
„Zadania zlecone  

w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej”. 

 

 

 

Wybrane aspekty. 



PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Czy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego (500+), dobry start (300+) należy 

realizować w ośrodkach pomocy społecznej czy w 

centrach usług wspólnych ? 

2. Ewidencja księgowa zadań zleconych – środki 

otrzymane i wydatki wykonane. 

3. Sprawozdawczość zadań zleconych w zakresie 

wydatków – Rb-50 i dochodów zleconych – Rb-27ZZ 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

DZIAŁ III 

Organizacja pomocy społecznej 

Rozdział 1 

Struktura organizacyjna pomocy społecznej 

Art. 110. [Wykonywanie zadań pomocy społecznej w gminach]  

1. Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy 

społecznej. 

2. Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami 

przekazanymi przez wojewodę. 

3. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się 

ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

4. Ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1. 

5. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w 

postępowaniu cywilnym. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

6. Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do 

pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami. 

7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy 

społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na 

wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej. 

9. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z 

działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

10. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 9, opracowuje i 

kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

11. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do 

liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i 

osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i 

osób samotnie gospodarujących. 

12. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej 

niż 3 pracowników socjalnych. 

Art. 111. [Utworzenie jednostek organizacyjnych w gminach]  

W celu realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki 

organizacyjne. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

Art. 111a. [Połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach 

gminy]  

1. Gmina może połączyć: 

1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle 

somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych. 

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa w 

strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej. 

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w 

strukturze ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej obowiązane są 

spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Art. 8. [Zadania zlecone]  

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów 

powszechnych oraz referendów. 

2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie 

porozumienia z organami tej administracji. 

2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości 

województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74 [art. 74. 

[Porozumienia międzygminne] 1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia 

jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte 

porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a 

gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.], rozpatruje sąd powszechny. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

3. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  

8. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

9. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

11. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do 

wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a. 

4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o 

których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek 

wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. 

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie 

przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

Art. 10a. [Jednostki, którym gmina może zapewnić wspólną obsługę]  

Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, 

finansową i organizacyjną: 

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów 

publicznych, 

2) gminnym instytucjom kultury, 

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom 

prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania 

zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 

banków i spółek prawa handlowego 

– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

Art. 10b. [Wspólna obsługa]  

1. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka 

organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego 

albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej 

„jednostkami obsługującymi”. 

2. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w 

art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 

wspólnej obsługi. 
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Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 10a pkt 2 i 3, mogą, na 

podstawie porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą, 

przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi. 

Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie. 

4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej 

informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. 

5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej 

informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez 

jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi. 

13 



Kto ma realizować zadania zlecone…  ? 

Art. 10c. [Zakres wspólnej obsługi]  

1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania 

środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i 

zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. 

 

2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i 

sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 i 

2, są one przekazywane w całości. 
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Ewidencja księgowa zadań zleconych  

– środki otrzymane i wydatki wykonane. 

Art. 152.[Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej]  

1. Jednostki, którym została udzielona dotacja, o której mowa w art. 150 [Art. 

150.Umowa zawierana przez dysponenta części budżetowej w celu udzielenia 

dotacji celowej]  i art. 151 ust. 1[Art. 151.Realizacja zadań dysponenta części 

budżetowej przez organizację pozarządową] 1. Dysponent części budżetowej może 

zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z 

tą organizacją umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych 

zadań.], są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych 

środków. 
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Ewidencja księgowa zadań zleconych – 

środki otrzymane i wydatki wykonane. 

2. Zatwierdzenie przez dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków, o 

których mowa w art. 127 ust. 2 [Art. 127.[Dotacje celowe] 1. Dotacje celowe są to 

środki przeznaczone na: 1) finansowanie lub dofinansowanie: a) zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami,], rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, 

przedstawionego przez obowiązaną do tego jednostkę, powinno nastąpić w terminie 30 

dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację zadania za 

granicą – 60 dni od dnia jego przedstawienia. 

3. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, że 

dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo 

pobrana w nadmiernej wysokości, dysponent części budżetowej lub dysponent 

środków, o których mowa w art. 127 ust. 2, określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty 

podlegającej zwrotowi do budżetu państwa. 
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Sprawozdawczość zadań zleconych w zakresie wydatków –

Rb-50 i dochodów zleconych – Rb-27ZZ 

Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami 

2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla: 

1) dotacji; 

2) wydatków 
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Sprawozdawczość zadań zleconych w zakresie wydatków –

Rb-50 i dochodów zleconych – Rb-27ZZ 

Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami 

Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w 

szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; 

sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach. 
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Sprawozdawczość zadań zleconych w zakresie wydatków –

Rb-50 i dochodów zleconych – Rb-27ZZ 

Art. 255.[Przekazanie dochodów budżetowych na rachunek bieżący dochodów dysponenta]  

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe 

przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący 

dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków 

określonego na: 

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca; 

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego miesiąca. 

2. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w ust. 1, dochody budżetowe 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami są przekazywane odpowiednio przez zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego 

dotację celową – w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień 

jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie. 
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Sprawozdawczość zadań zleconych w zakresie wydatków –

Rb-50 i dochodów zleconych – Rb-27ZZ 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane wraz z należnymi odsetkami: 

1) pobranymi od dłużników z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących 

dochód budżetu państwa; 

2) naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych w przypadku 

nieodprowadzonych dochodów budżetowych przez zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku nieprzekazania dochodów budżetowych w terminach, o których mowa w 

ust. 1 i 2, dysponent części budżetowej przekazujący dotację celową wydaje decyzję 

określającą kwotę dochodów przypadającą do zwrotu i termin, od którego naliczane są 

odsetki. 

5. Do dochodów budżetowych nieprzekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do 

budżetu państwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zwrotu dotacji. 
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THE END 

 

Dziękuję  
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