
uchwala Nril.,tl&pll
Rady c-inyi[u*n'ur".*

z dnia flh. . {u*nAp. &fr l.Lr,
d

w sprawie: prryjgcia sprawozdania z dzialalnoSci Gminnego Osrodka

Pomocy Spolecznej w Magnuszewie w 2010 roku i okreSlenie

potrzeb w zakresie pomocy spolecznej na 2011 rok.

Na podstawie art. I10 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spolecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pofin. zm.), uchwala sig co

nastEpuje:

$ 1

Przyjmuje siQ informacjg kierownika OSrodka Pomocy Spolecznej

stanowiEce sprawozdanie z dzialalnoSci OSrodka w 2010 roku i okreslenie

potrzeb w zakresie pomocy spolecznej na rok 2011, jak w zalqczniku Nr 1 do

uchwaty.

$ 2

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 3

Uchwala podlega ogloszeniu w spos6b nvyczajowo przyjety i wchodzi

w Zycie z dniem ogloszenia.



W roku 2010 budiet na pomoc spoleczn4 wyni6sl 1129 906 zl,

Zal1cznik Nr 1

do uchwary Nr .il.l*.lU.l.l
- [  I

Rady Gminy Magnuszew

z dnia ... 1.6..hhry . Jnl.4',

83 % wydatk6w,

17 % wvdatk6w.

w tym wydatkowano Srodki finansowe:

zbudLetu wojewody - 938 340 zl, co stanowi

zbudLetugminy - 191 566 zl, co stanowi

Ze Srodk6w bud2etu wojewody sfinansowano:

1. skladkp na ubezpieczenie zdrowotne
dla Swiadczeniobiorc6w pobieraj 4cych zasilki stale

2. zasiNki stale

3. zasilki okresowe

4. do?ywianie

5. doposaZenie punkt6w wydawania lub przygotowywania
posilk6w

6. ttrzymanie OSrodka Pomocy Spolecznej

dla 21 os6b

dla 23 os6b

dla l44rodzin

dla 890 os6b

7 500 zl

89 000 zl

231 654 zt

377 975 zt

75 981 zl

73 730 zt

W 2010 roku wyplacono r6wnieZ 7I zasilk6w celowych osobom i rodzinom

rolniczyrn poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku na lqcznakwotg 118 000 zl,

w tym: 47 zasllkobiorc6w otrzymalo zasilek celowy w kwocie 2 000 zl, natomiast

24 zasilkobiorc6w pobralo zasilek celowy w kwocie I 000 zN.

Wyplacono takLe zasilki celowe na pokrycie strat poniesionych w gospodarstwach

domowych w zwiqzku z powodzi4 w maju 2010 roku dla 13 os6b i rodzin na lqcznqkwotq

24 500 zl.

Srodki finansowe na wyplatq powy2szych zasilk6w w caloSci pochodzily z budzetu

wojewody.



Ze Srodk6w bud2etu gminy sfinansowano:

1. zasilki stale

2. zasilki celowe

3. uslugi opiekuricze

4. do?ywiarrie (20%udzialu w kosztach rcalizacji Programu)

5. doposazenie punkt6w wydawania lub przygotowywania
p o silk6 w (20% udzialu w ko szta ch r ealizacji Pro gramu)

6. utrzymanie OSrodka Pomocy Spotrecznej

dla 26 os6b

dla 9 os6b

| 464 zl

9 346 zL

35 588 zt

94 494 zl

3 995 zL

46 679 zl

roznrca

niedob6r 9 180 zl

zgodnie zplanem

zgodnie z planem

zgodnie zplanem

rSLnica

niedob6r 172 120 zl

niedob6r 36 000 zl

niedob6r 736 000 zL

niedob6r 2000 zl

niedob6r 20 000 zl

Na rok 20ll wedlug rozeznania Srodowiskowego niezbgdne s4 Srodki

finansowe, jak niZej:

Z budLetu gminy

- doLrywianie i doposaZenie punkt6w wydawania
lub prrygotowywania posilk6w, 20%o tdziaLu
w kosztach realizacji programu ,,Pomoe paristwa
w zakresie do4wiania"
- zasilki celowe

- uslugi opiekuricze

- utrzymanie O6rodka Pomocy Spotecznej

ZbudLety wojewody

- doZywianie i doposa2enie punkt6w wydawania
lub przygotowywania posilk6w, 80%o udziafu
w kosztach realizacji programu ,,Pomoc pafrstwa
w zakresie doffiiania"
- zasilki stale

- zasilki okresowe

- skladki na ubezpieczenie zdrowotne dla
Swiadczeniobiorc6w

- utrzymanie OSrodka Pomocy Spolecznej

potrzeby

109 180 zl

plan

100 000 zl

15 000 zt

45 170 z+

94 270 zl

potrzeby

436 720 zt

15 000 zt

45 170 zl

94 270 zl

plan

264 600 z+

109 000 zl

296 000 zl

9 600 zl

88 000 zl

73 000 zl

160 000 zt

7 600 zl

68 000 zl



przez GOPS, przewiduje sig ni

- do2ywianie i doposazenie
wvdawania lub

- zasilki stale - 36 000 zl

- zasilki okresowe - 136 000 zt

- skladki na ubezpieczenie zdro
dla Swiadczeniobiorc6w - 2

- utrzymanie GOPS -20 000 zl

W zwi4zku zpowyLszy

swoje obowi4Tki bEdzie czynrN

Przyjmuj4c kwoty ujgte planie budzetu Gminy na20l1 rok na zadaniarealizowane

b6r Srodk6w na:

posilk6w - 181 300 zl

O3rodek Pomocy Spolecznej chc4c nale?yoie zrealizowal

ia o przyznanie dodatkowych Srodk6w finansowych.



W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Gminny Osrodek Pomocy

Spolecznej w Magnuszewie realizowa\ r6wnie2 projekt systemowy ,,Nowe umiejEtnoSci

perspektywami na przyszloSl" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

W projekcie uczestniczylo 7 os6b, w tym: 4 kobiety i3 mglczyzn..

W ramach glownego z zadan jakim jest aktywna integracja dla ostatecznych

uczestnik6w proj ektu zo staly zor ganizow ane ;

- grupowe zajpcia z psychologiem, w kt6rych uczestniczylo 7 os6b,

- grupowe zajpciaz doradcqzawodowym, w kt6rych uczestniczylo 7 os6b,

- kurs ogrodniczy, w kt6rym uczestniczylv 3 osoby

- kurs kucharz - kelner, w ktorym uczestniczyla 1 osoba,

- kurs opiekunka spoleczna, w kt6rym uczestniczyla 1 osoba,

- kurs obslugi w6zk6w jezdniowych, w kt6rym uczestniczylo 2 osoby.

Wlw zajgcia przeprowadzone zostaly ptzez Osrodek Ksztalcenia Zawodowego ,,KMP"

Marcin Piotrowski z siedzib4w Radomiu.

Dla wszystkich uczestnik6w projektu zostalo przeprowadzone szkolenie komputerowe pruez

pracownika zatrudnionego na umowQ zlecenie, kt6re odbylo sig w Gminnej Bibliotece

Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie.

O statecznym beneficj entom proj ektu zo staly wyplacone zasilki celowe.

W ramach projektu 3 osoby przez okres 6 miesiEcy odbywaly prace spolecznie

uzyteczne skierowane na prace porz4dkowe, w tym pielggnacjp zieleni. Osoby wykonujqce

prace spolecznie u?yteczne uczestniczylv jednoczeSnie w kursie ogrodniczym.

W ramach projektu zostaly zakupione sadzonki drzew i krzew6w posadzone w Magnuszewie

przy ulicy Saper6w przez uczestnik6w kursu ogrodniczego, a takhe nawozy, substraty, kora

sosnowa, drobne narzpdzia ogrodnicze oraz kosiarka spalinowa do koszenia trawy.

W ramach dzialaf o charakterze Srodowiskowyrn odbyt sip festyn integracyjny w dniu

22 sierpnia2}l} r. w Magnuszewie, piknik integracyjny w dniu 5 wrzeSnia 2010 r.

w Rozniszewie onz wycieczka integracyjna do Sandomierua w dniu 24 wrzelnia 2010 r.

Uczestnikami festynu integracyjnego i pikniku integracyjnego byli ostateczni beneficjenci

projektu oraz o96l mieszkaric6w gminy, natomiast uczestnikami wycieczki integracyjnej byli

tylko ostateczni beneficjenci projektu orcz czlonkowie ich rodzin.

Dla potrzeb realizacji projektu, w tym na organizacjE kampanii informacyjno -

promocyjnych zostaly zakupione materialy biurowe.

Koszty Projektu ogrflem: 128 7L0r23 zl,w tymz



Koszty bezpoSrednie

zadanie nr 1

zadantent 2

zadantenr 3

zadanienr 4

zadaniem 5

zadanienr 6

Koszty poSrednie

Projekt wsp6lfinanso

wlasnego Gminy.

,rPtaca socjal

,,Zasilkii w naturze"

,,Prace

tt6 422,03 z\

34 957,10 zl

5 240,40 zl

7 990,00 z\

5 760,00 zL

31 537,87 zN

kampanii 31 036,66 zl

12 288,20 zl

v254eczne"

Srodowiskow;rm"

projektem i organizacja
promocyjnych"

y w 89,5 Yo z dotacji rozwojowej oraz 10,5 yo z wkladu



W roku 2010 Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Magnuszewie wyptacit

Swiadczenia rodzinne dla 586 rodzin na kwotg 2097 968 zl oraz Swiadczenia z funduszu

alimentacyjnego 30 osobom uprawnionym na kwotE 106 300 zl.

Ponadto odprowadzono skladkE emerytalno - rentow4 za osoby otrzymuj4ce Swiadczenia

pielpgnacyjne w wysokoSci - 17 649 zl oraz poniesiono wydatki zwiqzane z obslug4117/ w

Swiadczeri w wysokoSciT2 629 zl, w tyrn :

L1cznie wydatkowano kwotp -2294 546 zl,w tym:

. zbudirctu Parflstwa -2 283 997 zl,

. zbudLetu Gminv - 10 549 zl.

Na 2011 rok w planie ujgte s4 Srodki finansowe w wysokoSci2222 000 zl z budZetu

Parflstwa orazl390 zlzbtdiLetu Gminy, w tym:

. na Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i skladki spoleczne od

Swiadczeniobiorc6w - 2 155 340 zN,

. na obslugg Swiadczeri - 68 050 zl.


