w szkole i w domu ” 

W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach 

szkolnych i przedszkolach, wypłacono świadczenia pieniężne. Pomocą objęto 135 dzieci z 64 

rodzin dla których zakupiono łącznie 15 354 posiłki za sumę 58 360,40 zł.  Pomocą w formie 

zasiłków celowych na zakup żywności objęto 12 osób i rodziny znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej, dla których wypłacono 16 świadczeń. Wartość tych zasiłków stanowiła 

kwotę 5 450 zł. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 63 810,40 zł, z tego: z 

budżetu wojewody – 38 286 zł i z budżetu gminy – 25 524,40 zł.  
 

 

VI. Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia 

alimentacyjne, świadczenie Za życiem oraz składki  społeczne i 

zdrowotne od tych świadczeń 
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach realizuje zadania w zakresie 

świadczeń rodzinnych, świadczenia Za życiem i funduszu alimentacyjnego jako zadania 

zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.  

 

W 2019 r. w ramach świadczeń rodzinnych były wypłacane następujące świadczenia: zasiłki 

rodzinne wraz z dodatkami,  zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzicielskie. Za uprawnione osoby pobierające 

niektóre świadczenia odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin Za życiem wypłacono dla 417 rodzin; świadczenia alimentacyjne dla 33 

rodzin. Wydatki wyniosły 2 093 697,76 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w 

wysokości 1 960 049,05 zł, na które składają się: 

• zasiłki rodzinne – 289 rodzinom na 589 dzieci, 

• 25 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 

• 42 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

• 88 świadczeń 10 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu 

wychowawczego, 

• dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 osobom na 31 dzieci, 

• dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 76 rodzinom na 106 dzieci, 

• dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 27 rodzinom na 29 dzieci, 

• rozpoczęcia roku szkolnego – 197 rodzinom 351 świadczeń, 

• dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 108 rodzinom na 175 dzieci, 

• świadczenia rodzicielskie – 20 osobom 128 świadczeń, 

• zasiłki pielęgnacyjne – 125 osobom dorosłym i dzieciom ze 121 rodzin, 

• świadczenia pielęgnacyjne – 15 osobom, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 osobom, 

• zasiłek dla opiekunów - 5 osobom wypłacono 50 świadczeń, 

• świadczenie „Za Życiem” – 1 osoba, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.  
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Za 31 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź 

zasiłek dla opiekunów opłacono 277 składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 75 

905,69 zł.  

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz 

pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42 936,75 zł dla pracownika realizującego zadanie. Na 

zakup materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń poniesiono wydatki w wysokości 13 

559,51 zł, na z.f.ś.s przekazano 1 246,76 zł.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za  13 osób pobierających:  

✓ świadczenie pielęgnacyjne – 6 osób (66 świadczeń),  

✓ zasiłek dla opiekuna – 3 osoby (26 świadczeń), 

✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby (44 świadczenia).  

Na ten cel wydatkowano łącznie 13 237,33 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu 

państwa. 
 

VII. Świadczenia wychowawcze 

 
Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 10 213 

świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 

595 rodzin. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie 5 088 674,80 zł. Koszt obsługi 

wypłat świadczeń wyniósł 66 666,13 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły łącznie 

42 894,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23 771,20 zł. Wydatki te obejmowały: zakup 

tonerów, materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń. Wszystkie wypłaty były 

realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: 5 155 340,93 zł. 

 

VIII. Świadczenie Dobry start 

 
Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 713  

świadczeń oraz obsługę wypłat. Świadczenia Dobry start wypłacono dla 454 rodzin. Wydatki 

na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie 213 900 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł 

7 179,98 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły łącznie 6 344,98 zł. Pozostałe 

wydatki bieżące wyniosły 835 zł. Wydatki te obejmowały: zakup druków i licencji. Wszystkie 

wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: 

221 079,98 zł. 

 

 

IX. Wspieranie rodziny- program „Asystent rodziny”, rodziny zastępcze i 

placówki opiekuńczo - wychowawcze 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach zatrudniał Asystenta rodziny, który 

współpracował z 13 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Miasta i Gminy Mordy. 

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie osoby zatrudnionej. Wydatek łączny na 

powyższe koszty stanowił kwotę: 40 457,34 zł. i został pokryty ze środków budżetu gminy w 

kwocie 22 785,34 zł, z dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 17 672 zł. 

 

Niniejsze zadanie obejmuje także wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w 

rodzinie zastępczej. Wydatek na ten cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 16 651,82 

zł. W ramach zadania współfinansowaliśmy utrzymanie 1 dziecka w domu dziecka. Wydatek 

na cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 7 716,52 zł.  
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X. Zespół interdyscyplinarny 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach zapewnia obsługę Zespołu 

Interdyscyplinarnego, działającego przy Mieście i Gminie Mordy, do czego jest zobowiązany 

na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2019 

r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, w ramach pracy zespołu powołano 9  

grup roboczych. Odbyło się łącznie 67 spotkań tych grup. W okresie sprawozdawczym ww. 

organy prowadziły 23 Niebieskie karty. Współpraca w ramach grup roboczych obejmowała 

diagnozę sytuacji rodziny, opracowywanie planu pomocy oraz działania na rzecz rodzin 

dotkniętych przemocą. Dla rodzin, w których funkcjonowała Niebieska karta Policja i Ośrodek 

Pomocy Społecznej prowadzili  monitoring i nie rzadziej niż raz w miesiącu odwiedzali rodzinę 

w jej środowisku.  

 

XI. Koordynacja programów gminnych  

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach w 2019 r. koordynował i 

przygotowywał dokumenty strategiczne Ośrodka, m. in.: 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, 

3. Program Wspierania Rodziny, (gromadzenie danych oraz opracowanie nowego 

dokumentu na lata 2020-2022). 

 

Informacje z poszczególnych programów zostały już opracowane i przekazane do 

zaopiniowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy i Radzie Miejskiej w Mordach.  

 

XII. Projekty unijne 
 

„PRZESTRZEŃ DLA RODZINY” 
 

CELE GŁÓWNY PROJEKTU: 

Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80 osób klientów 

MGOPS/GOPS/MOPR z obszaru: Gmina Zbuczyn, Miasto i Gmina Mordy, Miasto 

Siedlce, Gmina Platerów, Gmina Sarnaki, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Miasto i 

Gmina Łosice zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku 

wykluczenia społecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym do 30.09.2019 r. 

 

CEL SZCZEGÓLOWY: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. 

 

Działania przewidziane w projekcie: 

✓ diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów, 
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✓ trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych, 

✓ indywidualny trening pracy wsparty coachingiem, 

✓ realizacja Program Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Projektu, 

✓ kursy i szkolenia, 

✓ staże, 

✓ wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla Uczestników 

Projektu, 

✓ wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla dzieci, 

✓ spotkania integracyjno-międzypokoleniowe, 

✓ pikniki rodzinne. 

Projekt przewidywał zwrot kosztów dojazdu i  opieki nad osobami zależnymi dla uczestników 

projektu na: staż, kursy, szkolenia oraz udział w Programie Aktywizacja i Integracja 

Okres realizacji projektu:  

01.10.2017 -30.09.2019 

 

PLANOWANE EFEKTY: 

 

Projekt jako dodatkowe działanie OPS wzbogacił ofertę pomocy dla osób objętych wsparciem 

Ośrodka. Nawiązanie wielosektorowego partnerstwa NGO z  PUP, sektorem prywatnym 

przyczyni się do trwałej, bardziej skutecznej współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej osób bezrobotnych. Uczestnicy projektu dzięki zastosowanym formom wsparcia w 

projekcie, ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych, zdobędą zatrudnienie a 

uzyskaną wiedzą będą mogli wykorzystać w pracy.  

Rezultaty projektu znacznie wpłyną na wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 

Uczestników Projektu  i świadomości otoczenia. Realizacja projektu przyczyni się także do 

osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich-nabycie/wzrost umiejętności, rozwinięcie zdolności 

interpersonalnych, rozwinięcie kompetencji, zmiana postawy/opinii, wzrost samooceny. 

 

W 2019 r. z terenu Miasta i Gminy Mordy 3 osoby wzięło udział w ww. projekcie, a w całym 

okresie trwania projektu łącznie 10 osób.  

 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem 

operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1). PO PŻ jest finansowany 

ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 

85% i 15%. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie 

bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz 

włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z 

powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób 
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znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego 

kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. 

Pomoc może być udzielana w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą 

przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

W 2018 r. umowa zawarta z Bankiem Żywności w Siedlcach na podprogram 2018/2019 
przewidywała objecie wsparciem 650 osób. W kolejnych latach realizacja ww. projektu 
jest kontynuowana przez zawarcie umowy z Bankiem Żywności w Siedlcach na 
podprogram 2019/2020, gdzie przewidywane jest objęcie wsparciem 700 osób. 

 

XIII. Pozostałe działania 
 

W 2019 r. kontynuowaliśmy współpracę z Firmą Europa z siedzibą w Sosnowcu, która 

pozyskiwała przedsiębiorców z całej Polski, którzy dokonywali zakupu zestawów artykułów 

chemicznych, szkolnych itp. na fakturę vat, na rzecz naszego ośrodka. W konsekwencji środki 

chemiczne, artykuły szkolne trafiały do naszych podopiecznych.  

   

W lipcu 2019 r., dzieci z terenu Miasta i Gminy Mordy miały możliwość wzięcia udziału w 

koloniach letnich o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. Do uczestnictwa                           

w koloniach wyłoniono 12 dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Wypoczynek 

dzieci odbył się w terminie od 11 do 21 lipca 2019 r. w miejscowości Ełk. Wyboru dzieci 

dokonali Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mordach 

wraz z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mordach, biorąc pod uwagę 

pierwszeństwo dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych 

skutkami alkoholizmu. 

W 2019 r. został przeprowadzony remont pomieszczeń zajmowanych przez MGOPS. Z uwagi 

na zwiększony zakres realizowanych zadań w ostatnich latach otrzymaliśmy do użytkowania 

dwa dodatkowe pomieszczenia oraz łazienkę. Zakupiono też meble oraz zmodernizowano 

sprzęt komputerowy. 

 

XIV. Współpraca  
 

MGOPS w ramach swojej działalności współpracował z:  Urzędem Miasta i Gminy Mordy, 

Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uczestniczymy w jej 

posiedzeniach), Zespołem Interdyscyplinarnym (zapewniamy obsługę, uczestniczymy w 

posiedzeniach, realizujemy zadania), placówkami oświatowymi, Policją, Kuratorami, Sądem 

Rejonowym w Siedlcach, ośrodkami z ościennych gmin, Powiatowym Urzędem Pracy w 

Siedlcach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim, Caritas Diecezji 

Siedleckiej, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Siedlcach, Lokalną Grupą Działania 

Ziemi Siedleckiej, Bankiem Żywności w Siedlcach, Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i 

Aktywności Lokalnej w Krzesku.  

 

XV. Promocja 
 

Wszystkie bieżące informacje zamieszczane są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, 

zakładka BIP, jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Mordy, MGOPS. W 2019 roku został 

założony BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane jest stworzenie 

strony internetowej Ośrodka w celu zwiększenia dostępności do pozyskiwania informacji 
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dotyczących form udzielanej pomocy, informacje o pracownikach ośrodka oraz możliwość 

pobrania wszystkich aktualnych druków wniosków.  

 

XVI. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej  

 

Głównym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób potrzebujących w ich wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w 

warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmowanie działań zmierzających do 

ich życiowego usamodzielnienia. 

Dla realizacji powyższych celów, istotne jest, aby w najbliższym czasie przedmiotem 

szczególnej troski władz lokalnych stały się poniższe obszary:  

 

1. Pomimo zmienionego w 2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń 

z pomocy społecznej nie zmienia się znacząco liczba osób korzystających ze świadczeń, 

co jest obrazem skrajnej biedy - stanu niedostatku, którego wskaźnikiem jest bardzo 

niski dochód na osobę w rodzinie poniżej 528 zł. Wskazane jest wobec tego 

zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań pomocy społecznej służących 

minimalizowaniu skutków ubóstwa.  

 

2. Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co wymaga 

zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. 

Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób z 

niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec dorosłych 

osób niesamodzielnych wymaga wysokich nakładów finansowych na zapewnienie im 

opieki całodobowej lub dziennego wsparcia. 

 

3. Zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wydatki związane z 

realizacją tego zadania przez Miasto i Gminę Mordy. Usługi opiekuńcze świadczone w 

miejscu zamieszkania są nadal tańszą formą wsparcia osób wymagających opieki 

aniżeli usługi świadczone w domach pomocy społecznej. Odpłatność ponoszona przez 

gminę za pobyt mieszkańców w DPS stale wzrasta, co bardzo obciąża budżet gminy. W 

celu umożliwienia osobom wymagającym opieki pozostania jak najdłużej w miejscu 

zamieszkania, nadal należy rozwijać usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

podnosić ich jakość i jak najbardziej dopasowywać do potrzeb odbiorców.   

 

4. Istnieje też potrzeba rozwoju budownictwa komunalnego, socjalnego lub adaptacji 

istniejących pomieszczeń w zasobie gminy na pomieszczenia mieszkalne, w celu 

zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Osoby 

eksmitowane z lokali automatycznie stają się osobami bezdomnymi, zmieniają swój 

status na osobę bezdomną, której gmina nadal ma obowiązek zapewnić schronienie. 

Zapewnienie tymczasowego pomieszczenia, miejsca w noclegowni, schronisku lub 

innej placówce, to zadanie własne gminy, a miesięczny koszt pobytu wynosi ok. 1000 

zł.  
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5. Niewątpliwie ogrom problemów, jakie uniemożliwiają rodzinom poprawne 

funkcjonowanie wymaga właściwego zdiagnozowania i podjęcia odpowiednich działań 

przez pracowników socjalnych. Do realizacji tych celów potrzebna jest odpowiednia 

liczba dobrze przygotowanych pracowników socjalnych. Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mordach spełnia normy zatrudnienia określonej w ustawie o 

pomocy społecznej zgodnie, z którą w gminie liczącej prawie 6 tys. mieszkańców 

powinno pracować w rejonach opiekuńczych 3 pracowników socjalnych. Dociążanie 

pracowników dodatkowymi zadaniami nie wpływa pozytywnie na właściwą ich 

realizację wywołując zjawisko przemęczenia i wypalenia zawodowego. Od 1 stycznia 

2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznym został zatrudniony na 

pełny etat asystent rodziny. W obecnej sytuacji wskazane jest utrzymanie etatu w 

kolejnych latach. 

 

6. Nowe zadania i zmieniające się regulacje prawne są dla wszystkich pracowników 

dużym wyzwaniem. Ciągłe nowelizacja ustaw nie stanowią stabilnej podstawy prawnej, 

utrudniając jednocześnie należyte wykonywanie zadań. Zbyt niskie koszty obsługi 

zadań powodują obciążenie dotychczasowych pracowników. Istnieje potrzeba ciągłego 

dokształcania pracowników i zapewnienia środków na ten cel. W 2019 r. otrzymaliśmy 

kwotę 15 840 zł na szkolenia dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 

wniosek na 2020 r. został złożony.  

 

 

 

Sprawozdanie opracowała: 

 Agnieszka Próchnicka - Pawlak – Kierownik Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mordach 
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