
S P R A W O Z D A N I E  

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej  w  Mońkach   za 2010 rok
oraz

B I LA N S    P O T R Z E B 

w zakresie pomocy społecznej na rok 2011

Na podstawie art.  110 ust.1  pkt  9   ustawy z  dnia  12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z  2009 r Nr  175,poz.1362-tekst jednolity) przedstawiam sprawozdanie:

   *   z  wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2010
*   bilans potrzeb  w zakresie pomocy społecznej na  rok 2011
*   z  wykonania zadań  z   realizacji świadczeń rodzinnych w roku 2010
*   z wykonania zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych w roku 2010

Budżet  MOPS  w  Mońkach  na  koniec  2010  roku  wynosił  7.224.574 zł i  pod 
względem  źródeł finansowania przedstawiał się następująco: 

                         środki własne    gminy                       1.291.565 zł                 
                         dotacja celowa Wojewody                 4.449.960 zł                                   
                          środki na zadania zlecone                  1.244.330 zł                              
                         środki   na realizację Projektu
                         Systemowego z Europejskiego
                         Funduszu Społecznego:                         238.719 zł 
                         w tym środki własne                                30.599 zł
              
Wykonanie budżetu w roku  2010  wyniosło 99,29  %, co stanowiło kwotę 7.173.237 zł  

Budżet został  wydatkowany w następujący sposób :

środki gminy                                        1.279.196 zł                                       
dotacja celowa                                      4.416.165 zł     
środki na zadania zlecone                     1.239.992 zł
środki EFS                                               237.884 zl  

W roku 2010 w ramach zadań zleconych  zrealizowano   następujące  zadania:

L.p Rodzaj świadczenia Liczba osób 
otrzymujących 
świadczenie

Liczba 
wypłaconych 
świadczeń

Kwota 
wypłaconych 
świadczeń.

1 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierajace 
zasiłek stały

44 443  13.278

2 Usługi  opiekuńcze  dla  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi

4 * 19.863,00

3 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

13 * 159.997,11



W ramach zadań własnych gminy  wypłacono następujące świadczenia:

lp Nazwa świadczenia Liczba  osób,  
którym  decyzją  
przyznano 
świadczenie

Liczba świadczeń Kwota w zł

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

248

183
16
35

1816 497.955

2. Posiłek w szkołach 472 64.332 170.971
3. Zakup  żywności  w  ramach 

Rządowego  Programu  “Posiłek 
dla potrzebujących”

207     1.383  167.945

4. Doposażenie  stołówek 
szkolnych

* * 16.303

5 Zasiłki celowe
w tym zasiłki specjalne:

331
80

* 99.511
31.706

6 Zasiłki celowe w ramach wkładu 
środków  własnych w Projekcie 
systemowym EFS

41 198 30.599

7 Odpłatność  Gminy  za  pobyt  w 
Domach  Pomocy Społecznej 

9 97 134.481

8 Usługi  opiekuńcze  świadczone 
w domu chorego

12 4.928 80.720

9 Zasiłki stałe 46 472 156.063
11 Dodatki mieszkaniowe *
12 Zasiłki  celowe  osobom 

poszkodowanym przez huragan
7 * 16.000,

Zasiłki z pomocy społecznej  przyznawane były  najczęściej :

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin W tym na wsi
Ubóstwo                  139      83
Bezrobocie                  232      63
Bezradność  w  sprawach 
opiekuńczo  -wychowawczych  i 
prowadzenia  gospodarstwa 
domowego

                141      80

Niepełnosprawność                 107       37
Długotrwała i ciężka choroba                  77         31
Rodziny niepełne                  56         14
Rodziny wielodzietne                  79         53



Powody przyznania pomocy Liczba rodzin W tym na wsi
Alkoholizm                  15         7
Trudności w przystosowaniu do 
życia  po  opuszczeniu  zakładu 
karnego

                  7           1

Bezdomność                  2          0
Przemoc w rodzinie                  2         0
Zdarzenie losowe                11        8
Potrzeba  ochrony 
macierzyństwa

               50       15

 
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 :  dzieci do 7 roku życia,   uczniowie   do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,  osoby 
z  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 2010 ze środków MOPS przeznaczonych na dożywianie finansowane były koszty zakupu 
posiłków we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy .
Opłacano koszty posiłków uczniom uczącym się  w szkołach ponadgimnazjalnych w Mońkach i 
Białymstoku  oraz w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej.
Na realizację Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 72.839 
zł ze środków gminy. Pozostałe koszty w kwocie 272.441 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej 
wojewody. Łączny koszt „ Programu” wyniósł 345.280zł
W roku 2010 ze środków przeznaczonych na dożywianie zakupiono w szkołach 60.439 posiłków, a 
koszt jednego z nich wyniósł średnio 2,66 zł.
W ramach „Programu „ przyznano  zasiłki celowe na zakup żywności dla 207 rodzin. 
Średnio 1 rodzina  korzystała  z   takiej  formy pomocy  przez  okres 6 miesięcy a  koszt  jednego 
świadczenia wyniósł 121 zł.

                                                   Zasiłki stałe.
Zasiłki stałe otrzymywało 46 osób niepełnosprawnych i będących w wieku poprodukcyjnym.
Nie nabyły one uprawnień do świadczeń emerytalno -rentowych z innych źródeł.
Średnia miesięczna zasiłku stałego wyniosła 330 zł.

                                                Zasiłki okresowe.
Zasiłki okresowe otrzymało  248 rodzin. 
Średnia miesięczna kwota zasiłku okresowego  wyniosła 274 zł.

                                    Zasiłki celowe i specjalne.
Na tę formę pomocy przeznaczono79.200 zł. w tym :
 na wypłatę zasiłków celowych w ramach wkładu własnego gminy w związku z realizacją  w MOPS 
Projektu Systemowego”Twoja przyszłość w Twoich rękach” współfinansowanego  z Europejskiego 
Funduszu Społecznego wydano kwotę 30.599zł.
Zasiłki celowe ( w tym 80 specjalnych)otrzymało 331 rodzin. 
Średni koszt jednego wypłaconego zasiłku to  165 zł.



Zasiłki celowe przyznawane były  między innymi :
na leki i koszty leczenia 59 zasiłków na kwotę 6.510 zł , 
na dofinansowanie remontu mieszkania 5 zasiłków na 810 zł ,
 na zakup odziezy dla 42 osób na kwotę 5860 zl,
na zakup opału dla 86 osób na kwotę 9.364 zl 
oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego(wichura) dla  4 rodzin na 
kwotę 13.800, 
opał, podręczniki i przybory szkolne, żywność,  opłaty energii elektrycznej i inne cele bytowe.

Domy Pomocy Społecznej 

Za pobyt   9   mieszkańców  gminy w domach  pomocy społecznej   w Mońkach,  Mocieszach i 
Jałówce  gmina Mońki  poniosła koszty w kwocie 134.481 zł.

Usługi opiekuńcze

Osobom   wymagającym  pomocy  w  codziennym  bytowaniu  przyznano   usługi  opiekuńcze 
świadczone w miejscu ich zamieszkania. 
Tą   formą  pomocy  objęto   12  osób,  w  tym  4   osoby  objęto  specjalistycznymi   usługami 
psychiatrycznymi.

Dodatki mieszkaniowe. 

Dodatki mieszkaniowe  otrzymało 316  rodzin. 
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to  118.62 zł

Realizacja wypłaty  dodatków mieszkaniowych  przedstawia się następująco:

Dodatki mieszkaniowe w zasobach: Liczba wypłaconych 
dodatków 
mieszkaniowych

Kwota wypłaconych dodatków
mieszkaniowych

Zasoby  gminne miasta Mońki 751 111.438  
W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 1831 292.258 
W zasobach prywatnych miasta Mońki 92 10.956 
Innych zasobach 63 12.203 
Zasobach prywatnych gminy Mońki 197 22.938 
                                                  Ogółem: 2.934 449.793

 W 2010 roku ośrodek udzielał pomocy w formie pracy socjalnej:

Poza świadczeniem pomocy finansowej, rzeczowej  i w usługach pracownicy udzielali pomocy w 
postaci pracy socjalnej. 
Pomocą  w postaci pracy socjalnej objęto 320 rodzin, w tym 115 rodzin  zamieszkałych na terenie 
gminy.
Zawarto 42 kontrakty socjalne. 



Współpraca  i współdziałanie.

W ramach współpracy ośrodka  z wieloma jednostkami, instytucjami  i organizacjami społecznymi 
sporządzono i wysłano  425   różnego rodzaju pism. 
Ośrodek współpracował między innymi z kuratorami  i  komornikami sądowymi z terenu całego 
kraju, z prokuraturą, policją, szpitalami w Mońkach, Białymstoku i Choroszczy, domami pomocy 
społecznej,  Powiatowym  Centrum  Pomocy Rodzinie  w  Monkach  i  w  Białymstoku,  ośrodkami 
pomocy  społecznej,  Gminną  Komisją   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Poradnią 
Psychologiczno - Pedagogiczną, Caritas, Domami Dziecka, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, 
Zespołem Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych w Monkach i  innymi szkołami  średnimi  w 
województwie  podlaskim,  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno  –  Wychowawczym w Białymstoku,i 
Ełku,  Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej  w Białymstoku,  Urzędem Marszałkowskim, 
wieloma innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Działalność Zespołu do spraw Pomocy Dziecku i Rodzinie

W  ramach  działania  Zespołu  do  spraw pomocy dziecku  i  rodzinie,  który działa  w  oparciu  o 
Uchwałę   Nr  X/53/07  Rady Miejskiej  w  Monkach  z  dnia  27  czerwca  2007  roku  w sprawie 
przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w roku 2010  odbyły 
się 4 posiedzenia  W posiedzeniach  udział  brali  między innymi:  pracownicy socjalni,  kuratorzy 
zawodowi i społeczni, funkcjonariusze Policji, pedagodzy szkolni oraz  dorośli członkowie rodzin, 
których  dotyczyły posiedzenia.Pomocą  objęto 8 rodzin.
W ramach podjętych działań:

• 1 dziecko umieszczone zostało w specjalistycznej placówce oświatowej, 

• 1 dziecko oczekuje na miejsce w Domu Pomocy Społecznej”Tęczowy dom”, 

• 2 dzieci oczekuje na umieszczenie w rodzinie zastępczej,

• 2 osoby skierowano do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wcelu 

skierowania na leczenie odwykowe

• w jednym przypadku wystapiono do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich  o 

nadzór kuratora.

•  zorganizowano pomoc w dowożeniu gorącego posiłku małoletniemu, 

• wzmożono nadzór nad rodzinami ze strony dzielnicowych i pracownikow socjalnych.

                                                 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną MOPS w Mońkach przeznaczoną 
dla 13 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz z deficytem intelektualnym. 
W  2010  r.  w  ŚDS  przebywało  14  osób  w  tym:  -  4  osoby  chore  psychicznie,  -  6  osób 
niepełnosprawnych intelektualnie ( upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym) 
oraz 4 osoby z zaburzeniami neurologicznymi.                                                                     
Celem  domu  jest  stworzenie  systemu  wsparcia  społecznego  poprzez  zaspakajanie   potrzeb 
bytowych,  zdrowotnych,  edukacyjnych,  społecznych,  ukierunkowanych  na   podtrzymanie  i 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 W tym celu prowadzone były  zajęcia, między innymi :
1. Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej,
2. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych .
3. Psychoedukacja .
4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:



5. Terapia zajęciowa.
W  ramach  prowadzonych  zajęć  plastycznych   powstało  wiele  prac  z  zastosowaniem  różnych 
technik: wysypywania, malowania na szkle, wyklejania, wypalania na sklejce. 
W  ramach  tych  zajęć  powstało  400  pocztówek  wielkanocnych  i   kartek  bożonarodzeniowych. 
Kartki  świąteczne  wykonane zostały na  potrzeby  Urzędu Miejskiego ,   osobom wspierającym 
działalność ŚDS oraz zaprzyjaźnionym  instytucjom i ośrodkom.
W ramach  prowadzonych zajęć  technicznych   domownicy zdobywali  podstawowe umiejętności 
między innymi: w obróbce i cięciu drewna, używaniu podstawowych urządzeń mechanicznych jak: 
wiertarka, pilarka, nauka wykonania prostych prac naprawczych. Na tych zajęciach wykonano ramki 
do obrazków, a także ozdobiono wiele prac oraz, które przekazano osobom wspomagającym osoby 
niepełnosprawne oraz wolontariuszom.
Oprócz zajęć prowadzonych w ŚDS organizowane były również  inne formy  aktywności społecznej 
uczestników. Domownicy ŚDS brali  udział  we wszelakich przedsięwzięciach organizowanych z 
myślą  o  osobach  niepełnosprawnych,  m.in.  w  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek   w  Białymstoku, 
przeglądzie  piosenki  biesiadnej  oraz  organizowanych  konkursach  przez  miejscowy Moniecki 
Ośrodek Kultury.
W ubiegłym roku domownicy ŚDS brali również    udział w zorganizowanych  corocznych biegach 
ulicznych.  
Zorganizowano  również  Miting  Osób  Niepełnosprawnych  dla  70   niepełnosprawnych  z  terenu 
powiatu monieckiego. 
Na organizację mitingu pozyskano środki finansowe w kwocie  900 zł   z PFRON  oraz  600 zł z 
GKRPA.  Z otrzymanych  funduszy zakupiono     nagrody,  dyplomy oraz  kiełbaski  na  ognisko. 
Organizacje Mitingu wsparli również   miejscowi sponsorzy. 
Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie  2.600 zl  z przeprowadzonej podczas 
balu  charytatywnego   licytacji  prac  domowników.Środki  finansowe  przeznaczone  zostały  na 
zorganizowanie wycieczki.
Do organizacji imprez włączyli się czynnie harcerze   z drużyny „Białe Kruki” z Gimnazjum i LO w 
Mońkach.  
Dzięki uprzejmości operatora telewizji kablowej „ SATOS” domownicy mogą nieodpłatnie oglądać 
programy telewizyjne: edukacyjne, przyrodnicze, naukowo – techniczne, bajki i filmy.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach w celu jak najlepszej integracji społecznej swoich 
domowników współpracuje z :

• Rodzinami i opiekunami domowników 
• Poradnią zdrowia psychicznego i innymi placówkami opieki zdrowotnej
• Domem Kultury 
• Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
• Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną
• Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie
• osobami prywatnymi i społecznością lokalną. 

Niekonwencjonalne formy pomocy

W  roku  2010  poza  statutowymi  działaniami   ośrodek  organizował   niekonwencjonalne  formy 
pomocy. W ramach tej działalności pozyskano używaną odzież, obuwie, pościel , zabawki  oraz 
sprzęt gospodarstwa domowego,sprzęt rehabilitacyjny, meble i inne.
W   roku  ubiegłym    zorganizowano  we  współpracy  z  Burmistrzem  Moniek   i  Monieckim 
Ośrodkiem Kultury  wigilię dla  osób samotnych, choinkę noworoczną dzieciom z rodzin objętych 
świadczeniami pomocy społecznej  oraz   XV Miting osób niepełnosprawnych .
Pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 535 zł.
Zebrano je wśród radnych  oraz osób uczestniczących w Sesji Rady Miejskiej, zakupiono wędlinę, 
którą rozdano na święta potrzebującym .
Na zorganizowanie wigilii  produkty żywnościowe bezpłatnie przekazali sponsorzy:”Karczma 



Wojciecha”,”Zajazd Zalesie”,Piekarnia”Revmod”,Piekarnia”Sobieski”,Delikatesy_Ryszard 
Sokołowski,SklepMoto-Trio Niebrzydowski i synowie,Pani Małgorzata Dec,Delikatesy- Józef 
Bielski oraz pracownicy MOPS.

                                     Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W roku ubiegłym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  w ramach zadań zleconych  na 
świadczenia rodzinne i  świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego:

Lp Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota  wypłaconych 
świadczeń

1. Świadczenia  rodzinne  i  dodatki  do 
świadczeń rodzinnych

           33.321     3.567.026

2. Dodatki z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka

              759        130.950

3. Zasiłki pielęgnacyjne              2780       425.340
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka :
             

            143
      

      143.000

5. Świadczenia pielęgnacyjne               503       255.202
6 Świadczenia  w  ramach  funduszu 

alimentacyjnego
             1534       483.408

W roku 2010 ośrodek  realizując  Ustawę z  dnia  7 września  2007 roku o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów  podejmował szereg czynności wynikających z przepisów tej 
ustawy  wobec dłużników alimentacyjnych .
Czynności   te  polegały  między  innymi   na  :przeprowadzaniu  wywiadów   u  dłużników 
alimentacyjnych, kierowaniu wniosków o zatrudnienie do Powiatowego Urzędu Pracy, kierowaniu 
wniosków  o  ściganie  do  Policji  oraz  Prokuratury,  prowadzeniu  korespondencji  z  innymi 
instytucjami zajmującymi się  realizacją w/w ustawy. 
Sporządzono  i  wysłano  813 pism w sprawach  dotyczących   świadczeń  rodzinnych  i  funduszu 
alimentacyjnego.  Wystawiono  i  wydano  551 zaświadczeń  oraz  87  upomnień  i  179 tytułów 
wykonawczych do Urządów Skarbowych.
Dochody  pozyskane  od  dłużników  alimentacyjnych   z  tytułu  spłaty  zadłużenia  z  funduszu 
alimentacyjnego w kwocie 74.112,76 zł oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6.761,15 zl. zostały 
przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dochód Skarbu Państwa oraz dochód gminy.
W  celu  realizacji  zadań  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego  ośrodek 
współpracował  z  Komornikami  Sądowymi,  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej  w 
Białymstoku,  Policją,  Prokuraturą,  Starostwem  Powiatowym,  Urzędem  Miejskim,  Powiatowym 
Urzędem Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej  z terenu całego kraju, Sądem Rejonowym oraz 
innymi instytucjami i zakładami pracy.

W  roku 2010 podjęte zostały 4333 decyzje administracyjne  przyznające  różne formy pomocy, w 
tym:

Rodzaj świadczenia Liczba  podjętych decyzji
Zasiłki stałe                37
Zasiłki celowe              571
Dożywianie w szkołach              342
Dożywianie(żywność i posiłek)              351



Rodzaj świadczenia Liczba  podjętych decyzji
Zasiłki okresowe              657
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne                20
Środowiskowy Dom Samopomocy               18
Domy Pomocy Społecznej               13
Świadczenia rodzinne             1645 
Dodatki mieszkaniowe            505
Fundusz alimentacyjny            164 
Ubezpieczenia zdrowotne               10

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach  Programu Operacyjnego   KAPITAŁ 
LUDZKI  .Poddziałanie  7.1.1   „Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki 
pomocy społecznej” realizował  Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt systemowy realizowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach.
Ogólny koszt Projektu wyniósł 238.719 zł z tego dotacja na realizację Projektu 208.120 zł.
Koszt własny gminy to  30.599 zł. 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych  wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności 
zawodowej.
W  ramach   projektu   42  osoby  na  szkoleniach  i  kursach  nabyło   umiejętności  z  dziedziny: 
magazynier z obsługą wózków widłowych - 11 osób,.
prawo jazdy kat. B-16 osób,
opiekunka dziecięca-14 osób, 
pomoc kucharza-16 osób,
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej-12 osób, 
podstawy obsługi komputera-20 osób.

W roku 2010 w ramach obsługi świadczeń i realizacji  zadań statutowych na utrzymanie MOPS 
wydatkowano kwotę  1.163,854  zł (z tego środki gminne 560.697 zł, dotacja wojewody- 603.157 
zł).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w ośrodku zatrudnionych było 28 osób.

W roku 2010  na terenie miasta i gminy Mońki zamieszkiwało 15.674 osób w tym 5.194 na terenie 
wsi .
Ze świadczeń pomocy  społecznej  korzystało
            450 rodzin             (1513 osób w rodzinach) 
w tym: 180 rodzin ze wsi   (604 osoby w rodzinach) 

Świadczeniami  pomocy społecznej  w roku 2010  objęto   10,35%  ludności zamieszkującej gminę 
Mońki.



BILANS  POTRZEB  W ZAKRESIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ NA ROK 2010.

Z rozeznanych potrzeb wynika, że z różnych form pomocy  społecznej w roku 2011 skorzysta 
ogółem 400 rodzin, w tym 150 rodzin z terenu  wsi. 

Planuje się objąć pomocą w postaci pracy socjalnej 250 rodzin w tym 120 rodzin  z terenu wsi
 Planowaną do objęcia pomocą społeczna liczbę rodzin obrazują poniższe tabele.

 Potrzeby w zakresie zadań zleconych 
Lp Formy  Pomocy Przewidywana 

liczba  osób 
wymagających 
pomocy

Planowana  liczba 
świadczeń

Ogólny  koszt 
planowanych 
świadczeń

1 Zasiłki stałe 50 500 163.000
2 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
4 2100 25.000

3 Składki  na  ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby otrzymujące 
zasiłek stały

48  576 15.000

4 Ośrodek wsparcia- ŚDS 15 * 156.000

 Potrzeby w zakresie zadań własnych gminy

Formy pomocy Liczba osób  Liczba świadczeń Koszt 
Posiłek  w  ramach 
rządowego 
programu”Pomoc 
państwa  w  zakresie 
dożywiania

600 120.000 257.000

Zasiłki okresowe 270 1.800 475.000
Zasiłki celowe 400 * 77.700
Usługi  opiekuńcze  w 
tym specjalistyczne

 12
4

4.200
2.100

100.000
 25.000

Sprawienie pogrzebu * 2   6.000
Opłata  za  osoby 
kierowane  do  domu 
pomocy społecznej

10 * 134.000

Zasiłki  celowe 
specjalne

80 80  16.000

Zasiłki  celowe  w 
związku ze zdarzeniem 
losowym

4 4  4.000

Schronienie 2 24  7.200
Koszty  utrzymania 
ośrodka

* *  836.374



Formy pomocy Liczba osób  Liczba świadczeń Koszt 
w  tym  wydatki  na 
wynagrodzenie  z 
pochodnymi 
a  pozostałe  koszty 
utrzymania

736.374

100.000

Planowany na rok 2011  budżet  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach powinien 
zabezpieczyć potrzeby w  zakresie realizowanych  w ośrodku  zadań.

W 2011 roku planuje się  realizację aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.  W  dalszym  ciągu  realizowany  będzie  Projekt  współfinansowany  przez  Unię 
Europejską  w  ramach  Europejskiego   Funduszu   Społecznego  „Twoja  Przyszłość  w  Twoich 
Rękach”.
W „Projekcie” działaniami  aktywizacyjnymi,  poprzez zawarcie kontraktów socjalnych  objętych 
zostanie 52 uczestników.
W ramach aktywizacji długotrwale bezrobotnych planuje się skierowanie 11 osób  do wykonywania 
prac społecznie użytecznych.

Mońki 10.02.2011 r.                                                       Sporządziła:
                                                                                      Alina Czarniecka


