
UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1342, poz. 1439, poz. 2500) oraz art. 110 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; zm. 
wyn. z Dz. U. z 2015 r. poz. 1310 i z 2018 r. poz. 1358; z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019.

2. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek

Piotr Mikinka
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Załącznik do uchwały Nr V/24/2019

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 11 marca 2019 r.

BILANS POTRZEB NA ROK 2019

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (T.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; zm. wyn. z Dz. U. z 2015 r. poz. 1310 i z 2018 r. 
poz. 1358; z 2019 r. poz. 271) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku poniżej przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

Rozdział 85213 
składka zdrowotna
§ 2010
§ 2030

3 osoby  - 33 św. x 87,33 zł

16 osób  - 192 św.  x 54,60 zł

2.882,00

10.484,00

dotacja

dotacja

Rozdział 85214
§ 2030
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe
i specjalne zasiłki celowe

17 św. x 352,20 zł 

40 św.  x 250 zł 

5.987,40

10.000

dotacja

środki własne gminy

Rozdział 85216
- zasiłki stałe

18 osób
216 św. x 566 zł

122.256,00 dotacja

Rozdział 85219
- koszty utrzymania ośrodka

Wynagrodzenia 
i inne wydatki
(3 prac. socjalnych)

88.600,00

202.600,00

dotacja

środki własne gminy
Rozdział 85219
- wynagrodzenie dla 
opiekuna prawnego

1 osoba
koszy obsługi

4.263,00
w tym 63,00

dotacja

Rozdział 85228
- usługi opiekuńcze

10 osób – 3.240 godzin 21.384,00 środki własne gminy

Rozdział 85295
Program „Posiłek
w szkole i w domu”
- posiłek i zasiłek celowy

75 osób 
34.800,00
26.100,00

8.700,00

- z budżetu państwa

- środki własne gminy

Rozdział 85295
- opłata gminy za pobyt 
w dps

5 osób x 12 m-cy 157.425,00 środki własne gminy

Potrzeby na rok 2018

Rozdział 85501 § 2060
świadczenia wychowawcze wraz 
z kosztami obsługi

2.914.820,00 dotacja

Rozdział 85502 § 2010
Świadczenia rodzinne, świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego i koszty obsługi

1.623.000,00 dotacja

Rozdział 85503 § 2010
Karta Dużej Rodziny

812,00 dotacja

Rozdział 85219
Pomoc materialna dla uczniów
(stypendia szkolne, zasiłki szkolne)
Potrzeby na okres od stycznia do czerwca 2019 r.

27.646,00

5.530,00

dotacja

środki własne gminy
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