RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH
ZA 2006 ROK
1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały w statucie
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ustawach:
1) o pomocy społecznej,
2) o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych,
3) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4) o świadczeniach rodzinnych,
5) o zaliczce alimentacyjnej.
Głównym

zadaniem

realizowanym

przez

OPS

w

okresie

sprawozdawczym

było uczestniczenie w programie rządowym „ Posiłek dla potrzebujących ” , organizowanie
prac społeczno-użytecznych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej.
Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco:
L.p.

Dział

Zatrudnienie w etatach
Stan na 31.12.2006 r.

Zatrudnienie w osobach
Stan na 31.12.2006 r.

24,58

26

6,92

8

11,52

13

1.

O. P. S.

2.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.

Usługi opiekuńcze

4.

Świadczenia Rodzinne

2,50

2

RAZEM:

45,52

49

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.
Poziom wykształcenia pracowników OPS:
- wyższe 15 – pracowników,
- średnie – 27 pracowników,
- zawodowe – 3 pracowników,
- podstawowe – 4 pracowników.
Tutejszy Ośrodek zatrudnia 8 specjalistów pracy socjalnej, 1 starszego pracownika
socjalnego i 1 pracownika socjalnego, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają
specjalizację I stopnia.
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Wartość

środków

trwałych

jednostki

komputerowych na wartość 36.034,97 zł.

wynosi 272.999,73 zł. Z tego zespołów
Kwota umorzenia 21.581,63 zł.

Samochód

osobowy „VW Transporter Shuttle” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota:
123.240,50 zł. kserokopiarka o wartości 8.633,94 zł. zakupiona w 2003 r. lokal – jadłodajnia
o wartości 70.826,78 zł. , kocioł gazowy i obieraczka do ziemniaków oraz jarzyniarka o
wartości – 20.800,15 zł. , centrala telefoniczna o wartości 4.843,40 zł., laser terapeutyczny o
wartości 8.619,99 zł.
Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 160.904,56 zł., programów
komputerowych – 18.840,71 zł.

2. Analiza dochodów i wydatków za 2006 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała
w 2006 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW

Wyegzekw. .środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego
Zwrot dodatku .mieszkaniowego za rok ubiegły
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Z tytułu wynagrodzenia płatnika,odszkod.i odpł.za rozm.telefonicz.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi
Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow.
Darowizny

Razem:

Plan na
2006 rok
początkowy

Plan na 2006 rok
po zmianach

Wykonanie
planu
do 31.12.2006r.

%
wykonania
planu

9.000,200,32.000,41.200,-

535,160,23.500,5.148,32.000,5.200,66.543,-

535,160,22.214,5.692,40.344,623,5.200,74.768,-

100,0
100,0
94,5
110,6
126,0
100,0
112,4

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2006 r .w niektórych przypadkach były
wyższe od planowanych

dochodów .

Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek

Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2006 r. z
tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 238.268,- zł.
Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2006 r. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:
- wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego

- 535,- zł

- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.817,- zł.,
- zwrot nienależnie.pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata
ubiegłe – 9.602,- zł.
- odpłatność za usługi specjalistyczne - 73,- zł.
Na dochody z zadań zleconych jednostka nie miała ustalonego planu dochodów.
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Plan finansowy w dziale 852 „ opieka społeczna ” w zakresie wydatków na 2006 r.
został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/370/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia
2005 roku. Plan początkowy wyniósł 7.660.432,- zł, w tym zadania własne – 3.273.432,-zł
zadania zlecone – 4.387.000,- zł . Został zmieniony 5-krotnie Uchwałą Rady Miejskiej oraz
18-krotnie Zarządzeniami Burmistrza, 14-krotnie Zarządzeniami Kierownika OPS. Nastąpił
wzrost wydatków związany z zakupem samochodu osobowego do przewozu osób
niepełnosprawnych

w

50%

sfinansowany

został

ze

środków

PFRON,

a

także

zamontowaniem w budynku siedziby naszego ośrodka INFOBOX-u oraz wydatkami na
świadczenia społeczne. Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r. wynosi 8.083.733,-,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW

Działalność: Pomoc Społeczna
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty za usługi internetowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:

Plan na
2006 rok
początkowy

Plan na 2006
rok
po zmianach

Wykonanie
planu
do 30.06.2006r.

%
wykonania
planu

18.580,5.824.040,995.253,73.282,215.394,26.161,31.000,17.550,6.800,54.000,30.420,7.300,176.702,-

18.902,5.972.537,1.057.903,73.282,218.517,27.220,22.300,18.592,13.985,66.364,24.415,4.060,2.335,166.844,-

18.801,5.429.129,1.049.263,73.281,218.496,26.919,22.255,18.592,13.926,66.213,24.041,3.770,2.335,163.640,-

100,0
90,9
99,2
100,0
100,0
98,9
99,8
100,0
99,6
99,8
98,5
92,9
100,0
98,1

140.000,-

257.958,-

257.958,-

100,0

12.550,7.825,2.794,30.011
85.339,8.083.733,-

12.550,7.823,2.757,30.009,85.339,7.527.097,-

100,0
100,0
98,7
100,0
100,0
93,1

2.050,6.200,6.500,29.200,7.660.432,-

Z przyznanej dotacji wydatkowano 7.527.097,- zł. co stanowi 93,1% planu rocznego. Nie
wydatkowano świadczeń rodzinnych, ponieważ są to świadczenia obligatoryjne.
Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:
1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.801,- zł
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
2) § 3110 świadczenia społeczne –. 5.429.129,- zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.476.494,- zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących – 1.150.264,- zł
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- dodatki mieszkaniowe – 614.872,- zł
- świadczenia – prace społeczno użyteczne - 12.291,- zł
- zasiłki celowe z tytułu klęski suszy - 175.208,- zł
3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników –- 1.049.263,-,- zł wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.281,- zł. - wypłacone w 2006 roku,
dotyczy roku 2005 zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek samorządowych,
5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 218.496,- zł. - obowiązkowe
obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatków.
wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,73% naliczonych płac oraz z tytułu umów
zleceń oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych,
6) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 26.919,- zł. - obowiązkowe obciążenie
pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
7) § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.255,- zł. - składki zdrowotne
opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
8) § 4140 wpłaty na PEFRON – 18.592,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy
z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),
9) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 13.926,- zł. - wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych na umowę – zlecenie wykonujących usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz umowy o dzieło w tym porządkowanie
archiwum zakładowe,
10) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 66.213,- zł. - wydatkowano na zakup:
materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania
jednostki, programy antywirusowe, a także paliwo i części do samochodu osobowego
dla przewozu osób niepełnosprawnych, regały do archiwum, doposaż.pom.biurowych
11) § 4260 zakup energii – 24.041,- zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę
pomieszczeń biurowych,
12) § 4270 zakup usług remontowych – 3.770,- zł. - koszty związane z remontem
i konserwacją urządzeń biurowych,
13) § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.335,- zł – opłaty za badania specjalistyczne
pracowników Ośrodka,
14) § 4300 zakup usług pozostałych – 163.640,- zł. - wydatki obejmowały koszty
eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, szkolenia
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pracowników, a także usługi opiekuńcze wykonywane w przez PKPS oraz Radca
Prawny,
15) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego – 257.958,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w
domu pomocy społecznej,
16) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 12.550,- zł. - opłaty za abonament miesięczny
z Netii,
17) § 4410 podróże służbowe krajowe – 7.823,- zł. - koszty podróży obejmują przyznany
ryczałt samochodowy na jazdy lokalne po 300 km miesięcznie dla jednego
pracownika oraz po 100 km miesięcznie dla 4 pracowników jednostki, a także inne
uzasadnione wyjazdy pracowników,
18) § 4430 różne opłaty i składki – 2.757,- zł. - opłata za licencję programu świadczenia
rodzinne oraz opłat za znaczki skarbowe,
19) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.009,- zł. - wydatek
obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
20) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.339,- zł. - zakup
komputerów oraz zakup centrali telefonicznej, laser terapeutyczny, oraz samochód
sobowy TRANSPORTER do przewozu osób niepełnosprawnych (50% kosztów +
ubezpieczenie OC i AC)
Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2006 r.
został przyjęty Uchwałą nr XXVII/370/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia
2005 roku na kwotę 341.958,- zł. Został zmieniony 1 raz Uchwałą Rady Miejskiej, 1 raz
Zarządzeniem Burmistrza oraz 11-krotnie Zarządzeniem Kierownika OPS.
Plan po zmianach na 31.12.2206 r. wynosi: - 373.958,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW

Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakop środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych

Plan na
2006 rok
początkowy

Plan na 2006 rok
po zmianach

Wykonanie
planu
do 30.06.2006r.

%
wykonania
planu

2.500,148.989,10.062,28.200,3.897,3.160,34.000,19.000,2.400,27.500,3.500,-

2.915,152.989,10.062,27.600,3.897,3.333,30.320,46.658,1.720,20.400,14.843,-

2.915,152.977,10.062,27.560,3.796,3.333,30.318,46.658,1.711,20.385,14.842,-

100,0
100,0
100,0
99,9
97,4
100,0
100,0
100,0
99,5
100,0
100,0
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Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty postępowania sądowego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:

48.500,1.200,1.000,5.050,3.000,341.959,-

405,40.877,976,1.505,100,5.289,2.100,7.969,373.958,-

405,40.867,963,1.505,100,5.289,2.100,7.969,373.755,-

100,0
100,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9

Z przyznanej dotacji wydatkowano 373.755,- zł. co stanowi 99,9% planu rocznego.
Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:
1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.915- zł.
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 152.977,- zł. - wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja ¼ etatu intendentki wg
porozumienia oraz ¼ etatu księgowej,
3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.062,- zł. - wypłacone w 2006 roku,
naliczone w 2005 roku zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
pracowników jednostek samorządowych,
4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 27.560,- zł. - obowiązkowe obciążenie
pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w wysokości 17,73% naliczonych płac oraz z tytułu umów zleceń,
5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 3.796,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy
z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
6) § 4140 wpłaty na PFRON – 3.333,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu
nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),
7) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 30.318,- zł. - wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 46.658,- zł. - wydatkowano na zakup
materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku do jadłodajni,
materiałów pomocniczych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
dla szkół, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach, okna do jadłodajni,
wykładzina i rolety do świetlicy środowiskowej,
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9) § 4220 zakup środków żywności – 1.711,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla
dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w
Krapkowicach,
10) § 4260 zakup energii – 20.385,- zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i
gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni ,
11) § 4270 zakup usług remontowych – 14.842,- zł. - koszty związane z konserwacją
urządzeń w jadłodajni, klubie AA oraz świetlicy środowiskowej oraz koszty awarii w
klubie AA,
12) § 4280 zakup usług zdrowotnych – 405,- zł. – za badania profilaktyczne i
specjalistyczne pracowników,
13) § 4300 zakup usług pozostałych – 40.867,- zł. - wydatki obejmowały koszty
eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, bieglenia osób
skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, kolonie dla dzieci z
rodzin uzależnionych od alkoholu,
14) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 963,- zł. - opłata za abonament miesięczny ,
15) § 4410 podróże służbowe krajowe – 1.505,- zł. - koszty podróży - uzasadnione
wyjazdy pracowników,
16) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.289,- zł. - wydatek
obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
17) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.100,- zł. - koszty
biegleń sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
18) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.969,- zł.
- wydatkowano na zakup komputera do działu księgowości oraz jarzyniarka do
jadłodajni.
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3. Analiza wydatków za 2006 rok w porównaniu z analogicznym okresem
2005 roku.
Struktura planowanych i wykonanych wydatków
za 2006 i 2005 roku w zł
Opieka Społeczna

Kierunki wydatków

Plan po
zmianach na
31.12.2005r.

Wykonanie
planu na
31.12.2005

Plan po
zmianach na
31.12.2006r..

Wykonanie
planu na
31.12.2006r.

% wykonania
planu 2005rr.

% wykonania
planu2006r.

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące ogółem
w tym:
Wynagrodzenia i
pochodne
Pozostałe wydatki

3.605,6.241.308,-

3.600,6.153.946,-

85.339,7.998.394,-

85.339,7.441.758,-

99,9
98,6

100,0
93,04

1.232.584,-

1.230.993,-

1.395.514,-

1.386.551,-

99,9

99,4

5.008.724,-

4.922.953,-

6.602.880,-

6.055.207,-

98,3

91,7

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2006r
w porównaniu do roku 2005 ukształtowało się płace i pochodne i wydatki majątkowe na
podobnym poziomie, natomiast pozostałe wydatki nastąpił spadek związany z realizacją
świadczeń rodzinnych – świadczenia obligatoryjne. Nie nastąpiła zmiana planu
finansowego, środki niewykorzystane zostały zablokowane.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
Kierunki wydatków

Plan po
zmianach na
31.12.2005r..

Wykonanie
planu na
31.12.2005

Plan po
zmianach na
31.12.2006r..

Wykonanie
planu na
31.12.2006r.

% wykonania
planu 2005rr.

% wykonania
planu2006r.

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące ogółem
w tym:
Wynagrodzenia i
pochodne
Pozostałe wydatki

16.500,324.528,-

16.486,318.735,-

7.969,365.989,-

7.969,+
365.786,-

99,9
98,2

100,0
99,9

172.389,-

167.105,-

197.881,-

197.728,-

96,7

99,9

152.139,-

151.630,-

168.108,-

168.058,-

99,7

100,0

Z

przedstawionych

danych

wynika,

w odniesieniu do 2005 roku jest prawidłowa.
ukształtowało się na tym samym poziomie.

że

realizacja

wydatków

2006

roku

W ubiegłym roku wydatkowanie środków
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Zobowiązania i środki na rachunku bankowym
według stanu na dzień 31.12.2006 r. w zł.
Dział 852 i dział 851 razem
Według stanu na
31.12.2006r.
Zobowiązania
Środki na rachunku bankowym

162.763,74
0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą naliczonego
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2006 r. oraz podatku od
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień 2006 r., których termin
płatności przypada na styczeń 2007 r.
Kontrole wewnętrzne jednostki są przeprowadzane na bieżąco.
ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE
Z przedstawionego raportu wynika, że praca Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krapkowicach w okresie sprawozdawczym odbywała się rytmicznie i przy zachowaniu
norm prawnych.
Mimo problemów, które wystąpiły w roku 2006 Ośrodek starał się je rozwiązywać na
bieżąco.
W związku z awarią centrali telefonicznej w Ośrodku zakupiliśmy nową, na która
otrzymaliśmy dodatkowe środki.
W Świetlicy Środowiskowej przy ul. Mickiewicza 1 zostały uszkodzone wszystkie komputery
oraz system alarmowy przez Firmę wymieniającą w budynku instalację elektryczną.
Przekazaliśmy 2 komputery z naszego Ośrodka, a zakupiliśmy nowe do działu księgowości
oraz dla pracowników socjalnych. Natomiast część komputerów używanych otrzymaliśmy
jako darowiznę z Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.
Świetlica została przeniesiona na I piętro do nowych pomieszczeń w tym samym budynku,
które wymagają remontu. Zakupiliśmy wykładzinę oraz rolety do okien, natomiast wymianę
okien zaplanowano na 2007 r.
W klubie AA, który mieści się w budynku ŚDS pękła rura w ścianie i zalała pomieszczenia
klubu. Pokryliśmy koszty usunięcia awarii oraz remontu pomieszczeń na które otrzymaliśmy
dodatkowe środki.
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W drugim półroczu zakupiliśmy samochód „TRANSPORTER” do przewozu osób
niepełnosprawnych.50% samochodu zostało sfinansowane ze środków PFRON. Stary
samochód przekazaliśmy do Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach.
W związku z narastającą liczbą osób przebywających w DPS-ach nastąpił wzrost wydatków
związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy. Zwiększyły się także wydatki z tytułu
świadczeń rodzinnych przejętych od 1.09.2006 r. z zakładów pracy.

Krapkowice, dnia 15.03.2007 r.

Główny Księgowy
/-/ Gabriela Czura

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś

