
IV. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W 2021 R.  

 

W 2021 roku Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                                                    

w Lądku  otrzymywał środki finansowe ujęte w planie finansowym wydatków z budżetu 

Starostwa Powiatowego w podziale na zadania własne i zlecone. Zadania własne w planie 

finansowym roku 2021  na dzień 31.12.2021  roku   w dziale 855 – Rodzina  to kwota                        

908.102,96 zł. (806.201,92 zł) , która została wykonana w 97,26  % (98,48%), tzn. łącznie 

wydatkowano 883.240,96 zł (793.924,63 zł). oraz zadania zlecone w dziale 851- Ochrona 

zdrowia  to kwota 4.003,40 zł. (2.853,00 zł), która została wykonana w 57,15 % (44,98%), tzn. 

łącznie wydatkowano 2l287,80 zł.(1.283,40 zł),  855 – Rodzina to kwota 27.000,00 zł. (29.129,03 

zł)., która została wykonana w 91,36 % (100 %), tzn. łącznie wydatkowano 24.666,79zł. 

(29.129,03 zł).  

W/w kwoty stanowiły środki finansowe wydatkowane zgodnie  z przeznaczeniem                                         

wg. poszczególnych rozdziałów. 

 

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 

kwotę 907.907,75 zł. (891.616,32 zł) (zadania własne 883.240,96zł. (793.924,63zł); zadania 

zlecone 0,00zł. (1.500,00 zł). Zadania zlecone w rozdziale 85510 – działalność placówek 

opiekuńczo – wychowawczych dotyczy wypłat dodatków wychowawczych 500 + dla 

wychowanków Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku. W 

celu wykonania w.w. zadania otworzone zostały w banku (BS w Słupcy) subkonta do konta 

głównego Ośrodka, które były przypisane osobowo do wychowanków. Na wyżej wymienione  

konta przekazywane były środki na podstawie decyzji PCPR przyznających na wniosek dyrektora 

te świadczenia. Na powyższych kontach kapitalizowane były odsetki od zgromadzonych 

środków.  Ewentualne wydatki ze środków dodatku wychowawczego 500+ były realizowane 

zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

art.. 80 ust.1a, udokumentowane fakturami/rachunkami lub innymi dokumentami o 

równoznacznej wadze. Dysponentem tych środków w czasie przebywania dzieci w ośrodku jest 

dyrektor.  

Niewydatkowana kwota z planu finansowego dotycząca zadania zleconego                                

w rozdziale 85510 została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słupcy.  

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w 2019r. realizował 

zadania zlecone w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. W ramach tego rozdziału dokonywano 

wydatków z programu rządowego Dobry Start 300+. Środki wydatkowano zgodnie z 

przyznanym świadczeniem decyzjami PCPR na wyprawki szkolne dla wychowanków placówki, 

m.in. odzież, artykuły szkolne, itp. Niewydatkowane kwoty z przyznanego świadczenia były 

przekazane na subkonta wychowanków. W związku z powyższym wykonanie jest na poziomie 

100%.  

 Z ogólnej kwoty przyjętego planu finansowego na wypłatę wynagrodzeń                               

dla pracowników i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy 

zlecenia) wydatkowano 719.309,70  zł. (607.847,01 zł) 



Pozostałą różnicę tj. 188.598,05 zł. (215.206,65 zł) przeznaczono na zakupy 

inwestycyjne oraz bieżące wydatki jednostki tj. wypłatę wydatków osobowych  niezaliczonych                                  

do wynagrodzeń, świadczeń społecznych dla wychowanków przebywających   w placówce 

(kieszonkowe), zakup niezbędnej odzieży i środków higieny osobistej,  zakup materiałów 

biurowych, zakup papieru, tuszy, tonerów, drobnego wyposażenia AGD, zakup środków 

żywności, leków, materiałów dydaktycznych i do terapii, zakup energii, wody, gazu, badań 

lekarskich dla pracowników, usług remontowych,  usług pozostałych tj. informatycznych, bhp                    

i p.poż., monitorowania obiektu, wywozu nieczystości stałych,  przeglądu gaśnic                               

i konserwacji hydrantów, sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych                                      

i wentylacyjnych, itp., opłat abonamentowych za Internet, służbowe telefony komórkowe, 

połączeń telefonicznych wykonywanych w celach służbowych, wyjazdów delegacyjnych 

pracowników, ubezpieczenie służbowego samochodu, szkolenia pracowników, odpisy                           

na ZFŚS dla pracowników Ośrodka. 

W powyższej kwocie na usługi remontowe tj. remont dachu przeznaczono 100,00 zł. 

(5.350,50 zł)   

 

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone)  wydatkowano 

2.287,80 zł. (1.283,40 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne                        

za wychowanków przebywających w placówce.  

 

Ponadto Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                                 

w Lądku  w 2021 roku zrealizował dochody w kwocie 876,25 zł (1.169,79 zł). Kwotę tą stanowią: 

 670,40 zł.(1.057,08) – Wpływy z usług (dotyczą należności za usługi transportowe 

świadczone   dla pracowników PCPR w Słupcy, a  polegające na korzystaniu   z samochodu 

Ośrodka do wyjazdów służbowych zgodnie z zawartą umową) 

 98,85 zł.(23,71) – Pozostałe odsetki (oprocentowanie od lokat na rachunku bankowym) 

 101,00  zł. (89,00)– Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku, 

 

Wszystkie środki stanowiące dochody jednostki zostały przekazane na rachunek 

bankowy Starostwa Powiatowego w Słupcy. 

 

Na dzień 31.12.2021r. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją 

Kryzysową w Lądku posiadał niewymagalne zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w kwocie 42.854,91 zł (30.722,87 zł). Z tytułu dostaw i 

usług w kwocie 778,48 zł (2.211,00 zł). które zostały uregulowane w wymaganym terminie w 

2022 roku. 

 

Lądek, dn. 9.05.2022 r.                                                              Sprawozdanie przygotował 


