
 

 

 

Uchwała Nr XXV/234/13 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

 
 

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy   

                     Społecznej  w Gnojniku za 2012 rok. 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm./ i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz. 1362 z póź. zm./ Rada Gminy 

w Gnojniku uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za  

2012 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 

rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Uchwały Nr XXV/234/13 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 20 czerwca 2013 r.

   

   

   

 

 

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚĆI  GMINNEGO   OŚRODKA  POMOCY 

SPOŁECZNEJ W GNOJNIKU 

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz 

zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z p. 

zm., z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z p. zm., ustawy  z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.   

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2012r w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej obowiązują nowe kryteria dochodowe W związku z tym rozporządzeniem od dnia 

1 października 2012 roku prawo do świadczeń pieniężnych  przysługuje: 

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,  zwanej dalej 

„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 

3/ rodzinie, której dochód nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanym dalej „kryterium dochodowym rodziny” 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 

7 pkt.  2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Przyjmowanym dochodem z jednego hektara przeliczeniowego dla celów pomocy 

społecznej jest kwota 250 zł. miesięcznie. 

 

 Ogółem plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku na 2012 rok, wg stanu 

na 31 grudnia 2012 r. wynosił 3.970.831 zł i został wykonany 95,63 % w kwocie  

3.797.363,30 zł. w tym na zadania w zakresie: 

 

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIA NARKOMANI plan 3.500 zł. środki własne 

 

Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w roku 2012 wydatkowano środki w wysokości 

199,00 zł. na zakup materiałów szkoleniowych.   

 

ROZDZIAŁ 85154–PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- plan 48.314 zł. 

środki własne 

 

 Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2012 wydatkowano środki finansowe w łącznej 

wysokości – 35.192,62 zł. 



 

W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano 

następujące działania: 

Wycieczki 

       - wyjazd najmłodszych czytelników biblioteki w Biesiadkach do kina w Brzesku - 216,00 zł. 

- wyjazd młodzieży z PSP w Lewniowej do Kopalni Soli w Wieliczce - 495,00 zł. 

- wyjazd dzieci i młodzieży terenu Gosprzydowej do Kałkowa, Św. Krzyża - 500,00 zł. 

- wyjazd dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Wiejskiej w Gnojniku do 

teatru w Tarnowie - 400,00 zł. 

- wyjazd młodych sportowców na obóz sportowy w Muszynie -1150,00 zł. 

- wyjazd dzieci ze świetlicy w Gosprzydowej na basen w Brzesku – 272,80 zł. 

- wyjazd dzieci z PSP Gnojnik do Pacanowa – 800 zł. 

- wyjazd dzieci z PSP Uszew do Krakowa- 400,00 zł. 

- wyjazd dzieci z PSP Gnojnik do Zakopanego – 400,01 zł. 

- wyjazd dzieci z PSP Gnojnik do Sandomierza – 600,00 zł. 

- wyjazd dzieci z Gosprzydowej do teatru – 957,00 zł. 

- wyjazd dzieci ze świetlic z Gminy Gnojnik – 794,40 zł. 

- wyjazd czytelników biblioteki w Uszwi – 162,00 zł.  

- wyjazd dzieci z PSP Gnojnik do Częstochowy – 1.500,00 zł. 

 

1/Razem  wycieczki stanowiły kwotę – 8.647,21 zł. 

 

Programy i działania profilaktyczne 

- program profilaktyczny „Pukając do nieba bram” dla uczniów PG w Gnojniku - 800,00 zł. 

- program profilaktyczny „Szkic o tolerancji" dla dzieci z PSP w Biesiadkach - 350,00 zł. 

- program profilaktyczny „Cisza” dla dzieci ze świetlicy szkolnej w Gnojniku - 400,00 zł. 

- program profilaktyczny "Gucio zaczarowany" w PP w Gnojniku – 220,00 zł. 

- program profilaktyczny „Szanuj życie" dla uczniów PG w Uszwi -1000,00 zł. ( umowa 

zlecenie) 

- program profilaktyczny/pokaz taneczny dla uczniów PG w Gnojniku - 400,00 zł. 

- program profilaktyczny "Szkoła bez przemocy" w PSP w Biesiadkach - 310,00 zł. 

- turniej szachowy w PSP w Gosprzydowej - 293,98 zł. 

2/Razem programy profilaktyczne stanowiły kwotę - 3.773,98 zł. 

 

Szkolenia 

- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 900,00 zł. 

- szkolenie sprzedawców alkoholu - 500,00 zł. 

- szkolenie dla członków GKRPA w Gnojniku - 800,00 zł. 

3/Razem szkolenia  wyniosły kwotę - 2.200,00 zł. 

 

4/Koszty badań oraz wydania, przez lekarza biegłego, opinii w przedmiocie uzależnienia a także  

opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę - 5.885,00 zł. 

5/Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku - 3.960,00 zł. 



6/Wynagrodzenie referenta ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  

stanowi łącznie kwotę – 9.658,39 zł. 

7/ Odpis na ZFŚS to kwota – 218,78 zł. 

8/Pozostałe wydatki rzeczowe, materiały szkoleniowe, nagrody w konkursach – 849,26 zł. 

 

Łącznie na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę – 

35.192,62 zł. 

Ponadto w 2012 roku skierowano 12 wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie 

obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce lecznictwa 

odwykowego.  

Wydano 32 postanowienia w zakresie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dokonano kontroli 14 z 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 85202– DOMY POMOCY SPOLECZNEJ- plan 72.900 zł środki własne 

 

W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 4 pensjonariuszy w Domach Pomocy 

Społecznej – na łączna kwotę 70.689,87 zł 

 

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO  ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 

RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – plan 2.893.603 zł. w tym 

świadczenia rodzinne - 2.703.520 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 137.933 

zł. oraz środki własne 52.150 zł. 

 

W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – 2.754.958,20 zł w tym: 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych : 

1/ wypłacono zasiłki rodzinne  na kwotę 966.324 zł co stanowi 11.053 świadczeń 

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę 602.427  zł w tym:  

 z tytułu urodzenia dziecka - 50 świadczenia na kwotę  50 000 zł. 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  -

wypłacono 308 świadczeń na kwotę 119.707 zł. 

 samotnego wychowania dziecka - 370 świadczeń na kwotę 64.740 zł 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia -  

225 świadczeń na kwotę 18.000 zł. 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia 

– 27 świadczeń kwota 1.620 zł. 

 rozpoczęcie roku szkolnego 653 świadczeń na kwotę 65.300 zł. 

 podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  

1 706 świadczeń na kwotę 88.820 zł z tego na: 

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się 

szkoła - 88 świadczenia kwota 7.920 zł. 

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła 1.618 świadczeń na kwotę 80.900 zł.  

   

 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń  



2.428 na kwotę 194.240 zł. 

 

3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”, na 

kwotę 104 000 zł co stanowi 104 świadczenia  

 

4/ wypłacono 3.015 świadczeń opiekuńczych na kwotę 791.332,69 zł. z tego na : 

 2.094 - zasiłki pielęgnacyjne - 320.382 zł. 

 911 - świadczenia pielęgnacyjne - 470.950,69 zł 

 

5/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 29 osoby, stanowiło to 346 

świadczeń na kwotę 48.414,24 zł  

 

6/Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników 

zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów wyniosły - 62.835,07 zł. 

 

7/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 22.361,14 zł. w tym 

- szkolenia pracowników – 970 zł. 

- delegacje służbowe – 137,36 zł. 

- odpis na ZFŚS – 1750,28 zł. 

- materiały biurowe, druki, wnioski o świadczenia, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 

oraz telefoniczne – 19.503,50 zł. 

 

W ramach realizacji ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów             

 

8/ wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączna kwotę 111.774,66 zł 

Prowadzono postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych w tym:  

- skierowano 6 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 KK   

- skierowano 5 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy  

- skierowano 3 wnioski  do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku o aktywizacje zawodową 

dłużników alimentacyjnych. 

 

 9/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 30.735,55 zł. 

10/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 14.553,85 zł  

 

W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy w Brzesku 

wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 14.255,07 zł. z czego 8.451,71 zł. 

stanowiła wyegzekwowana kwota funduszu alimentacyjnego oraz 5.803,36 zł. wysokość 

zaliczki alimentacyjnej. W ramach wyegzekwowanych kwot – 5.550,51 zł. stanowiło dochód 

Gminy Gnojnik. 

 

 

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE 

ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ , NIEKTÓRE RODZINNE ORAZ ZA OSOBY  UCZESTNICZĄCE W 

ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ–  plan 13.984 zł -środki z 

dotacji  
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 30 osób w tym z tytułu pobierania:             - 

świadczenia pielęgnacyjnego- 14 osób 

- zasiłku stałego – 16 osób 



za osoby te odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie- 12.944,57 

zł  

 

ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 127.774 zł w tym  środki z 

dotacji 55.600 zł. środki własne 72.174 zł. 

 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie 124.723,99 zł w tym środki własne 72.174 zł. 

 

W tym rozdziale do zadań własnych gminy należy realizacja następujących form 

pomocy : 

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w tym celowych specjalnych głównie 

z przeznaczeniem na:  

- zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży. W ramach tej formy pomocy wypłacono  

239 świadczeń na łączną kwotę 52.309 zł 

- pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu – 1 świadczenie na kwotę  1.476 zł 

- częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 500 zł 

 

2/ udzielanie pomocy w formie rzeczowej. W ramach tego rodzaju wsparcia Ośrodek Pomocy 

zakupił: 

- opał dla 23 rodzin, 29 świadczeń - na łączną kwotę – 16.842,65 zł. 

- żywność dla 13 rodzin, 22 świadczenia  – na łączną kwotę – 1.046,35 zł. 

 

3/ przyznawanie i wypłacanie   zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody. 

W 2012 roku tego rodzaju pomocą objęto 35 rodziny na kwotę 52.549,99 zł co stanowiło 128 

świadczeń. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 27 rodzin w wyniku 

czego udzielono 91 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 8 rodzin którym wypłacono 37 

świadczeń. 

  

 

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 86.677 zł w tym z dotacji 83.677 zł oraz 

środki własne 1.100 zł 

 

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie 

prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłki stałe 

pobierało 21 osób co stanowiło 239 świadczeń na łączną kwotę 77.129,19 zł  

 

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 314.403 zł w tym z dotacji 

71.367 zł oraz środki własne 243.036 zł 

 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – 311.744,28 zł. w tym: 

Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa 

w wysokości 61.623 zł. oraz budżetu gminy 240.377,28 zł pozostała kwota w wysokości 

9.744 zł. stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz 

z kosztami obsługi. 

W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń, wypłaty nagrody jubileuszowej, oraz 

pochodnych od wynagrodzeń dla czterech pracowników OPS oraz dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla pracownika realizującego projekt „Jesteśmy Najlepsi” wyniosły 

264.032,84 zł  

Udział pracowników w szkoleniach -2.947 zł 



Odpis na ZFŚS – 4.558,04 zł 

Umowa zlecenia z lekarzem na wykonanie badania psychologicznego dla podopiecznej – 220 

zł 

Umowa zlecenia na napisanie i złożenie wniosku dotyczącego realizacji projektu Jesteśmy 

Najlepsi POKL – 2.100 zł 

Wypłacono 48 świadczenia dla 3 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądowego 

na łączną kwotę 9.600 zł  

Wypłacono roczny ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej , tzw. sorty 

mundurowe dla dwóch pracowników socjalnych pracujących w rejonach – 1.476,32  

Zakupiono stół oraz dwanaście krzeseł o wartości 4.000 do pomieszczenia wyremontowanego 

w roku 2011, stanowiącego miejsce indywidualny rozmów z klientami pomocy społecznej, 

osobami doświadczającymi przemoc w rodzinie. Pomieszczenie to służy również do prac 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz posiedzeń GKRPA.  

Zakup jednego zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego – 3.257 

Zakup drukarki – 377, Badania okresowe – 172,00 

Zakupiono rolety i żaluzje do okien  w pomieszczeniach GOPS -do 5 okien- 1.702 

Zakup aparatu telefonicznego – 77,00 

Pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, usług 

pocztowych, bankowych, prowizji od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, usług 

telefonicznych, delegacji służbowych, opłat wodno-kanalizacyjnych oraz podatku od 

zajmowanych przez GOPS pomieszczeń  na łączna kwotę 17.225,08 zł. 

 

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 193.176 zł w tym z dotacji  

112.643 zł. oraz środki własne 62.687 zł. wkład własny do Projektu Jesteśmy Najlepsi -

17.846 zł. 

 

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w wysokości 190.775,05 z tego 

środków własnych na kwotę 62.686,98zł z podziałem na następujące zadania: 

1/ Realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - objętych 

zostało 262 uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i przedszkoli. Dzieci te pochodziły ze 

142 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo domowe 

prowadziło 662 osoby. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono 34.348 świadczeń 

w formie posiłku na łączną kwotę 155.885,98 zł  

w tym ze  środków pochodzących : 

-z budżetu państwa - 93.443,00 zł 

-ze środków własnych - 62.442.98 zł . 

 

2/ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy  najlepsi stanowił kwotę 

17.846 zł z czego wykorzystano 17.845,07 zł. szczegółowy opis wykorzystanego wkładu 

własnego został opisany w rozdziale 85395 

 

3/ W rozdziale tym wypłacono również dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach 

wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy 

skorzystało 15 osób, którym wypłacono 86 świadczenia na łączną kwotę 16.800 zł 

 

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 125.766 zł środki w całości 

z dotacji na realizację Projektu Jesteśmy Najlepsi POKL 

 



 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku w ramach z realizacji zadań 

projektu systemowego pn „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego ze środków EFS POKL 

wydatkował  w rozdziale 85395 w 2012 roku kwotę 125.272,53 zł. 

Na realizację projektu Jesteśmy Najlepsi poniesiono również wydatki w rozdziale 85295 które 

stanowiły wkład własny w wysokości - 17.845,07 zł. również w ramach wkładu własnego 

poniesiono wydatki w postaci prac społecznie użytecznych realizowanych przez UG Gnojnik 

w wysokości 5.366,65 zł. 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających 

z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania podjęte w ramach tego projektu 

mają służyć głównie poprawie ich sytuacji zawodnej a także społecznej. Projekt podzielony 

jest na sześć zadań. W ramach poszczególnych zadań dokonano następujące wydatki: 

 

Pierwsze zadanie - „Zarządzanie projektem”. Są to wydatki związane z obsługą projektu do 

których należą : 

-delegacje służbowe osób zaangażowanych w realizacje projektu – 933,22 zł. 

-zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 1.651,90 w tym wkład własny 

stanowił 362,23 zł. 
-dodatki specjalne dla kierownika jednostki oraz księgowej prowadzącej obsługę finansową 

projektu, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej wysokości – 15.952,64 zł.  

Drugie zadanie - „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 16 uczestników 

projektu „Jesteśmy najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W ramach tego 

zadania zostały poniesione wydatki na: 

a) aktywizację zawodową – a w niej spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 42 godzin 

– 3.780,00 zł 

b) aktywizację edukacyjną  a w ramach niej: 

-kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych (1osoba)- 1.100,00 zł 

- kurs florystyczny(3 osoby)- 2.400,00 zł 

- kurs koparko-ładowarki kl. III (1 osoba) – 1.450,00 

- kurs spawania metodą MAG stal czarna (1 osoba) – 1.400,00 zł, 

- kurs prawa jazdy kat. B (3 osoby) – 3.750,00 zł, 

- kurs opiekunka osób starszych i dzieci (8osób) – 8.000,00 zł, 

- kurs podstawy obsługi komputera (1 osoba) – 600,00 zł, 

- kurs mała gastronomia (5 osób) – 6.000,00 zł, 

- kurs spawania metodą TIG (2 osoby) – 2.400,00 zł, 

- kurs kasa fiskalna (10 osób) – 5.000,00 zł, 

c) aktywizacja społeczna 

- warsztaty kompetencji społecznych (13 osób), 34 godziny – 2.380,00 zł, 

wynajem sali na warsztaty- 850,00 zł, 

wyżywienie uczestników warsztatów – 487,50 zł, 

- terapia psychologiczna (6 osób), 12 godzin – 960,00 zł, 

d) zwrot kosztów dojazdów uczestników na organizowane formy wsparcia – 2.573,40 zł. 

Trzecie zadanie - „Zasiłki i pomoc w naturze” jest to wsparcie finansowe dla beneficjentów 

uczestniczących w oferowanych formach wsparcia. Zadanie w całości stanowi wkład własny 

Ośrodka w realizowany projekt.  W ramach tego zadania zostało wypłacone 25 zasiłków  na 

łączną kwotę  – 11.200,00 zł. 

Kolejne zadanie czwarte to „Działania o charakterze środowiskowym” są to działania o 

szerszym zasięgu. Na katalog inicjatyw środowiskowych składają się imprezy środowiskowe,  

zajęcia edukacyjno - rozwijające oraz wsparcie specjalistów (np. logopeda, psycholog). W 

ramach zadania zorganizowane zostały dyżury specjalistów – logopedy w wymiarze 25 

godzin -2.000,00 oraz psychologa w liczbie 24 godziny -1 920,00 zł. 



- kurs języka obcego dla uczestników projektu i ich otoczenia (ok. 40 osób) – 3.760,00 zł 

-wynajem sali na kurs języka obcego – 2.120,00 zł w tym 127,58 zł to wkład własny 

- wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie: bilety wstępu (71 osób) – 995,00 zł, ubezpieczenie 

uczestników (73 osoby) – 73,00 zł przewóz osób (73 osoby) – 1.700,00 zł, wynagrodzenie dla 

kierownika i organizatora wycieczki – 200,00 zł, 

- dofinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia Dni Gminy Gnojnik – 5.633,51 zł, 

- dofinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia Dożynek Gminnych – 4.602,42 zł. co 

stanowi wkład własny 
- dofinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia Półkolonii dla dzieci uczestników 

Projektu i otoczenia – 5.000,00 zł w tym 1.282,84 zł wkładu własnego, 

- wyjazd do Teatru Bagatela: bilety wstępu (18 osób) – 1.030,00 zł, ubezpieczenie 

uczestników (18 osób) – 25,20 zł, przewóz osób (18 osób) – 648,00 zł, 

- dofinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia 6 „Spotkań Czwartkowych” – 4.200,00 

zł, 
- usługa cateringowa na Spotkanie Integracyjne Seniorów – 2.000,00 zł, 

- przewóz osób na Spotkanie Integracyjne Seniorów – 270,00 zł wkład własny 

 

Zadanie piąte „Prace społecznie użyteczne”, którego realizatorem jest Urząd Gminy w 

Gnojniku stanowi w całości wkład własny projektu. W rocznym okresie sprawozdawczym, 

rozliczeniowym, poniesiona została kwota – 5.366,65 (JST – 2.117,05 zł, FP – 3.249,60 zł).  

Szóste zadanie to „Praca socjalna” – w ramach tego zadania odbywa się zatrudnienie w 

ośrodku pomocy społecznej osoby na stanowisku aspiranta pracy socjalnej odpowiedzialnego 

za merytoryczne realizowanie wszystkich zadań. Zadaniem tej osoby jest wykonywanie 

czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu oraz wsparcie kadrowe dla 

bieżącej działalności OPS. Wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika: 

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 32.977,88 zł. 

-odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł. 

 

ROZDZIAŁ 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 93.734 zł 

w tym środki z dotacji 69.734 zł. oraz środki własne 24.000zł 
   

W ramach przejętego od stycznia 2012 zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2012 

rozpatrzył  165 wniosków osób ubiegających się  o udzielenie pomocy w postaci stypendiów 

dla uczniów. Kierownik Ośrodka przyznał decyzją administracyjną i wypłacił 357 

stypendiów w tym: 

- dla uczniów szkół podstawowych – 183 stypendia 

- dla uczniów szkół gimnazjalnych – 82 stypendia 

- dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych – 92 stypendia 

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł w 2012 roku  kwotę 93.734 zł z czego 24.000 zł 

stanowiły środki własne. 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  

 

Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Gnojnik Nr 6/12 z dnia 08.02.2012 przy GOPS  

Gnojniku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzi 12 osób w tym: 

nauczyciele szkół z terenu Gminy Gnojnik, pracownicy OPS w Gnojniku, lekarz a także 

przedstawiciel policji. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887).  Posiedzenia 

zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  W 2012 roku odbyło się 5 spotkań 

zespołu interdyscyplinarnego. Do zadań zespołu należy między innymi prowadzenie 



procedury Niebieskiej Karty w ramach tego zadania do zespołu wpłynęło 10 Niebieskich 

Kart, w wyniku czego przeprowadzono rozmowy wspierające z 10 ofiarami przemocy, w tym 

również rozmowy wspierające w miejscu zamieszkania ofiar. Przeprowadzono również 

rozmowy z 4 sprawcami przemocy oraz dwoma świadkami stosowania przemocy. W wyniku 

podjętych działań dla każdej z ofiar przemocy ustalono indywidualny plan pomocy. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy 

udziela również pomocy niematerialnej w postaci: 

- poradnictwa 

- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury 

- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- pomoc w uzyskiwaniu alimentów 

- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu 

- pomoc w rozdzielnictwie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej w tym zakresie 

współpracuje z Parafialnym Oddziałem Caritas . 

 

 


