
Zdzieszowice, 28.07.2015r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków wg stanu na 30.06.2015 roku  (Rb-28S)

Zadania zlecone

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
W ramach rozdziału ponosi się koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób, nie 
mających innego tytułu do ubezpieczeń. Szacunkowy koszt wydania jednej decyzji wynosi 
44,00zł. 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się 
następująco:
 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (96%)
4440 – Odpis na ZFŚS (75%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z obowiązujących przepisów. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy roku kalendarzowego, następującego po roku, za który przysługuje to 
wynagrodzenie. W zakresie odpisu na ZFŚS – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek 
Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (18%)
4270 – Zakup usług remontowych (0%)
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (0%)
4410 - Podróże służbowe krajowe (18%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z bieżących potrzeb.

4260 – Zakup energii (0%)
W zakresie paragrafu 4260 – brak kosztów spowodowany jest oczekiwaniem na dopełnienie 
formalności związanych z przekazaniem w trwały zarząd części budynku przy ul. Piastów 20. 
Brak umowy o trwały zarząd skutkuje brakiem możliwości podpisania umów na dostawy 
energii, wody, itp.

W ramach paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, tutejszy Ośrodek poniósł 
koszty składek emerytalno-rentowych:
1) świadczeniobiorców – 36 238,22zł,
2) pracowników – 3 644,92zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne. Wykonanie oscyluje w granicach 67%.



Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia na umowę zlecenie opiekunki dla 
dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wykonanie oscyluje w granicach 68-74%. 
Wyjątek stanowi paragraf 4120 – składki na fundusz pracy, na którym całkowity brak 
wykonania wynika z obowiązujących przepisów (za osoby które ukończyły 50 lat – kobiety, 
nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy). Niemniej środki we wskazanym paragrafie 
należy zaplanować, gdyż nie da się przewidzieć obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń 
zleceniobiorcy.

Zadania własne

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia 
Wydatki w ramach rozdziału pokrywają koszty funkcjonowania Domów Dziennego Pobytu, 
zlokalizowanych przy ulicach Fabrycznej i Słowackiego. Dla potrzeb sprawozdawczych 
tutejszy Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję dla poszczególnych Domów Dziennego 
Pobytu. Półroczny koszt utrzymania DDP przy ulicy Fabrycznej wynosi 41.652,35zł, 
natomiast DDP2 przy ul. Słowackiego – 38.952,72zł.

3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Brak wykonania na paragrafie jest zgodne z Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 19/2008 z 
dnia 14.11.2008 roku, w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla 
pracowników MGOPS w Zdzieszowicach. Zgodnie z przytoczonym Zarządzeniem wypłaty 
dokonuje się w ostatnim kwartale danego roku. 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (92%)
4440 – odpis na ZFŚS (73%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z obowiązujących przepisów. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy roku kalendarzowego, następującego po roku, za który przysługuje to 
wynagrodzenie. W zakresie odpisu na ZFŚS – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek 
Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok.

4120 – składki na Fundusz Pracy (27%)
Niskie wykonanie na paragrafie wynika z obowiązujących przepisów (za osoby które 
ukończyły 50 lat – kobiety, nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy).

4170 – wynagrodzenia bezosobowe (20%)
Niskie wykonanie na paragrafie wynika z faktu, iż dotychczasowi zleceniobiorcy, w związku 
z otwarciem działalności w zakresie usług, które dotychczas świadczyli w ramach umowy 
zlecenia, obciążają tutejszy Ośrodek fakturami za wykonane usługi, kwalifikowanymi z 
paragrafu 4300 – zakup usług obcych.

4260 – zakup energii (33%)
4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (0%)
4270 – zakup usług remontowych (15%)
4280 – zakup usług zdrowotnych (0%)



4300 – zakup usług obcych (34%)
4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (40%)
4410 – podróże służbowe krajowe (35%)
W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. zakupem energii, 
materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, usług obcych, zakupu wyrobów 
medycznych (apteczka), koszt podróży służbowych - wykonanie wynika z bieżących potrzeb. 
Część wydatków, pomimo iż data faktycznej sprzedaży miała miejsce w czerwcu, zostanie 
poniesiona w miesiącu lipcu, w związku z wpłynięciem faktur/rachunków po dniu 
30.06.2015.

4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku bieżących potrzeb w tym zakresie. Środki takie 
muszą być jednak zaplanowane w razie konieczności sporządzenia ekspertyzy wadliwego, 
zepsutego sprzętu.

4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Planuje się, że szkolenie pracowników DDP w zakresie „chusta clanza” zostanie 
przeprowadzone na przełomie III/IV kwartału bieżącego roku.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej. Trudno ostatecznie przewidzieć koszt utrzymania dzieci, ze względu na to, 
że zarówno ich ilość, jak i koszt, stale rosną. Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania 
dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku,  oraz odpowiednio 30, 50% w drugim 
i trzecim roku.
Wykonanie oscyluje w granicach 42% i wynika z bieżących potrzeb. Tutejszy Ośrodek nie 
ma wpływu na liczbę osób umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tutejszy Ośrodek ponosi, między innymi, 
koszty związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie radcy prawnego, jak również koszty 
obsługi zespołu interdyscyplinarnego, w tym przeszkolenia jego członków.

4210 – zakup materiałów i wyposażenia (30%)
4300 – zakup usług pozostałych (0%)
Wykonanie na paragrafach wynika z bieżących potrzeb zgłaszanych przez pracowników 
Zespołu.

4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (0%)
Planuje się, że szkolenie zespołu interdyscyplinarnego zostanie przeprowadzone na przełomie 
III/IV kwartału bieżącego roku.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (0%)
Brak wykonania na paragrafie jest zgodne z Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 19/2008 z 
dnia 14.11.2008 roku, w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla 
pracowników MGOPS w Zdzieszowicach. Zgodnie z przytoczonym Zarządzeniem wypłaty 
dokonuje się w ostatnim kwartale danego roku. 



4170 – wynagrodzenia bezosobowe 
W  ramach paragrafu planuje się zorganizować zajęcia edukacyjne dla rodziców w zakresie 
problemów wychowawczych i opiekuńczych. 

Wykonanie na paragrafach 4210, 4300, 4360 – wynika z bieżących potrzeb, oscyluje w 
granicach odpowiednio: 35%, 44%, 35% i wynika z bieżących potrzeb. Niemniej część 
wydatków, pomimo iż data faktycznej sprzedaży miała miejsce w czerwcu, zostanie 
poniesiona w miesiącu lipcu, w związku z wpłynięciem faktur/rachunków po dniu 
30.06.2015.

3110 – świadczenia społeczne
W ramach paragrafu zabezpieczono środki na wydatki ponoszone przez rodziny wspierające. 
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą 
być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności. 

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (93%)
4440 – odpis na ZFŚS (99%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z obowiązujących przepisów. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy roku kalendarzowego, następującego po roku, za który przysługuje to 
wynagrodzenie. W zakresie odpisu na ZFŚS – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek 
Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok.

4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (14%)
4410 – podróże służbowe krajowe (19%)
Wykonanie na paragrafie 4700 wynika z potrzeb zgłaszanych przez pracowników. W ramach 
paragrafu 4410 pokrywa się zarówno koszty delegacji na szkolenia, jak również koszty 
comiesięcznego ryczałtu samochodowego asystenta rodziny.  

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały). Wykonanie oscyluje w granicach 
46% i zostało w całości sfinansowane z dotacji UW. Niezależnie od otrzymanej dotacji, 
tutejszy Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych na ten cel, gdyż jest 
to zadanie własne gminy. Warto nadmienić, że na etapie planowania budżetu przyznana 
dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała  realizacji zadania, w związku z powyższym 
należało zaplanować środki własne. Sukcesywnie w miarę zwiększania dotacji, środki własne 
zostaną przesunięte, na zadania, na których są braki, lub zwrócone do budżetu jako nadwyżki.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe

4290 – Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie 
muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego 
działania.



3110 – świadczenia społeczne
Wykonanie na paragrafie wynika z realnego zapotrzebowania mieszkańców gminy 
Zdzieszowice na zasiłki z katalogu pomocy społecznej.
W ramach paragrafu dokonuje się następujących wypłat:
- poz. 001 – zasiłki celowe     31.963,35 zł (25%)
- poz. 002 – zasiłki okresowe (wkład własny gminy)     10.890,21 zł (11%)
- poz. 002 – zasiłki okresowe (środki UW)     91.711,02 zł (83%)
- poz. 003 – dożywianie (wkład własny gminy)     41.804,08 zł (51%)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W ramach rozdziału tutejszy Ośrodek dokonuje wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie 
oscyluje w granicach 45% i zostało w całości sfinansowane z dotacji UW. Niezależnie od 
otrzymanej dotacji, tutejszy Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych 
na ten cel , gdyż jest to zadanie własne gminy. Warto nadmienić, że na etapie planowania 
budżetu przyznana dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała  realizacji zadania, w 
związku z powyższym należało zaplanować środki własne. Sukcesywnie w miarę zwiększania 
dotacji, środki własne zostaną przesunięte, na zadania, na których są braki, lub zwrócone do 
budżetu jako nadwyżki.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
W ramach rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5%)
Niskie wykonanie na paragrafie jest zgodne z Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 19/2008 
z dnia 14.11.2008 roku, w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla 
pracowników MGOPS w Zdzieszowicach. Zgodnie z przytoczonym Zarządzeniem wypłaty 
dokonuje się w ostatnim kwartale danego roku. W ramach paragrafu zakupiono wodę dla 
pracowników.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe (16%)
Niskie wykonanie na paragrafie wynika z bieżących potrzeb. W ramach paragrafu 
zaplanowano zatrudnienie, na przełomie III/IV kwartału bieżącego roku, superwizora. 

4260 – zakup energii 
Brak wykonania na paragrafie spowodowany jest faktem, iż w dalszym ciągu trwają ustalenia 
dotyczące przejęcia budynku przy ul. Piastów 20 w trwały zarząd.

4210 – zakup materiałów i wyposażenia (27%)
4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (0%)
4270 – zakup usług remontowych (7%)
4280 – zakup usług zdrowotnych (35%)
4300 – zakup usług pozostałych (43%)
4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (36%)
Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Część wydatków, pomimo iż data faktycznej 
sprzedaży miała miejsce w czerwcu, zostanie poniesiona w miesiącu lipcu, w związku z 
wpłynięciem faktur/rachunków po dniu 30.06.2015.

4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (0%)



Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą 
być jednak zaplanowane w razie konieczności sporządzenia ekspertyzy wadliwego, zepsutego 
sprzętu.

4430 – Różne opłaty i składki (4%)
W ramach paragrafu Ośrodek pokrywa koszty polisy ubezpieczeniowej (IV kwartał), ale 
także koszty postępowania egzekucyjnego. Dokładne oszacowanie skali wydatków nie jest 
możliwe, gdyż urząd skarbowy, obciąża tutejszy Ośrodek kosztami wspomnianego 
postępowania egzekucyjnego ze znacznym opóźnieniem. Ponadto nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć wysokości tych kosztów.

4410 – Podróże służbowe krajowe (24%)
Wykonanie na paragrafie wynika  faktu, że koszty podróży finansowane są ze środków 
unijnych. Ponadto w sytuacji wyjazdu większej grupy pracowników w tym samym kierunku, 
w związku z zawartą umową na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, 
delegację rozlicza jeden pracownik.

4520 – opłaty na rzecz budżetów jst (7%)
W ramach paragrafu zaplanowano koszty wywozu nieczystości oraz opłatę za trwały zarząd. 
Dokonanie opłaty za trwały zarząd nie jest możliwe, ponieważ w dalszym ciągu trwają 
ustalenia dotyczące przyjęcia części budynku przez tutejszy Ośrodek.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne (0%)
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 
Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim i trzecim roku -  odpowiednio 
30, 50%. Brak wykonania na paragrafie wynika z faktu, iż w roku 2015 nie wystąpił żaden 
przypadek umieszczenia dziecka w pieczy instytucjonalnej.
Pomimo braku wykonania na paragrafie, środki we wskazanym rozdziale muszą być 
zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia opiekunek. Opiekunki świadczą 
pomoc w codziennym życiu: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, pielęgnacja osobista, 
załatwianie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb i oscyluje 
w granicach 23%. Wyjątek stanowi paragraf 4120 – składki na fundusz pracy. Powyższe 
wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów. U osób, u których podstawa składek 
emerytalno-rentowych nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia, nie potrąca się składek 
na fundusz pracy. Należy nadmienić, że w ostatnim czasie zmniejszyła się liczba osób 
objętych tą forma wsparcia, ponieważ dwoje podopiecznych trafiło do placówek całodobowej 
opieki, dodatkowo jedna osoba zrezygnowała z tej formy pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W ramach rozdziału realizuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, 
ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne oraz wypłaty świadczeń w ramach wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykonanie na 30.06.2015r. wynosi:
§ 3020 – ekwiwalenty za prace społ. użyt.            203,69 zł (20%)
§ 3110 poz. 001 – program dożywianie (środki UW)   62.406,12 zł (56%)
§ 3110 poz. 002 – prace społecznie użyteczne     3.061,80 zł (18%)



Niskie wykonanie w poz. 02 – prace społ. użyteczne, wynika z faktu, iż każdorazowo po 
wypłacie świadczeń, tutejszy Ośrodek zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Krapkowicach, z wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków. Łączna kwota 
refundacji na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 4.592,70zł. W związku ze zrefundowaną kwotą 
planuje się przedłużyć umowę na realizację prac społecznie użytecznych, w związku z czym 
zwrócone środki zostaną wykorzystane na wznowienie wydatków.

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W ramach rozdziału Ośrodek dokonał wypłat stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

3240 – Stypendia dla uczniów
Wykonanie na paragrafie oscyluje w granicach 50% i wynika z bieżących potrzeb. Wydatki w 
ramach paragrafu finansowane są w części z dotacji, a w części ze środków własnych gminy.
- dotacja UW – 40.281,57 (86%)
- środki własne gminy – 10.070,47 (11%)
Warto nadmienić, że na etapie planowania budżetu przyznana dotacja była na tyle niska, że 
nie zabezpieczała  realizacji zadania, w związku z powyższym należało zaplanować środki 
własne. Sukcesywnie w miarę zwiększania dotacji, środki własne są przesuwane na zadania, 
na których są braki. W miesiącu lipcu dokonano przesunięcia na opłatę za pobyt w DPS.

3260 – Inne formy pomocy dla uczniów
W ramach paragrafu dokonuje się wypłat zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze 
zdarzeniem losowym. Pomimo braku wykonania na paragrafie, środki muszą być 
zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.


