
         
                                                         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 2008 rok
                                                                   oraz
                                                    B I LA N S    P O T R Z E B 
                                  w zakresie pomocy społecznej na rok 2009

Na podstawie art.  110 pkt.  9 oraz art.  17 pkt.  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz.U. Nr 115 poz.728 z póź. zm.) przedstawiam sprawozdanie:

   *   z  wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2008 
*   bilans potrzeb  w zakresie pomocy społecznej na  rok 2009 
*   z  wykonania zadań  z   realizacji świadczeń rodzinnych w roku 2008
*   z wykonania zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych w roku 2008

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku wynosił   6.907.133 zł 
w tym:

•   środki własne    gminy                 1.123.482 zł    
                         dotacja celowa Wojewody           1.106.900 zł         
                         środki na zadania zlecone             4.676.751 zł     

Wykonanie budżetu za rok 2008 wyniosło  97.52 %,  a  budżet w  kwocie  6.525.835 zł  został 
wydatkowany w następujący sposób :
                  -    środki gminy                           1.095.617 zł

– dotacja celowa                        1.028.196 zł    
– środki na zadania zlecone     4.402.022 zł

Wykonanie budżetu w mniejszym stopniu od planowanego wynikało z poniesienia mniejszych 
wydatków  w  zakresie  świadczeń  rodzinnych  o  kwotę  264.639  zł  i  zasiłków  okresowych  o 
kwotę  78.504  zł.  Wysokość   powyższych   świadczeń  jest  obligatoryjna,  i  potrzeby  w  tym 
zakresie zaspokojone zostały w 100 %.
W roku 2008 w ramach zadań zleconych  wypłacono 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 

45 479 152.108

2. Składki  na  ubezpieczenie 
zdrowotne

41 435 16.817

3. Zasiłki rodzinne 1.037
41.028 3.488.515

4. Zaliczki  alimentacyjne  do 
września 2008 roku 

76 1.281 279.194

5 Fundusz  alimentacyjny  od 
października 2008 roku 

95 470 135.916



Nazwa świadczenia Liczba  osób,  
którym   decyzją  
przyznano 
świadczenie

Liczba świadczeń Kwota w zł

6 Usługi  opiekuńcze  dla  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi

4          2096 26.998

7 Ośrodek  Wsparcia 
-Środowiskowy  Dom 
Samopomocy

13             * 158.787

8 Zasiłki  celowe  na  pokrycie 
wydatków  związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną

1             1 1392

Wykonanie budżetu w  ramach zadań własnych gminy i  otrzymanej  do tych zadań 
dotacji celowej wojewody wyniosło 97,52%.
W ramach zadań własnych gminy  wypłacono następujące świadczenia:

lp Nazwa świadczenia Liczba  osób, 
którym  decyzja 
przyznano 
świadczenie

Liczba świadczeń Kwota w zł

1. Zasiłki okresowe:
w  tym  przyznane  z  powodu 
-bezrobocia
- długotrwałej choroby 
- niepełnosprawności

254

168
23
52

1760 486.496

2. Dożywianie  dzieci  (  posiłki  w 
szkołach)

534 172729 173.125

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

181 848 129.435

4 Zasiłki celowe 250 333 54.200
5. Sprawienie pogrzebu - - -
6. Dopłata  do  Domu  Pomocy 

Społecznej
10 10 104.440

7 Usługi opiekuńcze 10 3.507 63.900
8 Zasiłki celowe specjalne 65 119 19.423
9 Dodatki mieszkaniowe 325 3.741 495.474 

I  Zasiłki okresowe.
Zasiłki  okresowe  przyznano  dla  254  rodzin.  Średnia  miesięczna  kwota  zasiłku  okresowego 
wyniosła 276 zł a pomoc przyznawana była najczęściej z powodu:

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin
ubóstwo 96    w tym  55 na wsi



Powody przyznania pomocy Liczba rodzin
Bezrobocie 218  w tym  54 na wsi
Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo 
-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa 
domowego

162  w tym  81 na wsi

Niepełnosprawność 120  w tym   37 na wsi
Długotrwała i ciężka choroba 78   w tym   30 na wsi
Rodziny niepełne 75   w tym    19 na wsi
Rodziny wielodzietne 96   w tym    63 na wsi
Potrzeba ochrony macierzyństwa 53   w tym    17 na wsi
Alkoholizm 14   w tym      6 na wsi

 

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 znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a w 
szczególności   osoby samotne w podeszłym wieku, chore  lub niepełnosprawne
W roku 2008 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 
Mońkach,  Goniądzu,Białymstoku,  Łomży   oraz  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjum  w 
Kalinówce Królewskiej i Downarach.
W roku 2008 ze środków przeznaczonych na dożywianie zakupiono w szkołach 72.729 posiłków,a 
koszt jednego z nich wyniósł średnio 2,38 zł.
IV.  Zasiłki celowe.
Na  tę  formę  pomocy  przeznaczono  54.200  zł.  Zasiłki  celowe  otrzymało  250   rodzin.(333 
świadczenia) Średni koszt jednego wypłaconego zasiłku to   162 zł.
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 2008  roku nie  zaistniała potrzeba realizacji tego świadczenia.
VI.  Domy Pomocy Społecznej 
W roku 2008w Domach Pomocy Społecznej  w Mońkach, Mocieszach, Jałówce  przebywało 10 
naszych mieszkańców.
Za pobyt w dps 10 naszych mieszkańców gmina poniosła koszty w kwocie 104.440 zł.
VII.  Usługi opiekuńcze 
Osobom   wymagającym  pomocy  w  codziennym  bytowaniu  przyznano   usługi  opiekuńcze 
świadczone w miejscu ich zamieszkania.  Z tej formy pomocy korzystało 16 osób, w tym 4 osoby 
objęte były specjalistycznymi usługami psychiatrycznymi
 VIII.   Zasiłki celowe specjalne. 
Zasiłki celowe specjalne otrzymało  65 rodzin, a średnia 1 zasiłku wyniosła  163 zł. 
IX.  Dodatki mieszkaniowe.
W roku 2008  dodatki mieszkaniowe  otrzymało 325 rodzin ( w 2007 roku 496 ).
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 132 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych  przedstawia się następująco:



Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych Ilość i Kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych

w zasobach gminnych m. Mońki                                     902 dod.na kwotę 116.630 zł
w zasobach  spółdzielni     m. Mońki                        2.383 dod. na kwotę 342.601 zł
w zasobach prywatnych    m. Mońki                       99 dod. na kwotę 8.805 zł
innych zasobach    m. Mońki                              32 dod. na kwotę 6.941 zł
W gminie Mońki w zasobach prywatnych                235 dod.na kwotę 20.247 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 2008  roku kwotę 1392 zł dla 1 rolnika.
W ramach   działalności Poradni Konsultacyjnej działającej w strukturach MOPS  udzielono 
pomocy  prawnej  podopiecznym  ośrodka  w  rozwiązaniu  problemów  ,szczególnie  w  sprawach 
rodzinnych i opiekuńczych.
Sporządzono  32  pozwy  i  wnioski do Sądu Rodzinnego
Udzielono porad prawnych  92 osobom.
 W 2008roku ośrodek udzielał pomocy w formie pracy socjalnej:
Poza świadczeniem pomocy finansowej i w usługach pracownicy udzielali pomocy w postaci pracy 
socjalnej. 
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,  Policją,  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,  Domami  Dziecka,  Szkołami  Podstawowymi  ,  Liceum 
Ogólnokształcącym  i  innymi  szkołami  średnimi  w  województwie  podlaskim  ,  Specjalnym 
Ośrodkiem  Szkolno  –  Wychowawczym  w  Białymstoku   ,  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki 
Społecznej w Białymstoku ,Urzędem Marszałkowskim ,schroniskami dla bezdomnych  i wieloma 
innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
W  strukturach    Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  roku  2008  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 2008 roku z pobytu w 
ŚDS korzystało 13 stałych pensjonariuszy, w tym: 
• 6 osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• 4 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
• 3 osoby z zaburzeniami organicznymi, 

Placówka jest koedukacyjna, z czego  70  %  stanowią mężczyźni . 
Zajęcia  terapeutyczne  realizowane  w  ośrodku  są  indywidualnie  dostosowane  do  potrzeb  i 
możliwości  domowników  ŚDS   i  mają  za  zadanie  między  innymi  ułatwiać  komunikację  z 
otoczeniem,  wzbogacać  życie  emocjonalne,  ukazywać  głębsze  doznania  duchowe  poprzez 
kształtowanie  poczucia  smaku  i  estetyki.  Przez  pryzmat  prac  artystycznych,  malarstwa,  itp. 
domownicy pokazują  swoja wrażliwość oraz umiejętności.  Ponadto z  porad psychologicznych i 
socjalnych mogą korzystać rodziny pensjonariuszy. Domownicy ŚDS brali udział w wydarzeniach 
artystycznych organizowanych dla osób niepełnosprawnych takich jak:



-Przegląd kolęd i pastorałek
-Festiwal Piosenek Biesiadnych”Po ten kwiat”
-oraz w różnorodnych konkursach plastycznych np.:ozdoby na choinkę bożonarodzeniową,palmy, 
pisanki,kompozycje kwiatowe.
W  2008  roku  ŚDS  pozyskał  środki  finansowe  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w kwocie 
6.439,45 zł, które wykorzystano na zorganizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych:
-    XIII Mitingu Osób Niepełnosprawnych z powiatu monieckiego
– czterodzniowej  wycieczki krajoznawczej domownikom ŚDS.
ŚDS współpracował z rodzinami i opiekunami podopiecznych,z Kościołem, Caritas,MOK, poradnia 
zdrowia  psychicznego,  placówkami  o  zbliżonym  profilu  jak  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej, 
organizacjami pozarządowymi.
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 roku 2008  odbyło się 18 spotkań Zespołu z udziałem rodzin, które pozostają w zainteresowaniu 
wymienionych wyżej placówek.
* W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  Urząd Miejski 
otrzymał na zadanie  w ramach „Systemu „kwotę 20 tys zł.
Ośrodek  realizował   projekt  pod  nazwą  „Wzmacnianie  funkcji  rodziny  w  zakresie  poprawy 
warunków życiowych,ekonomicznych,opiekuńczo  -wychowawczych”poprzez  działalność  Zespołu 
do spraw Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach..     
* ośrodek pozyskał używaną odzież, obuwie , sprzęt gospodarstwa domowego,pościel i tapczaniki , 
które przekazano  rodzinie potrzebującej  pomocy w  ramach interwencji kryzysowej. 
* W 2008 roku ośrodek otrzymał  od prywatnego sponsora artykuły spożywcze i  słodycze Dary 
przekazano dla 3 rodzin.
.* Zorganizowano na prośbę   sponsora  spotkanie z  najbardziej   potrzebującymi   3 rodzinami 
wielodzietnymi, które otrzymały   pomoc  pieniężną.
 * Kolejny   Sponsor prywatny przekazał 27 paczek z zabawkami i słodyczami, które przekazano 
dzieciom z 8 rodzin wielodzietnych.
 *Ośrodek pośredniczył w rozprowadzeniu zebranych darów podczas akcji monieckiej  młodzieży 
„Wrzuć  grosiaka do plecaka” .W ramach akcji zebrana została przez młodzież kwota 2663,80 zł, z 
czego 500 zł i 1 wyprawkę szkolną  przekazano do MOPS. Kwota ta rozdysponowana została na 3 
rodziny. .
 *We współpracy z Burmistrzem oraz Monieckim Ośrodkiem Kultury zorganizowano wigilię dla 
samotnych. Na  ten cel  pozyskano 248 zł(ze składek prywatnych) oraz  od  monieckich sponsorów 
żywność i potrawy wigilijne.
 *W przedsionku budynku ośrodka  znajdują się  pojemniki, gdzie ludzie składają niepotrzebną im a 
przydatna innym odzież .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 cyklu  VI Podlaskich  Dni Rodziny w województwie podlaskim organizowanym 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku odbył się   XIII Miting Osób 
Niepełnosprawnych”Szczęśliwa rodzina”.W mitingu udział wzięło 90 osób niepełnosprawnych.
 
W  roku 2008   podjęto  4.667 decyzji administracyjnych przyznających  różne formy pomocy, w 
tym: w tym:    

Rodzaj świadczenia Liczba  podjętych decyzji
Zasiłki stałe 42



Rodzaj świadczenia Liczba  podjętych decyzji
Zasiłki celowe 333
Dożywianie w szkołach 423
Dożywianie(żywność i posiłek) 319
Zasiłki okresowe 614
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 26
Domy Pomocy Społecznej 15
Świadczenia rodzinne 2225
Dodatki mieszkaniowe 652
Przeprowadzono 1.791   wywiadów środowiskowych  w miejscu zamieszkania.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku w ośrodku zatrudnionych było  ogółem 29 pracowników w tym 8 
terenowych pracowników socjalnych.
W roku 2008  świadczenia pomocy  społecznej  otrzymało  477 rodzin (1660 osób w tych 
rodzinach), w tym  174 rodziny mieszkające na wsi. 
Pomocą społeczną  w 2008 r objętych było o 47 rodzin mniej niż w roku 2007.  
W gminie Mońki zamieszkiwało około  15.805 mieszkańców.
 Pomocą społeczną średnio objęto    10,50%  ludności.(stopa bezrobocia w Gm. Mońki wynosiła w 
grudniu 2008 roku -  8,6%)

Dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku  sporządzono:

                                     BILANS  POTRZEB  W  ZAKRESIE  POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                   NA   2009 ROK
                                                       
 Potrzeby zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej 

Formy pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Koszt
Zasiłki stałe   50 500 170.000
W  tym  przyznane  dla 
osoby  samotnie 
gospodarującej

37 400 147.000

Dla osoby w rodzinie 13 100 23.000
Specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze świadczone 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi

4 2100 25.000

Środowiskowy  Dom 
Samopomocy

13 * 155.000

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne

42 440 14.000

 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  możliwości 
uzyskania  świadczeń 
zdrowotnych  na 
podstawie przepisów w 
NFZ

          10      300 900

  

 Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wypłaca   świadczenia  rodzinne  wraz  z 
dodatkami,alimenty w ramach Funduszu Alimentacyjnego  oraz dodatki mieszkaniowe.
W  budżecie na 2009 ponadto  zaplanowane są :
   *dodatki mieszkaniowe                                             na kwotę        520.000 
   *świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny       na kwotę     4.270.000

Mońki 2009-03-10                                                             Sporządziła:
                                                                                       Alina Czarniecka
                                                                                            


