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SPRAWOZDANIE 

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2013 rok  

oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 

 

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009r., nr 175, poz.1362 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie: 

 z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2013 

 z wykonania zadań w realizacji świadczeń rodzinnych w roku 2013 

 z wykonania zadań w realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2013 

 z wykonania zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych w roku 2013 

 

Budżet MOPS w Mońkach na koniec 2013 roku wynosił 7.928.547 zł i pod względem źródeł 

finansowania przedstawiał się następująco: 

 

 środki własne gminy  1.676.775 zł 

 dotacja celowa Wojewody 1.566.301 zł 

 środki za zadania zlecone 4.374.529 zł 

 środki na realizację Projektu 

 Systemowego z Europejskiego 

 Funduszu Społecznego: 310.942 zł 

 w tym środki własne  32.649 zł 

 

Wykonanie budżetu w roku 2013 wyniosło 97,91 %, co stanowiło kwotę 7.762.574 zł 

 

 Budżet został wydatkowany w następujący sposób: 

 

 środki gminy   1.610.177 zł 

 dotacja celowa Wojewody 1.546.733 zł 

 środki na zadania zlecone 4.297.711 zł 

 wydatki Projektu 

 Systemowego z Europejskiego 

 Funduszu Społecznego: 307.952 zł 

 w tym środki własne  32.649 zł 

 

W roku 2013 w ramach zadań zleconych zrealizowano następujące zadania: 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 

Liczba osób 

otrzymujących 

świadczenie 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

poniesionych 

wydatków 

1 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

zasiłek stały 
61 621 23.599,00 

2 Usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
5 * 25.000,00 

3 Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
13 * 155.992,00 

 

 



2 

 

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 

293 

 

222 

19 

36 

1979 

 

1485 

69 

177 

730.981,00 

 

555.242,00 

24.459,00 

51.279,00 

2. Posiłek w szkołach 410 52 927 151.452,00 

3. Zakup żywności w ramach 

Rządowego Programu „Pomoc 

Państwa w Zakresie Dożywiania” 

 

218 

 

1 403 

 

153.547,00 

4. Doposażenie stołówek szkolnych * * 999,00 

5. Zasiłki celowe  

w tym zasiłki specjalne 
346 

46 

763 

216 

88.355,00 

12.085,00 

6. Zasiłki celowe w ramach wkładu 

środków własnych w Projekcie 

systemowym EFS 

52 156 32.648,91 

7. Odpłatność Gminy za pobyt w 

Domach Pomocy Społecznej 
17 169 350.922,00 

8. Usługi opiekuńcze świadczone w 

domu chorego 
14 4 208 60.016,00 

9. Zasiłki stałe 65 652 274.463,00 

10. Dodatki mieszkaniowe 452 2 616 465.768,00 

11. Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 

2 2 16.070,00 

 

W roku 2013 w ramach zadań wnikających z ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej otrzymano dotację wojewody – środki na zatrudnienie asystenta 

rodziny. Na jego pracę pozyskano kwotę 15.000,00 zł. 

 

Zasiłki z pomocy społecznej przyznawane były najczęściej: 

 

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin 
W tym na wsi 

Ubóstwo 146 111 

Bezrobocie 296 87 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

 

129 

 

55 

Niepełnosprawność 161 60 

Długotrwała i ciężka choroba 131 48 

Rodziny niepełne 57 10 

Rodziny wielodzietne 46 27 

Alkoholizm 18 8 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
 

7 

 

4 

Bezdomność 7 0 
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Przemoc w rodzinie 4 1 

Zdarzenia losowe 2 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 105 53 

 

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 2013 ze środków MOPS przeznaczonych na dożywianie finansowane były koszty zakupu 

posiłków we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. 

Opłacono koszty posiłków uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych w Mońkach 

Goniądzu i Białymstoku oraz Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej. 

Na realizację Programu Rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” wydatkowano ze 

środków gminy kwotę 74.320,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 231.678,00 zł zostały sfinansowane 

z dotacji celowej wojewody. Łączny koszt „Programu” wyniósł 305.998,00 zł. 

W roku 2013 ze środków przeznaczonych na dożywianie zakupiono w szkołach 52.927 posiłków, 

a koszt jednego z nich wyniósł średnio 2,83 zł. 

W ramach „Programu” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 213 rodzin za kwotę 

153.547,00 zł. 

 

Zasiłki stałe 

Zasiłki stałe otrzymywało 65 osób niepełnosprawnych i będących w wieku produkcyjnym. Nie 

nabyły one uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z innych źródeł. 

Średnia miesięczna zasiłku stałego wyniosła 421,00 zł. 

 

Zasiłki okresowe 

Zasiłki okresowe otrzymało 286 rodzin. 

Średnia miesięczna kwota zasiłku okresowego wyniosła 370,00 zł. 

 

Zasiłki celowe i specjalne 

Na tę formę pomocy przeznaczono 104.425,00 zł w tym: 

na wypłatę zasiłków celowych w ramach wkładu własnego gminy w związku z realizacją MOPS 

Projektu Systemowego „Twoja przyszłość w Twoich rękach” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wydano kwotę 32.648,91 zł. 

Zasiłki celowe (w tym 46 specjalnych) otrzymało 346 rodzin. 

Zasiłki celowe przyznawane były między innymi na: lekarstwa i koszty leczenia, dofinansowanie 

remontu mieszkania, zakup odzieży, zakup opału, podręczniki i przybory szkolne, żywność, opłaty 

energii elektrycznej i inne cele bytowe. 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 2 

rodziny. 

 

Domy Pomocy Społecznej 

Za pobyt 17 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w Mońkach, Mocieszach, Ełku, 

Choroszczy, Golubiach i Jałówce. Gmina Mońki poniosła koszty w kwocie 350.922,00 zł. 

 

Usługi opiekuńcze 

Osobom wymagającym pomocy w codziennym bytowaniu przyznano usługi opiekuńcze 

świadczone w miejscu ich zamieszkania. 

Tą formą pomocy objęto 14 osób, w tym 5 osób objęto specjalistycznymi usługami 
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psychiatrycznymi. 

W ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez Gminę 3 osoby długotrwale 

bezrobotne były skierowane do MOPS i świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

osobom wymagającym tej formy wsparcia. 

Kolejne 5 osób bezrobotnych zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych w MOSiR 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 282 rodziny.  

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 177,24 zł 

 

Realizacja wypłaty dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco: 

 

Dodatki mieszkaniowe w zasobach: 

Liczba wypłaconych 

dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 

Zasoby gminne miasta Mońki 642 126.699 

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 1.669 297.892 

W zasobach prywatnych miasta Mońki 107 15.112 

Innych zasobach 17 6.332 

Zasobach prywatnych gminy Mońki 124 19.733 

Ogółem:   2.559 465.768 

 

 

W 2013 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 386 rodzin, w tym 167 rodzin zamieszkałych na terenie 

gminy. 

Zawarto 53 kontrakty socjalne. 

 

Współpraca i współdziałanie 

W ramach współpracy ośrodka z wieloma jednostkami, instytucjami i organizacjami społecznymi 

sporządzono i wysłano 459 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, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Caritas, Domami Dziecka, 

Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Mońkach 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 Mońkach z dnia 27 czerwca roku w sprawie przyjęcie 

Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w roku 2013 odbyło 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 4 rodziny. 

W ramach podjętych działań: 
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 wzmożono nadzór nad rodzinami ze strony dzielnicowych i pracowników socjalnych. 

W strukturze MOPS działalność prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy – sprawozdanie 

z działalności ŚDS w Mońkach za 2013 rok w załączeniu. 

 

MOPS w Mońkach zapewnia obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 

sprawozdanie z działalności ZI za 2013 rok zgodnie ze statutem zostało przekazane 

Burmistrzowi Moniek. 

 

Niekonwencjonalne formy pomocy 

W roku 2013 poza statutowymi działaniami ośrodek organizował niekonwencjonalne formy 

pomocy. W ramach tej działalności pozyskano używaną odzież, obuwie, pościel, zabawki, oraz 

sprzęt gospodarstwa domowego. 

Zorganizowano dla ok. 160 dzieci choinkę noworoczną, ponadto MOPS wspólnie z KP Policji 

w Mońkach wziął udział w kampanii pn. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz mini debat 

dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców.  

Zorganizowano XVIII Miting Osób Niepełnosprawnych. 

Wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach uczestniczyliśmy  

w projekcie STARTER II w ramach EFS finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 6.2.13 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do I etapu 

projektu zostało zakwalifikowanych 5 osób z gm. Mońki, do II etapu 2 osoby. 

Z PGE Dystrybucja S.A. o. Białystok uczestniczyliśmy w akcji „Energetyczny tornister” w ramach, 

którego 31 dzieci idących do pierwszej klasy, których rodziny korzystają z pomocy Ośrodka 

otrzymało tornistry z wyposarzeniem. 

Kolejny raz pomogliśmy w akcji „Wrzuć grosiaka do plecaka”. 

Wspólnie ze stowarzyszeniem „Wspierajmy się” zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla osób 

niepełnosprawnych zakończone wigilią dla samotnych oraz wyjazd do Opery Filharmonii 

Podlaskiej na spektakl „Upiór w Operze”. 

 

Świadczenia rodzinie i fundusz alimentacyjny 

W roku ubiegłym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w ramach zadań zleconych na 

świadczenia rodzinnie i świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego: 

 

Lp. Nazwa świadczenia Liczba świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Świadczenia rodzinne i dodatki do 

świadczeń rodzinnych 
22 931 2.303.983 

2. Dodatki z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka 
651 114.190 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 2 998 458.694 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
134 134.000 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 773 427.313 

6. Świadczenia w ramach funduszu 

alimentacyjnego 
1 295 449.532 

Ogółem: 28 782 3.887.712 

 

W roku 2013 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 podlegały między innymi na: przeprowadzeniu wywiadów u dłużników 

alimentacyjnych, kierowaniu wniosków o zatrudnienie do Powiatowego Urzędu Pracy, kierowaniu 
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wniosków o ściganie do Policji oraz Prokuratury, prowadzeniu korespondencji z innymi 

instytucjami zajmującymi się realizacją w/w ustawy. 

Sporządzono i wysłano 1086 pism w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego. Wystawiono i wydano 330 zaświadczeń, 79 upomnienia i 166 tytułów 

wykonawczych do Urzędów Skarbowych. 

Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych z tytułu spłaty zadłużenia z funduszu 

alimentacyjnego w kwocie 54.973,24 zł (odsetki od zaległości 8.966,37 zł) oraz zaliczki 

alimentacyjnej w kwocie 2.317,91 zł 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, ROPS w Białymstoku, Policją, Prokuraturą, 

Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim, PUP, OPS z terenu całego kraju, Sądem Rejonowym 

oraz innymi instytucjami i zakładami pracy. 

 

Projekt systemowy 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie 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 307.953,00 zł z tego dotacja na realizację projektu 275.304,09 zł. 

Koszt własny gminy to 32.648,91 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 osoby na szkoleniach i kursach nabyły umiejętności z dziedziny: 

 opiekunka środowiskowa – 14 osób, 

 prawo jazdy kat. B – 19 osób, 

 magazynier z obsługą wózków widłowych – 20 osób, 

 kurs j. angielskiego – 13 osób, 

 kurs wizażu – 20 osób 

 trening kompetencji i umiejętności społecznych – 52 osoby. 

 Staż zawodowy u pracodawców na okres 6 miesięcy – 10 osób 

 

Pozostałe informacje i działania  

W roku 2013 podjęte zostały 4529 decyzje administracyjne przyznające różne formy pomocy, 

w tym: 

 

Lp. Rodzaj Świadczenia Liczba podjętych decyzji 

1 Zasiłki stałe 47 

2 Zasiłki celowe 617 

3 Dożywianie w szkołach 348 

4 Dożywianie (żywność i posiłki) 481 

5 Zasiłki okresowe 853 

6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne 21 

7 Środowiskowy Dom Samopomocy 7 

8 Domy Pomocy Społecznej 29 



7 

 

9 Świadczenia rodzinne 1433 

10 Dodatki mieszkaniowe 457 

11 Fundusz alimentacyjny 226 

12 Świadczenia opieki zdrowotnej 10 

Ogółem: 4529 

 

W roku 2013 w ramach obsługi świadczeń i realizacji zadań statutowych na utrzymanie MOPS 

wydatkowano kwotę 843.286 zł (z tego środki gminne 571.268 zł, dotacja wojewody 271.018 zł). 

 

Na dzień 31 grudnia 2013r. W ośrodku zatrudnionych było 31 osób. 

 

W roku 2013 na terenie miasta i gminy Mońki zamieszkiwało 15296 osób. 

Ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 499 rodzin (1458 osób w rodzinach) w tym 185 rodzin 

ze wsi. 

 

Świadczeniami pomocy społecznej w 2013 roku objęto 9,53% ludności zamieszkującej gminę 

Mońki, tj. o 0,15% mniej niż w ubiegłym roku. 

Planowany na rok 2014 budżet MOPS w Mońkach w podstawowym stopniu winien zabezpieczyć 

potrzeby w zakresie realizowanych w ośrodku zadań. 

 

W 2014 roku planuje się realizację aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

W dalszym ciągu realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”. 

W projekcie działaniami aktywizacyjnymi w tym stażami, poprzez zawarcie kontraktów socjalnych 

objętych zostanie 52 uczestników. 

W ramach aktywizacji długotrwale bezrobotnych zostało skierowanych 8 osób do prac społecznie 

użytecznych. 

Planowane jest zorganizowanie w czerwcu br. kolejnej edycji „Mitingu dla osób 

niepełnosprawnych”. 

W styczniu br. zorganizowano dla 168 dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Mońkach 

choinkę noworoczną. 

Planowane jest pozyskiwanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, MPiPS oraz z innych źródeł 

środków na działania MOPS związane z różnego typu niekonwencjonalną pomoc dla mieszkańców 

miasta i gminy Mońki. Złożone do tej pory zostały 2 wnioski do programu „Asystent rodziny” oraz 

„Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. 

W partnerstwie ze stowarzyszeniem „Nasza Okolica” został złożony do MPiPS wniosek  

o dofinansowanie projektu „Razem w e-przyszłość” w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. 

Kontynuowana jest współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności ze 

stowarzyszeniem „Wspierajmy się” działającym przy MOPS w Mońkach.  

W br. kontynuowana jest rozbudowa i remont starej części Ośrodka i Środowiskowego Domu 

Samopomocy. W celu pozyskania dalszych środków na ten cel Urząd Miejski w Mońkach złożył 

stosowny wniosek do PUW. 

Od 2014 roku MOPS w Mońkach będzie realizował nowe zadanie – dodatek energetyczny.  

 

 

 

 

Dyrektor MOPS w Mońkach 

Mariusz Popowski 


