
SPRAWOZDANIE OPISOWE 
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROKU

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU

WYDATKI

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 683.000,00 zł, wykonano 682.821,06 zł, tj. 99,97 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 682.821,06 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 682.821,06 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 682.821,06 zł

Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jako zadanie własne są
w całości finansowane przez gminę. 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 30,
Liczba świadczeń – 280.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 6.350,00 zł, wykonano 6.311,50 zł, tj. 99,39 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 6.311,50 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 6.311,50 zł, w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  3.500,00 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.811,50 zł

Rozdział  85213 –  Składki  na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane  za  osoby pobierające  niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 37.000,00 zł, wykonano 36.447,97 zł, tj. 98,51 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 36.447,97 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 36.447,97 zł,  w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.447,97 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za: 

 67 podopiecznych pobierających zasiłek stały w ilości 335 składek, w wysokości 
34.590,37 zł  (dotacja Wojewody),

 7 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji 
Społecznej, w wysokości 1.857,60 zł (dotacja Wojewody),

Rozdział  85214 –  Zasiłki  okresowe,  celowe  i  pomoc  w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 773.000 zł, wykonano 705.017,21 zł, tj. 91,21 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 705.017,21 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 705.017,21 zł   

Zadania własne - Wykonanie:

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba osób/ 
w rodzinie

Wydatki
Środki
własne

Dotacja 

1 Zasiłki celowe 543 316/705 247.006,86 247.006,86 -

2
Noclegownie, 
schroniska

- 5 6.535,00 6.535,00 -

3 Zasiłki okresowe 1.611 276/762 451.475,35           75,35 451.400,00

Razem 705.017,21 253.617,21 451.400,00

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Zasiłki celowe – 455,00 zł / 1,7 m-ca

 Zasiłki okresowe – 287,00 zł / 5,8  m-ca

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 70.308,98 zł, wykonano 67.267,45 zł, tj. 95,67 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 67.267,45 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.267,45 zł

   

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba
rodzin

Wydatki Środki własne Dotacja

1
Dodatki 
mieszkaniowe 

353 41 65.100,67 65.100,67 -

2
Dodatki 
energetyczne

134 14 2.166,78
-

2.166,78

Razem 67.267,45  65.100,67 2.166,78

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Dodatek mieszkaniowy – 184,00 zł / 8,6 m-ca

 Dodatek energetyczny – 16,00 zł / 9,6 m-ca
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Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 434.000,00 zł, wykonano 432.000,00 zł, tj. 99,54 %

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 432.000,00 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432.000,00 zł   

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.  

Liczba osób - 85, liczba świadczeń – 814. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody.

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Zasiłki stałe – 531,00 zł / 9,6 m-ca

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 1.390.324,84 zł, wykonano 1.311.712,49 zł, tj. 94,35 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.311.712,49 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 1.070.586,37 zł, w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  908.223,38 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.362,99 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.126,12 zł

Przeciętnie zatrudnionych w roku 2019 r. było 21 pracowników, w wymiarze 20,75 etatów (w tym 4

osoby przebywały na urlopie chorobowym/macierzyńskim).

Lp. Zadanie Rodzaj zadania
Środki
własne 

Dotacja Razem

1
Wynagrodzenie 
opiekuna prawnego 

Zadanie zlecone - 241.065,68 241.065,68

2 Utrzymanie OPS Zadanie własne 849.929,81 220.717,00 1.070.646,81

Razem 849.929,81 461.782,68 1.311.712,49

Wynagrodzenie opiekuna prawnego:

Świadczenia – 237.450,04 zł

Koszty obsługi 1,5% - 3.615,64 zł

Liczba opiekunów - 46, liczba świadczeń – 531. 

Średnia wysokość świadczenia / średni okres pobierania świadczenia: 447,00 zł / 11,5 m-ca

Utrzymanie OPS – dotacja MUW:
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 dofinansowanie utrzymania OPS – 194.717,00 zł

 dodatki dla pracowników socjalnych „250” zł – 26.000 zł

Dotacja przeznaczona jest w całości na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zakres zadań pracowników socjalnych:

 kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy 

społecznej,

 przyznawanie  przewidzianych  ustawami  świadczeń  społecznych:  zasiłków  celowych,

okresowych, stałych, dożywiania, wynagrodzenia opiekuna prawnego,

 analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej – praca

socjalna,

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,

 prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej,

 wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji,

 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

 uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia i dokształcania, podnoszących poziom 

kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 404.908,37 zł, wykonano 339.254,63 zł, tj. 83,79 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 339.254,63  zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 338.534,63 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.738,28 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.796,35 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,00 zł

Przeciętnie zatrudnionych w 2019 r. było 6 pracowników, w wymiarze 6 etatów.

Usługi opiekuńcze prowadzone przez OPS są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków

gminy. 

W  2019  r.  59  osób  starszych  zostało  objętych  pomocą  opiekunek  środowiskowych  (w  tym  4

osobom świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Liczb świadczeń – 8.616,50 godz. (w tym 916,25 godz. usług specjalistycznych)

Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 31,80 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klientów).

w tym: Realizacja programu „Opieka 75+”

Środki z dotacji – 40.080,00 zł
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Środki własne gminy – 45.674,40 zł

Liczba osób – 21

Liczba dodatkowych godzin – 2.567,50

Zakres zadań opiekunek środowiskowych:

 świadczenie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają opieki,

 zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych – zakupy, przygotowanie posiłków, utrzymywanie

czystości pomieszczeń,  spacery z podopiecznym, podawanie lekarstw, organizacja wizyt 

lekarskich,

 opieka higieniczno – sanitarna. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym

finansowanym ze środków Wojewody.

Wydatki: 17.080,00 zł (zatrudnienie specjalisty w formie swojej działalności).

W 2019 r. 2 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w łącznym wymiarze 

24 godz. miesięcznie.

Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 62,70 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klienta).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 613.000,00 zł, wykonano 550.504,79 zł, tj. 89,81 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 550.504,79 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550.504,79 zł   

 Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. 

Dożywianie uczniów i mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. 

Wydatki razem: 548.326,99 zł, w tym:

Środki własne gminy  –  109.665,37 zł  (20 % kosztów programu).

Środki z dotacji –  438.661,62 zł  (80 % kosztów programu).

Lp Zadanie
Liczba
osób 

Wydatki Środki  gminy Dotacja Wojewody

1 Posiłek 598 442.821,43 88.564,27  354.257,16 
2 Świadczenia rzeczowe 191 105.505,56 21.101,10 84.404,46 

Razem 789 548.326,99 109.665,37 438.661,62

 Dożywianie poza programem (schroniska, noclegownie, dzieci innej gminy)
Środki własne gminy  –  2.177,80 zł  
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Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 8.250,00 zł, wykonano 7.901,04 zł, tj. 95,77 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 7.901,04 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 7.901,04 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.556,24 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.344,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektów socjalnych dotyczących pozostałej działalności

OPS,  której  celem  jest  wzmacnianie  kompetencji  opiekuńczo-wychowawczych  rodzin  z  terenu

Gminy Stary Sącz.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 184.000,00 zł, wykonano 161.040,00 zł, tj. 87,52 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 161.040,00  zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.040,00 zł   

Zestawienie poniesionych wydatków:

Rodzaj pomocy
Liczba
dzieci

Wydatki Środki gminy
 20% 

Dotacja Wojewody
 80%

Stypendia dla uczniów 780 161.040,00 32.208,00 128.832,00

Zasiłki szkolne - - - -
Razem 161.040,00 32.208,00 128.832,00

Stypendia szkolne:

 szkoły podstawowe - 531 decyzji na łączną kwotę 109.632 zł,

 gimnazja - 21 decyzji na łączną kwotę 4.452,00 zł,

 szkoły ponadgimnazjalne i inne - 228 decyzji na łączną kwotę 46.956 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 23.683.000,00 zł, wykonano 23.642.452,45 zł, tj. 99,83 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 23.642.452,45 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 313.874,92 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261.344,62 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.530,30 zł
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2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.328.577,53 zł

Przeciętnie zatrudnionych było 8 pracowników, w wymiarze 4,8 etatów. 

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody: 10.231.763,23 zł 

Wyszczególnienie
Liczba dzieci

Liczba
rodzin

Liczba świadczeń Kwota

1 2 3 4
Świadczenia 
wychowawcze wraz z 
kosztami obsługi

4.749 2.720 46.871 23.328.577,53

Koszty obsługi 313.874,92

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 10.193.296,00 zł, wykonano 10.130.635,69 zł, tj. 99,39 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 10.130.635,69 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 699.244,87 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 647.199,75 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.045,12 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.431.390,82 zł

Przeciętnie zatrudnionych było 9 pracowników, w wymiarze 3,7 etatów. 

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy: 16.589,69 zł  (wynagrodzenie osoby zajmującej

się podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych: 1 osoba, w przeliczeniu 0,5 etatu).

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody: 10.114.046,00 zł

Liczba osób Liczba świadczeń Wydatki

ŚW. RODZINNE 4.733 48.384 7.881.503,57

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 47 461 280.914,20

ŚW. RODZICIELSKIE 124 921 842.293,05

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  90 1.002 418.680,00

ŚW. ZA ŻYCIEM 2 2 8.000,00

ZUS - ŚP 55 246 264.986,57

ZUS - SZO 58 244 89.202,01

ZUS - ZDO 29 278 46.935,82

KOSZTY OBSŁUGI 281.530,78
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Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 1.032.300,00 zł wykonano 1.018.273,62 zł, tj. 98,64%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.018.273,62 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 32.773,62 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.895,41 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.878,21 zł

      2)  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 985.500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry start” dla
dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny.

Liczba dzieci Liczba rodzin Świadczenie 300+ Koszty obsługi Wydatki

3.286 2.074 985.500,00 32.773,62 1.018.273,62

Rozdział  85513 –  Składki  na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane  za  osoby pobierające  niektóre
świadczenia  rodzinne,  zgodnie  z  przepisami  ustawy o świadczeniach  rodzinnych oraz za  osoby
pobierające  zasiłki  dla  opiekunów,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 55.360,00 zł, wykonano 55.360,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 55.360,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 55.360,00 zł,  w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.360,00 zł

Opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  za  osoby  pobierające  świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za: 

 62 osoby pobierających świadczenia rodzinne w ilości 611 składek, w wysokości 
55.360,00 zł (dotacja Wojewody).

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Wydatki

Składki zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne z 
tego:

62 611 55.360,00

 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 24 246 35.002,00

za osoby pobierające specjalny zasiłek dla 
opiekunów

26 244 13.606,20
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za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 12 121 6.751,80

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej pośredniczył w przekazaniu pomocy rzeczowej w 

formie drewna opałowego 7 osobom, w ilości 41,5 mp o wartości netto 4.894,50 zł.

DOCHODY

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody gminy:

Przekazane koszty upomnienia wyniosły 11,60 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody gminy:

Przekazane dopłaty członków rodzin podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej

wyniosły 538,02 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody gminy:

Przekazana opłata zastępcza za dom pomocy społecznej wyniosła 1.112,78 zł. Zaległość na dzień

31.12.2019 r. wynosi 5.486,41 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Dochody gminy:

Przekazane  5%  opłat  za  udział  w  zajęciach  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  wyniosło

873,37 zł.

Rozdział  85214 –  Zasiłki  okresowe,  celowe  i  pomoc  w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazano nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe w kwocie 372,26 zł.
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Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody gminy:

Przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.623,73 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy:

Przekazana refundacja wynagrodzenia z PUP wyniosła 5.923,38 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody gminy:

 Przekazane wpłaty od 59 podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosły 47.505,50 zł.

 Przekazane  5%  opłat  za  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi wyniosło 89,56 zł. 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Dochody gminy:

Refundacja kosztów posiłku przez Gminę Łącko, w kwocie 478,80 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody Wojewody Małopolskiego:
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Przekazane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wyniosły 1.363,85 zł.

Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 152,13 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata

ubiegłe wyniosły 14.248,46 zł. Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2019 r. wynosi

1.704,07 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody gminy:

Przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 26,40 zł

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazane  odsetki  od  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych  i  nienależnie  pobranych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.101,71 zł. Zaległość wobec budżetu państwa na

dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.206,97 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Paragraf  ten  obejmuje  wpłaty  dłużników  alimentacyjnych  dotyczące  zaliczki  alimentacyjnej.

Zadłużenie z tego tytułu wobec Budżetu Państwa wynosi 235.535,65 zł i wobec Budżetu Gminy

235.535,65  zł.  Zarejestrowanych  jest  44  dłużników.  W  roku  2019  zwrot  należności

wyegzekwowanych  przez  komorników  wyniósł  433,58  zł,  z  tego  do  Budżetu  Państwa

odprowadzono  216,79 zł oraz do Budżetu Gminy 216,79 zł.

Paragraf ten obejmuje również zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń: 

 Przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata

ubiegłe  wyniosły  12.377,95  zł.  Zaległość  wobec  budżetu  państwa  na  dzień  31.12.2019  r.

wynosi 13.799,65 zł.

 Przekazane  do  MUW  wpłaty  z  tytułu  nienależnie  pobranych  świadczeń  z  funduszu

alimentacyjnego za lata ubiegłe wyniosły 144,10 zł. Zaległości nie występują.

Razem przekazane nienależnie pobrane świadczenia:  12.522,05 zł

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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Paragraf ten obejmuje wpłaty dłużników alimentacyjnych dotyczące  funduszu alimentacyjnego.

Zarejestrowanych jest 128 dłużników, zaległość wobec Budżetu Państwa wynosi 2.624.531,08 zł –

60% należności (dodatkowo z tytułu odsetek 1.856.880,14), a wpłaty od dłużników z tego tytułu

przekazane do MUW w roku 2019 wyniosły 47.636,70 zł  (z tytułu odsetek 57.661,68); zadłużenie

wobec  Budżetu  Gminy wynosi  1.749.687,39  zł  –  40%  należności,  a  przekazane  wpłaty  od

dłużników z tego tytułu w br. wyniosły 31.757,79 zł .

         Wobec dłużników podjęte są działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnej: 

1. postępowania  przekazane są  do gmin właściwych ze względu na zamieszkanie dłużnika, 

2. skierowano wnioski do urzędów pracy  o aktywizację zawodową, 

3. dłużnikom  którzy  uniemożliwiają  przeprowadzenie wywiadu lub bez uzasadnionej przyczyny

nie podejmują zatrudnienia zabierane jest prawo jazdy i składane są wnioski do prokuratury,

4. informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do biura informacji

gospodarczej (InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA).  

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazane  odsetki  od  nienależnie  pobranych  świadczeń  „Dobry  start”  wyniosły  32,54  zł.

Zaległości nie występują.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazano nienależnie świadczenia „Dobry start” za lata ubiegłe w kwocie 900,00 zł.
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