
         
                                                         S P R A W O Z D A N I E  
   z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej  w  M O Ń K A C H   za 2007 rok
                                                                   oraz
                                                    B I LA N S    P O T R Z E B 
                                  w zakresie pomocy społecznej na rok 2008

Na podstawie art. 110 pkt. 9 oraz art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.) przedstawiam sprawozdanie z  wykonania 
zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2007oraz bilans potrzeb  na rok 2008

Ponadto przedstawiam  wykonanie zadań  z  zakresu realizacji świadczeń rodzinnych 
oraz  zadań  w  zakresie  dodatków  mieszkaniowych  realizowanych  w  MOPS   w  związku  z 
utworzeniem od 16 sierpnia 2005 roku  komórki organizacyjnej  do realizacji świadczeń rodzinnych 
i  zadań  w  zakresie  dodatków  mieszkaniowych.(Uchwała  nr  XXIV/174/05  Rady  Miejskiej  w 
Mońkach z dnia 23 czerwca 2005 roku) .
• budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku wynosił   6.844.337 zł
•
na budżet MOPS  składały się :   środki własne    gminy                     1.113.517  zł
                                                    dotacja celowa Wojewody                    872.840  zł
                                                    środki na zadania zlecone                  4.857.980  zł

Wykonanie  budżetu  za  rok  2007  wyniosło  97,07  %.  Budżet  w   kwocie  6.643.574  zł   został 
wydatkowany w następujący sposób :
                  -    środki gminy                            1.101.768  zł

– dotacja celowa                            827.824  zł
– środki na zadania zlecone      4.713.982  zł

W roku 2007 w ramach zadań zleconych  wyplacono świadczenia wymienione poniżej:

Nazwa świadczenia Liczba  osób, 
którym   decyzją  
przyznano 
świadczenie

Liczba świadczeń Kwota w zł

1. Zasiłki stałe przyznane osobom, 
głównie  niepełnosprawnym, 
którzy nie  nabyli  uprawnień  do 
renty lub emerytury 

52 510 167.502 zł

2. Składki  na  ubezpieczenie 
zdrowotne

57 525 17.991 

3. Zasiłki rodzinne
w tym: na 1 i 2 dziecko
w tym na 3 dziecko
w tym na 4 i następne dzieci

2664
2146
387
209

28719 1.772.780

4. Zaliczki  alimentacyjne  osobom 
samotnym, które mają sądownie 
zasądzone alimenty

77 1767 377.357

5 Dodatki do zasiłków rodzinnych 
w tym  z tytułu: 

2249 13223 1.299.597

6 Urodzenia dziecka 86 86 86.000



Nazwa świadczenia Liczba  osób, 
którym   decyzją  
przyznano 
świadczenie

Liczba świadczeń Kwota w zł

7. Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania  z  urlopu 
wychowawczego

44 305 119.067

Samotnego  wychowywania 
dziecka

106 1023 175.430

9 Dodatek  z  tytułu  kształcenia  i 
rehabilitacji  dziecka 
niepełnosprawnego  powyżej  5 
roku życia
-do 5  roku życia

104

11

1012

110

80.960

6.600

10. Dodatek  z  tytułu  rozpoczęcia 
roku szkolnego

1768 1798 179.800

11 Wychowywania  w  rodzinie 
wielodzietnej

618 6159 492.800

12 Podjęcia  nauki  w  szkole  poza 
miejscem zamieszkania

385 2730 158.940

13 Zasiłki pielęgnacyjne 243 2554 390.762
14 Świadczenia pielęgnacyjne 31 346 145.320
15 Świadczenia opiekuńcze 243 2900 536.082
16 Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka
116 116 116.000

17 Razem świadczenia rodzinne 1172 44.916 3.722.049
18 Zaliczka alimentacyjna 77 1.767 377.357
19 Usługi  opiekuńcze  dla  osób  z 

zaburzeniami psychicznymi
4 1520 25.000 zł

20 Ośrodek  Wsparcia 
-Środowiskowy  Dom 
Samopomocy

13 * 153.763 zł

21 Zasiłki z tytułu  klęski suszy w 
2006 roku

84 * 107.980

Wykonanie budżetu w  ramach zadań własnych gminy i  otrzymanej  do tych zadań 
dotacji celowej wojewody wyniosła 98,95%.
W ramach zadań własnych gminy  wypłacono nastepujące świadczenia:



lp Nazwa świadczenia Liczba  osób, 
którym  decyzja 
przyznano 
świadczenie

Liczba świadczeń Kwota w zł

1. Zasiłki okresowe 272 1.866 286.984

2. Dożywianie  dzieci  (  posiłki  w 
szkołach)

654 91.424 201.470 

3. Zakup  żywności  w  ramach 
Rządowego  Programu  “Posiłek 
dla potrzebujących”

 152 912 101.250

4 Zasiłki celowe 254 376 54.200
5. Sprawienie pogrzebu - - -
6. Dopłata  do  Domu  Pomocy 

Społecznej
7 68 81.362

7 Usługi opiekuńcze 10 3.507 63.900
8 Zasiłki celowe specjalne 52  81 11.222
9 Dodatki mieszkaniowe 496 3697 605.281

I  Zasiłki okresowe.
Zasiłki  okresowe przyznano  dla  276  rodzin(liczba  osób w rodzinach  -998)..Średnia  miesięczna 
kwota zasiłku okresowego  wyniosła 154 zł,  a pomoc przyznawana była najczęściej z powodu:

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin
ubóstwo 232
Bezrobocie 233
Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa 
domowego

175

Niepełnosprawność 132
Długotrwała i ciężka choroba 96
Rodziny niepełne 79
Rodziny wielodzietne 105
Potrzeba ochrony macierzyństwa 25
Alkoholizm 14

 

II. Dożywianie
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w 
zakresie  dożywiania”(Dz.U.Nr  267  poz.2259)  określa  adresatów,  do  których  jest  skierowana 
pomoc.Są to :
a)  dzieci do 7 roku życia
b)   uczniowie   do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
c)  osoby  rodzin znajdujący sie w trudnej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy spolecznej, a w 
szczególności   osóby samotne w podeszłym wieku, chore  lub niepełnosprawne



W roku 2007 ze środków MOPS przeznaczonych na dożywianie finansowane były koszty zakupu 
posiłków we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.Podobnie jak w latach 
ubiegłych opłacano koszty posiłków uczniom uczącym się  w szkołach ponadgimnazjalnych  w 
Goniądzu,Białymstoku,  Łomży   oraz  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjum  w   Kalinówce 
Królewskiej i Downarach.
W roku 2007 ze środków przeznaczonych na dożywianie zakupiono w szkołach 91.424 posiłków,a 
koszt jednego z nich wyniósł średnio 2,86 zł..
IV  Zasiłki celowe.
Na tę formę pomocy przeznaczono 54.200 zł.  Zasiłki celowe otrzymały 254  rodziny.Średni koszt 
jednego wypłaconego zasiłku to   144zł. 
Zasiłki  celowe przyznawane były na odzież i obuwie, leki,  pościel,  opał, podręczniki i przybory 
szkolne, żywność, remonty, opłaty energii elektrycznej i inne cele bytowe.
V.Sprawienie pogrzebu.W 2007 roku nie  zaistaniała potrzeba realizacji tego świadczenia.
VI.  Domy Pomocy Społecznej 
W roku 2007 w Domach Pomocy Społecznej  w Mońkach, Mocieszach, Jałówce  przebywało 7 
naszych mieszkańców.
Gmina z której pochodzi osoba kierowana do dps jest obowiązana  jest zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej opłacać różnicę miedzy 70% emerytury, renty lub zasiłku stałego tej osoby  a kosztem 
miesięcznym  pobytu  w  placówce   który  ustalany  jest  corocznie  przez  starostów 
powiatów.Obserwuje sie coraz szersze zainteresowanie ludzi samotnych tego typu pomocą , a z 
uwagi na  brak transportu  ośrodek nie ma możliwości  zaaproponowania zamiennej formy pomocy 
i  zorganizowania  usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.W roku 2007 za  pobyt  w dps  7 
naszych mieszkańców gmina poniosła koszty w kwocie 81.362 zł.
VII.  Usługi opiekuńcze 
Osobom   wymagającym  pomocy  w  codziennym  bytowaniu  przyznano   usługi  opiekuńcze 
świadczone w miejscu ich zamieszkania.Z tej formy pomocy korzystało 14 osób, w tym 4 osoby 
objęte były specjalistycznymi usługami psychiatrycznymi
Usługi  opiekuńcze   są  świadczone  w  oparciu  o  Uchwałę  Nr.XIX/132/04  Rady  Miejskiej  w 
Mońkach z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  zasad  częściowego  lub  całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 VIII.   Zasiłki celowe specjalne. 
Mogą być przyznane osobom lub rodzinom, w sytuacji kryzysowej, przy przekraczającym kryterium 
dochodowym, mogą być to  zasiłki zwrotne i bezzwrotne. Zasiłki celowe specjalne udzielane były w 
szczególnosci na pokrycie częściowe leczenia dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie do zakupu 
sprzętu  rehabilitacyjnego,  na  dofinansowanie  leków  i  kosztów  leczenia,  na  opłatę  turnusów 
rehabilitacyjnych i  szczególne cele bytowe.
Przyznanie zasiłków celowych  reguluje Uchwała Nr XXI/186/96 Rady Miejskiej  w Mońkach z 
dnia 30 grudnia 1996 roku oraz  Uchwała Nr XXIX/254/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 
kwietnia  1998 roku zmieniająca  uchwałę  w sprawie zasad  zwrotu  wydatków na  świadczenia  z 
pomocy spolecznej.
Zasiłki celowe specjalne otrzymały 52 rodziny, a średnia 1 zasiłku wyniosła 138 zł. 
IX.  Dodatki mieszkaniowe.
W roku 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 496 rodzin.
Wypłata dodatków mieszkaniowych  przedstawia się następująco:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych Kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych

w zasobach gminnych m.Mońki                                -      1.037 138.338
w zasobach  spóldzielni     m.Monki                         -      2.982 420.890



Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych Kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych

w zasobach prywatnych    m.Monki                          -         144 10.484
innych zasobach           m.Monki                                -         52  8.666
W gminie Mońki w zasobach prywatnych                  -       357 27.202

W porównaniu do roku 2006  budżet na dodatki mieszkaniowe  w 2007 roku był niższy o 61.832 zł.

SUSZA.
W  wyniku  odwołań  od  decyzji  MOPS   do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w 
Białymstoku w związku z suszą ,która miała miejsce w naszej gminie w 2006 roku  wypłacono ze 
środków dotacji celowej  w 2007 roku kwotę 107.980 zł dla  84 rolników.
W ramach   działalności Poradni Konsultacyjnej działającej w strukturach MOPS  udzielono 
pomocy  prawnej  podopiecznym  naszego  ośrodka  w  rozwiązaniu  problemów  ,szczególnie  w 
sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Porady prawne      w tym:   Razem:121
W sprawach rozwodowych 18
Dotyczących seperacji 6
W sprawach alimentacyjnych 26
W innych sprawach rodzinnych 15
W sprawach rentowych 8
W sprawach spadkowych 7
W sprawach lokalowych 4
W innych 27
Pozwy sądowe w tym:   Razem:17
O rozwód 7
O seperację 3
O alimenty 6
O zaprzeczenie ojcostwa 1

Ponadto sporządzono 8 wniosków, w tym:
o ustanowienie kuratora               -4
o zawieszenie władzy rodzicielskiej  -1
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym  - 1
o stwierdzenie nieważności decyzji  -1
Sporządzono 11 odwołań, sprzeciwów i innych pism procesowych.
 W 2007 roku ośrodek udzielał pomocy w formie pracy socjalnej:
Poza świadczeniem pomocy finansowej i w usługach pracownicy udzielali pomocy w postaci pracy 
socjalnej.Udzielono  pomocy 246  rodzinom, w tym  dla  82  rodzin z terenu gminy.
Działając  na rzecz  poprawy warunków  życia  rodzin   objętych  pomocą społeczną  pracownicy 
socjalni  ośrodka  współpracowali  z  wieloma  instytucjami  i  organizacjami  społecznymi,  w 
szczególności  z  kuratorami   zawodowymi  Sądu  Rejonowego  w  Białymstoku,  Komornikami 
Sądowymi z terenu całego kraju, z Prokuraturą, szpitalami w Mońkach, Białymstoku i Choroszczy, 
domami  pomocy  społecznej  ,  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  ośrodkami  pomocy 



społecznej  ,  Gminną  Komisją   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną,  Caritas,  dzielnicowymi  i  pracownikami  prewencji   Komendy 
Powiatowej  Policji  w  Mońkach,  Domami  Dziecka,  Szkołami  Podstawowymi  ,  Liceum 
Ogólnokształcącym  i  innymi  szkołami  średnimi.w  województwie  podlaskim  ,  Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym , Urzędem Marszałkowskim  i innymi.
W  strukturach    Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  roku  2007  działalność  prowadził 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 
ŚDS  jest  ośrodkiem  wsparcia  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  niepełnosprawnych 
intelektualnie, mających trudności w życiu codziennym, .wymagających wsparcia niezbędnego do 
życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 
Celem działalności Domu jest stworzenie możliwości i poprawa jakości życia podopiecznym w ich 
własnym otoczeniu poprzez prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej. W 2007 roku z pobytu w 
ŚDS korzystało 13 stałych pensjonariuszy, w tym: 
• 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• 6 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
• 3 osoby z zaburzeniami organicznymi, z zachwianiem równowagi i ośrodka mowy.

Placówka jest koedukacyjna, z czego 87 %  stanowią mężczyźni . 
Terapia, która jest    realizowana w odniesieniu do Domowników ŚDS w Mońkach ma za zadanie 
zneutralizować otępiające  działanie  nudy i  bezczynności,  wzbogacić  życie  emocjonalne,  ukazać 
głębsze doznania duchowe poprzez kształtowanie poczucia smaku i estetyki. Przez pryzmat prac 
artystycznych, malarstwa itp. domownicy pokazują  swoją wrażliwość oraz świat własnych przeżyć. 
Pozwala  to   otoczeniu  lepiej  ich  poznać  i  zrozumieć.Poprzez  kontakt  z  pracownikami  ŚDS  i 
poczucie  przynależności  do  grupy  uczą  się  wrażliwości  na  potrzeby  innych  oraz  ułatwiają 
komunikację z otoczeniem.Ponadto z porad psychologicznych i socjalnych mogą korzystać rodziny 
pensjonariuszy.
Działalność ŚDS to między innymi  pomoc  ludziom chorym psychicznie na terenie gminy zgodnie 
z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
Niekonwencjonalne formy pomocy
*Rada  Miejska  Uchwałą  Nr.  X/53/07  z  dnia  27  czerwca 2007 roku  przyjęła  Gminny  System 
profilaktyki i opieki  nad dzieckiem i rodziną.W ramach tego systemu w ośrodku powołany  został 
Zespół  Interdyscyplinarny,  w skład którego wchodzą  :kurator  Sądu Rej.Wydziału  Rodzinnego i 
Nieletnich,  pedagodzy  szkolni,  pracownik  prewencji  KPP,pracownik  Poradni  Pedagogiczno-
Psychologicznej  oraz  pracownicy  socjalni.W  roku  2007  odbyło  się  kilka  spotkań  Zespołu  z 
udziałem rodzin, które pozostają w zainteresowaniu wymienionych wyżej placówek.
*Stowarzyszenie Pomocy Społecznej”Wspierajmy się” działające na bazie pracowników MOPSw 
roku 2007  otrzymało z Banku Żywności w Białymstoku  i rozprowadziło wśród potrzebujących 
11.721 kg  żywności na kwotę 23.086,40 zł.  Na opłacenie transportu wydatkowano kwotę 376,61 
zł.  Koszty  transportu  pokryte  były  częściowo   ze  składek  członkowskich   Stowarzyszenia,a 
pozostała  część kosztów zrefundowana  przez 2  monieckich sponsorów.
Przyznawanie pomocy w formie żywności przyczyniło się do zmniejszenia  wydatków w ramach 
zadań własnych gminy   na zasiłki celowe z przeznaczeniem   na zakup żywności..      
*Podczas  ogólnopolskiej  akcji  “Podziel  się  posiłkiem”  młodzież  gimnazjalna   zebrała  w 
monieckich  sklepach   artykuły  spożywcze  w  ilości  362,96  kg na  kwotę  1.367,36 zł  Pomoc 
rozdzielona została przez pracowników ośrodka dla 57 najbardziej potrzebujących rodzin.      
*W ramach niekonwencjonalnych form pomocy ośrodek pozyskał używaną odzież, obuwie , sprzęt 
gospodarstwa  domowego.W  przedsionku  budynku  znajdują  sie  pojemniki,  gdzie  odzież  jest 
składana.Klienci naszego ośrodka chętnie z takiej formy pomocy korzystają.
*Ośrodek  nadal   uczestniczy   w   projekcie  “Rodzina  Rodzinie” i  współpracuje  z  Centrum 
Projektów Obywatelskich w Warszawie. W ramach akcji zgłoszone rodziny otrzymały w okresach 
świątecznych  paczki  ze środkami spożywczymi, chemicznymi, odzieżą oraz zabawki.
*W  ramach  V Podlaskich  Dni Rodziny odbył się  XII Miting Niepełnosprawnych”Sprawni 
inaczej”.W  mitingu  udział  wzięło 80  osób  niepełnosprawnych  z  deficytami  intelektualnymi  i 
chorych psychicznie.Projekt był współfinansowany ze środków PFRON oraz ze środków  Gminnej 



Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.096.21 zł.

W  roku 2007  podjęto i  wydano 4.355   decyzji administracyjnych przyznających  różne formy 
pomocy, w tym: w tym:    

Rodzaj świadczenia Liczba  podjętych decyzji
Zasiłki stałe 68
Zasiłki celowe 376
Dożywianie w szkołach 261
Dożywianie(żywność i posiłek) 286
Zasiłki okresowe 613
Usługi opiekuńcze i specj.usługi psychiatryczne 15
Środowiskowy Dom Samopomocy 17
Domy Pomocy Społecznej 20
Świadczenia rodzinne 1918
Dodatki mieszkaniowe 781 
1656 decyzji   z zakresu pomocy społecznej oraz część decyzji dotyczących dodatków 
mieszkaniowych poprzedzona była  wywiadami środowiskowymi w miejscu zamieszkania, 
przeprowadzanymi przez  pracowników socjalnych ośrodka.  
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w ośrodku zatrudnionych było  ogółem 29 pracowników.
W roku 2007 świadczenia pomocy  społecznej  otrzymały  524 rodziny   w tym    178  rodzin z 
terenu wsi.
Biorąc pod uwagę to że w gminie Mońki zamieszkiwało 15.931 mieszkańców ,z pomocy społecznej 
średnio  12,05%  ludności.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach ubiegłych była  podobna  i 
wynosiła:537 rodzin w roku 2005, oraz 532 rodziny  w roku 2006.

 
                                     BILANS  POTRZEB  W  ZAKRESIE  POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                   NA   2008  ROK
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na świadczenia  pomocy społecznej na 2008 rok 
wynosi:    
                                                                    
 Potrzeby w  zakresie zadań zleconych

Formy pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Koszt
Zasiłki stałe -ogółem    58            580         170.000
W  tym  przyznane  dla 
osoby  samotnie 
gospodarujacej

40 400 135.000

Dla osoby w rodzinie 18 180 35.000
Specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze dkla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi

4 1500 25.000

ŚDS 13 * 155.000



 Potrzeby w zakresie zadań własnych gminy

Formy pomocy Liczba osób  Liczba świadczeń Koszt 
Posiłek  w  ramach 
rządowego 
programu”Pomoc 
państwa  w  zakresie 
dożywiani:  w  tym 
dożywianie  dzieci 
szkolnych i młodzieży 

 960

          

460

     71.000

    70.000

300.000

200.000

Zasiłki okresowe        280     1960 560.000
Zasiłki celowe        400       400 54.200
Usługi  opiekuńcze  w 
tym specjalistyczne

         10    3.500  63.900    

Sprawienie pogrzebu            3        3   6.000    
Opłata  za  osoby 
kierowane  do  domu 
pomocy społecznej

           7        *  145.000   

Zasiłki  celowe 
specjalne

          60      100 15.000

Zasiłki  celowe  na 
pokrycie  wydatków  na 
świadczenie  zdrowotne 
osobom  nie  mającym 
dochodu  i  mozliwości 
uzyskania  świadczeń 
zdrowotnych  na 
podstawie przepisów w 
NFZ

          10      300 900

  
W  bilansie  potrzeb  na  rok  2008  uwzględniono  potrzebę  zwiększenia  budżetu  w 

związku ze  skierowaniem mieszkańców  gminy do domu pomocy społecznej, oraz zwiększenie 
budżetu  na zasiłki okresowe.Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej w 
roku 2008  kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% (w roku 2007-25%)  różnicy 
między  kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarujacej,  a  dochodem  tej  osoby  ,  lub 
kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca  również świadczenia rodzinne wraz z 
dodatkami, oraz dodatki mieszkaniowe.
W  budżecie na 2008  rok zaplanowane są :
   *dodatki mieszkaniowe     na kwotę      615.500 zł     
   *świadczenia rodzinne       na kwotę    4.293.000 zł  

Mońki 2008-02-27                                                              Sporządziła:
                                                                                            Alina Czarniecka
                                                                                            


