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SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ ORGAN WŁAŚCIWY (GMINĘ)
ZADAŃ Z ZAKRESU RZĄDOWEGO PROGRAMU "DOBRY START" ZA 2020 ROK

A. Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba przyznanych i wypłaconych
świadczeń

L.p. Wyszczególnienie Wydatki poniesione
w roku w zł

Liczba świadczeń
przyznanych w roku

Liczba świadczeń
wypłaconych w roku

1 2 3 4 5

1. Świadczenie dobry start, w tym: 4 715 850 15 754 15 726

1.1. - w związku ze sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem 1 950 13 13

B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start

L.p. Wyszczególnienie Kwota w roku w zł

1 2 3

1. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dobry start na ostatni dzień roku 0

2. Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń dobry start 0

3. Kwota nienależnie pobranych świadczeń dobry start potrącona z bieżąco wypłacanych
świadczeń 0

4.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń dobry start wygaszona na podstawie § 31 ust. 11
rozporządzenia1) 0

1) Dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. poz. 1061 z późn. zm.).

C. Informacje o odzyskanych nienależnie pobranych świadczeniach dobry start

L.p. Wyszczególnienie Kwota w roku w zł

1 2 3

1. Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń dobry start, w tym: 300

1.1. - podlegająca zwrotowi do budżetu państwa 300

D. Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia dobry start

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne

1 2 3

1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego, w
tym: 11 649

1.1. - o przyznanie świadczenia 11 649

1.2. - przekazanych według właściwości 109

1.3. - pozostawionych bez rozpatrzenia, w tym: 30

1.3.1. - z powodu złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start po 30 listopada
danego roku 1



2

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne

1 2 3

1.3.2. - z powodu niewywiązania się z obowiązku poprawienia/uzupełnienia wniosku w
wyznaczonym terminie 0

2. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za
pomocą systemu teleinformatycznego, z tego: 10 309

2.1.
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (§ 13 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia1))

756

2.2.
- systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
świadczących usługi drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia1))

9 196

2.3.
- udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (§ 13 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia1))

357

3. Liczba przekazanych przez organ właściwy informacji o przyznaniu świadczenia dobry
start 11 327

4. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia
dobry start, w tym: 82

4.1. - odmawiających prawa do świadczenia 73

4.2. - w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 1

5.
Liczba spraw, w których organ właściwy wygasił nienależnie pobrane świadczenie dobry
start na podstawie § 31 ust. 11 rozporządzenia1) 0

1) Dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

E. Informacje o przyczynie wypłacenia świadczenia dobry start

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne

1 2 3

1. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start, z tego: 15 721

1.1. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia1) 15 667

1.2. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia1) 25

1.3. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia1) 28

1.4. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia1) 1

2. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego: 15 721

2.1. - w szkole podstawowej 10 574

2.2. - w szkole ponadpodstawowej 3 998

2.3.
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
albo w klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole
ponadpodstawowej

1 032

2.4. - w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 7

2.5. - w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 2

2.6. - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 90

2.7. - w specjalnym ośrodku wychowawczym 4

2.8. - w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 14

1) Dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

F. Informacje na temat finansowania świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi
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L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne

1 2 3

1. Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa na realizację przez
organ właściwy świadczenia dobry start, w tym na koszty obsługi (wg stanu na 31 grudnia) 4 873 200

2. Otrzymana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację przez organ właściwy
świadczenia dobry start, w tym na koszty obsługi 4 873 200

3. Przysługująca z budżetu państwa organowi właściwemu kwota dotacji na koszty obsługi 158 270

4. Wydatki na obsługę świadczenia dobry start, z tego: 157 350

4.1. - wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji
świadczenia dobry start 0

4.2. - wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do
realizacji świadczenia dobry start 0

4.3. - wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry
start, które w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatki 149 970

4.4.
- wydatki na nagrody/premie dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem
dobry start, które w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie
nagrody/premie

0

4.5. - wydatki pozostałe 7 380

5. Wydatki na obsługę świadczenia dobry start o sfinansowane z dotacji z budżetu państwa
na realizację świadczenia, z tego: 157 350

5.1. - wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji
świadczenia dobry start 0

5.2. - wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do
realizacji świadczenia dobry start 0

5.3. - wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry
start, które w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatki 149 970

5.4.
- wydatki na nagrody/premie dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem
dobry start, które w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie
nagrody/premie

0

5.5. - wydatki pozostałe 7 380

6. Liczba osób realizujących świadczenie dobry start, w tym: 39

6.1. - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia dobry start (w
przeliczeniu na uśrednione pełne etaty) 0,00

6.2. - zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji świadczenia dobry start 0

6.3. - innych, w tym: 39

6.3.1. - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących
wyłącznie dodatki za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 39

6.3.2. - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących
wyłącznie nagrody/premie za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 0
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