
 

 

 

 

Uchwała  Nr XXVIII/252/17 

Rady Gminy   w  Gnojniku 

z  dnia 19 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Gminnego   Ośrodka  Pomocy   

społecznej  w  Gnojniku   za  2016 rok. 

 

 

 

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

o samorządzie  gminnym/ Dz.U z 2016 r, poz.  446  z póz zm./ i art.110 ust.9 ustawy z dnia  

12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej / tj.  Dz.U z 2016 r poz.930  z póz .zm./ - Rada   

Gminy   w  Gnojniku   uchwala   co   następuje: 

 

 

§   1.  Przyjmuje   się   sprawozdanie   z  działalności   Gminnego  Ośrodka  Pomocy   

Społecznej   za  2016  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. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

            

           Janusz Zych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 
Uchwały Nr XXVIII/252/17 
Rady Gminy Gnojnik 
z dnia 19 czerwca 2017 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIKU 

ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU 

 

  
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Służy 

rozwiązywaniu problemów społecznych, zaspokajaniu określonych potrzeb 
jednostek, rodzin, grup społecznych, udzielaniu określonych świadczeń. 
Każda osoba, stojąca wobec problemu, którego nie jest w stanie samodzielnie 
rozwiązać, ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc do placówek pomocy 
społecznej. System pomocy społecznej służy wszystkim tym, których egzystencja 
jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Czy dana osoba mieści się w kategorii osób 
potrzebujących i czy potrzeba, z którą zgłosiła się do instytucji pomocowej, 
zasługuje na wsparcie, określa w szczególności ustawa o pomocy społecznej. 
Zgodnie z jej postanowieniami rodzaj, forma i rozmiar wsparcia powinny być 
odpowiednie do okoliczności uzasadniających jego udzielenie, a potrzeby osób            
i rodzin korzystających z pomocy społecznej są uwzględniane, jeżeli odpowiadają 
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy 
społecznej przysługują tylko wtedy, gdy ich przyznanie uzasadniają z jednej strony 
warunki materialne wnioskującego, a z drugiej – jego bezradność lub 
nieskuteczność podjętych przez niego działań. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku działa na podstawie 
Uchwały Nr XI/58/90 Gminnej Rady Narodowej w Gnojniku z dnia 27 kwietnia 
1990 roku jako jednostka budżetowa Gminy Gnojnik. Wszelkie działania 
podejmuje zgodnie ze Statutem  nadanym  przez Radę Gminy w Gnojniku 
Uchwałą Nr XVI z dnia 30 czerwca 2016 roku. Zgodnie ze statutem w obszar 
działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku wchodzą  zadania 
państwa oraz zadania własne gminy wynikające głównie z: 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r, poz. 163,  
z p. zm.);  
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058); 
- uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-
2020 (Nr 221 poz. 1024 z p. zm.); 



-ustawy z dnia 28 listopada 2003  o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2015r poz. 
114 z p. zm.) 
- ustawy z dnia 07.09.2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
( Dz. U. z 2016r poz. 169 z p. zm.) 
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
( Dz. U z 2014r poz. 567z p. zm.); 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie  
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964); 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca2012 r. w sprawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.  z 2012r, poz. 712); 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie 
wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439); 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 03 marca 2012 r. w sprawie 
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie (Dz. U. z 2012, poz. 954); 
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r poz. 487 z p. zm.) 
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r. 
poz. 224 z p. zm.) 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2015 nr 1390);   
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U z 2014 r poz. 
1863) 

- ustawy  z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 
z 2016r. poz. 195) 

- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 
2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 
wychowawcze ( Dz. U z 2016r. poz. 214) 
 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2015r 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 2015 roku prawo do świadczeń 
pieniężnych  przysługuje: 
1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, 
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza kwoty 514 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 288 zł miesięcznie  
 
 
 Ogółem plan budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gnojniku na dzień 31 grudnia 2016 wynosił 9.076.696.53 zł. Plan wydatków 
budżetowych został wykonany 99,10 % w kwocie  8.995.222,19  zł w tym na 
zadania w zakresie: 
ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIA NARKOMANI plan 1.900,00 zł - 
środki własne 
 

 Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2016 roku wydatkowano 

środki w łącznej wysokości 1.508,77zł. 

W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomani 

zrealizowano: 

- program profilaktyczny w PSP w Biesiadkach, koszt 922,50zł 

- program profilaktyczny w Bibliotece Publicznej w Biesiadkach, koszt 400,00zł 

- zakupiono materiały oraz nagrody do przeprowadzenia konkursów 

profilaktycznych o łącznej wartości 186,27zł 

 

85154–PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- plan 86.981,00 zł - 

środki własne 

 

               Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2016 roku wydatkowano środki 

finansowe w łącznej wysokości – 82.330,15 zł  

             W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowano następujące działania: 

Wycieczki 

1 Wyjazd dzieci i młodzieży z Uszwi do Kudowy 

Zdroju 
2.000,00 

2 Wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Kopalni 

Soli w Bochni 
580,00 



3 Wyjazd dzieci z PSP w Uszwi na obóz językowy 

do Długopola Dolnego 
2.000,00 

4 Wyjazd dzieci z Lewniowej do kina w Brzesku 463,60 

5 Wyjazd dzieci i młodzieży z Gosprzydowej do 

RCKB w Brzesku 
725,00 

6 Wyjazd dzieci z PG w Gnojniku do Zakładu 

Karnego w Nowym Wiśniczu 
500,00 

7 Wyjazd uczniów PG w Gnojniku do Jaworek 700,00 

8 Wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Warszawy 2.000,00 

9 Wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Janowa 

Lubelskiego 
1.000,00 

10 Wyjazd dzieci PP w Gnojniku do Teatru  

w Krakowie 
400,00 

11 Wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Pacanowa 800,00 

12 wyjazd uczniów z PSP w Gosprzydowej do 

RCKB w Brzesku 
650,00 

13 wyjazd dzieci z Gosprzydowej do Aqua Parku 

( przewóz i bilety wstępu) 
1950,00 

14 wyjazd młodzieży z PG w Uszwi do 

obserwatorium astronomicznego  

w  Niepołomicach      

700,00 

15 wyjazd dzieci z PP Gnojnik do Brzeska na 

spektakl profilaktyczny 
200,01 

16 wyjazd dzieci i młodzieży, czytelników Gminnej 

Biblioteki Publiczne w Gnojniku j wraz z filiami 

do Krakowa na Targi Książki 

500,00 

17 wyjazd dzieci z PP Gnojnik do Brzeska na 

spektakl profilaktyczny 
200,01 

18 wyjazd uczniów z PSP w Gnojniku do 

Częstochowy 
1600,00 

19 wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Krakowa 300,00 

Razem 17 268,62 

Programy profilaktyczne 

1 Przedstawienie profilaktyczne w PSP Gnojnik 350,00 

 

2 

Dofinansowanie zajęć literacko-profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży z Biesiadek 
599,32 

3 Program profilaktyczny „Dorotka po drugiej 150,00 



stronie tęczy” ZSP w Biesiadkach 

4 Program profilaktyczny „Kocmołuszek” dla 

uczniów PSP Gnojnik 
280,00 

5 Program animacyjno-profilaktyczny podczas 

pikniku rodzinnego „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” 

2.000,00 

6 Dofinansowanie pikniku rodzinnego w Uszwi 1.000,00 

7 Dofinansowanie Dnia Dziecka w PG Gnojnik 400,00 

8 Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych 

dla uczniów PG Gnojnik 
450,00 

9 Dofinansowanie Dnia Dziecka PP Gnojnik 1.000,00 

10 Dofinansowanie Dnia Dziecka ZSiP  

w Lewniowej 
1.000,22 

11 Spotkanie z podróżnikiem PSP Biesiadki  400,00 

12 przeprowadzenie kursu I pomocy dla uczniów 

PSP w Gnojniku             
1400,00 

13 dofinansowanie Turnieju Szachowego w PSP  

w Gosprzydowej 
349,99 

14 dofinansowanie spotkania młodzieży  

z seniorami z terenu Gminy Gnojnik  

w ramach spotkania opłatkowego Biesiadkach 

2700,00 

15 program profilaktyczny dla dzieci z świetlicy 

szkolnej w PSP w Gnojniku 
350,00 

16 program profilaktyczny dla dzieci z PP  

w Gnojniku 
300,00 

17 dofinansowanie cyklu zajęć profilaktycznych  

w Bibliotece Publicznej w Biesiadkach 
692,37 

18 dofinansowanie programu profilaktycznego  

w PSP w Biesiadkach     
1845,00 

19 dofinansowanie programów profilaktycznych  

w PG Gnojnik i PG Uszew 
640,00 

Razem 15 906,90 

Pozostałe zadania 

1 Zimowisko „Ferie z Centrum Kultury” 

organizowane przez wszystkie świetlice wiejskie. 

Razem w zimowisku wzięło udział  ok. 180 

dzieci 

7.000,00 



2 Dofinansowanie do organizowanych w Centrum 

Kultury w Gnojniku dla dzieci z Gminy Gnojnik 

zajęć tanecznych , w dwóch kategoriach 

wiekowych „Błysk” i „Mini Błysk” 

7.200,00 

3 Materiały do kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” w akcji biorą udział uczniowie PG oraz 

PSP w Uszwi oraz PG w Gnojniku 

839,00 

4 Dofinansowanie do obozu sportowego 200,00 

5 Dofinansowanie do kursu I pomocy 500,00 

6 Dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Gnojnik 
7207,24 

7 Spotkanie mikołajkowe w świetlicy wiejskiej  

w Lewniowej 
350,00 

8 Spotkanie mikołajkowe w świetlicy wiejskiej  

w Gosprzydowej 
104,06 

9 Spotkania mikołajkowe w świetlicy wiejskiej  

w Zawadzie Uszewskiej 
352,55 

10 Spotkanie mikołajkowe w PP w Gnojniku 500,00 

11 zakup pomocy dydaktycznych dla szkół  

i świetlic z terenu Gminy Gnojnik 
318,00 

Razem 24 570,85 

Szkolenia 

1 Szkolenie dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gnojniku 

900,00 

2 Szkolenie dla sprzedawców napojów 

alkoholowych z terenu Gminy Gnojnik 
900,00 

3 Szkolenie dla młodzieży Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
3.075,00 

 Razem 4 875,00 

 

1. Koszty badań oraz wydania, przez  lekarza biegłego, opinii w przedmiocie 

uzależnienia a także  opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę  - 

804,16 zł 

2. Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku - 7.280,00 



3. Wynagrodzenie, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne referenta ds. profilaktyki 

i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  stanowi łącznie kwotę – 11.405,83 

4. Odpis na ZFŚS to  kwota – 218,79 

Razem: 19.708,78 

 

Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku prowadzono 

postępowanie w zakresie zastosowania obowiązku poddania się badaniu  przez 

lekarza biegłego lub leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego wobec 11 osób. 

Wydano 5 postanowienia w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów. 

alkoholowych. Dokonano 15 kontroli  punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

ROZDZIAŁ 85195–POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 714,00  zł - środki 
z dotacji. 
W ramach tego rozdziału udzielono 6 świadczeń dla osób nieobjętych 

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pomoc przeznaczona jest dla 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, 

zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. Całkowity koszt zadania to 612,00 zł. 

 
ROZDZIAŁ 85202– DOMY POMOCY SPOLECZNEJ- plan 149.649,00 zł 
środki własne 
 
W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej 
dla 6 pensjonariuszy umieszczonych w DPS na pobyt stały oraz za 2 osoby 
umieszczone doraźnie na czas określony, łączna kwota zadania wyniosła 146.066,53 
zł 
 
ROZDZIAŁ 85206– WSPIERANIE RODZINY- plan 15.250,00 w tym: 
dotacja 12.150,00 oraz środki własne 3.100,00.  
 
W ramach tego rozdziału od miesiąca stycznia do grudnia 2016 , w ramach umowy 
zlecenia, pracował asystent rodziny. Pod swoja opieką miał on 9 rodzin a w nich 
22 dzieci z terenu Gminy Gnojnik. Całkowity koszt realizacji zadania w tym 
rozdziale w 2016 roku wyniósł 15.250,00 zł 
 
ROZDZIAŁ 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
Plan 4.840.165,61 z tego 4.839.665,61 są środkami z dotacji natomiast 500,00 
stanowią środki własne 

 
W ramach tego rozdziału od miesiąca kwietnia 2016r do 31 grudnia 2016r 

wykorzystano kwotę 4.838.384,62 zł w tym: 



- na wypłatę świadczeń wychowawczych R500+ kwotę  4.743.134,00  
- pozostałe koszty rzeczowe-95.210,44 
- pozostałe wydatki – 40,18 
 
W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wpłynęło 763 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w tym 41 drogą elektroniczną. 
 Organ właściwy przekazał do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Tarnowie 163 wnioski celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w związku z przebywaniem 
osoby ubiegającej się o świadczenie lub członka rodziny wnioskodawcy poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 Na podstawie złożonych wniosków wydano 636 decyzji w sprawie 
świadczenia wychowawczego w tym: 
-593 decyzje przyznające świadczenie, 
-43 decyzje odmowne. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej do końca grudnia otrzymał od Marszałka  
Województwa 56 decyzji przyznających prawo doświadczenia wychowawczego. 
 
Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4 743 134 zł co stanowi 
9.512 świadczeń.  W tym w ramach koordynacji wypłacono 342 269,00 zł co 
stanowi 686 świadczeń. 
 
Kwota świadczeń wypłaconych na świadczenia wychowawcze 4 743 134 zł: 
a)  na 1 dziecko  1.353.616,20 zł w tym na pierwsze dziecko 677.852,40 zł 
b)  na 2 dzieci 1.691.127,00 zł w tym na pierwsze dziecko 635.337,60 zł 
c)  na 3 dzieci 1.139.768,60 zł w tym na pierwsze dziecko 338.385,20 zł 
d)  na 4 dzieci 299.838,80 zł w tym na pierwsze dziecko 5.7338,80 zł 
e)  na 5 dzieci 114.783,40 zł w tym na pierwsze dziecko 18.283,40 zł 
f)  na 6 dzieci i więcej, w tym: 144.000,00 zł na pierwsze dziecko 22.500,00 zł 
 
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wychowawcze: 
a)  na 1 dziecko 369, w tym na pierwsze dziecko 170  
b) na 2 dzieci 455, w tym na pierwsze dziecko: 151 
c) na 3 dzieci 293, w tym na pierwsze dziecko: 81 
d) na 4 dzieci 69, w tym na pierwsze dziecko 13 
e) na 5 dzieci 36, w tym na pierwsze dziecko 5 
f) na 6 dzieci i więcej 32, w tym na pierwsze dziecko 5 
 
W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. rodzin mających ustalone prawo do 
świadczenia wychowawczego było 627 w tym 27 rodzin z ustalonym prawem do 



świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
 W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej nie 
prowadził zmiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na 
formę rzeczową lub opłacania usług. 

 
Koszty rzeczowe w ramach tego działu kształtowały się następująco:  
- wynagrodzenia pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń – 61.594,32 zł  
- umowy zlecenia – 570,00 
- pozostałe koszty rzeczowe –33.046,12 zł w tym środki na wdrożenie ustawy: 
19.211,54 zł 
Pozostałe wydatki: 
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 40,18 zł  
 
 
ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA 
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO – plan 2.919.793,02  w tym środki z dotacji na świadczenia 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.872.916,02 oraz 
środki własne-  46.877,00 zł. 
 
W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – 2.876.662,52 zł w tym: 
W ramach realizacji świadczeń rodzinnych : 
1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 1.025.336,65 zł. co stanowi 9.183 
świadczeń 

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę 499.497,24  zł w tym:  
 z tytułu  urodzenia dziecka - 27  świadczenia na 27.000 zł kwotę   
 opieki nad dzieckiem w  okresie  korzystania  z urlopu wychowawczego  -

wypłacono 209 świadczeń na kwotę 81.520 zł 
 samotnego   wychowania  dziecka - 308  świadczeń na kwotę 56.535,85 

zł. 
 kształcenia i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego powyżej    5-tego  

roku  życia -  265  świadczeń  na  kwotę  26.880 zł 
 kształcenia   i  rehabilitacji   dziecka  niepełnosprawnego   do piątego  

roku   życia – 45 świadczenia    kwota  3.670 zł 
 rozpoczęcie   roku  szkolnego  565 świadczenia  na  kwotę  55.255,40 zł 
 podjęcie    przez  dziecko   nauki   w  szkole  poza  miejscem   

zamieszkania  1211 świadczeń  na  kwotę  80.106,77 zł  z tego na: 
a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której 
znajduje się szkoła - 83 świadczenia kwota 8.819 zł 



b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 1083 świadczeń na kwotę 69.519 zł  

 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń 
1888 na kwotę 168.529,22 zł 

 
3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. 
„Becikowe”, na kwotę 60.000 zł co stanowi 66 świadczeń 

4/ wypłacono 106  świadczeń rodzicielskich na kwotę 96.152,03 
5/ wypłacono 2.412  świadczeń opiekuńczych na kwotę 725.194,50 zł  z tego na : 

 2.009 - zasiłki pielęgnacyjne - 307.377 zł 
 274-  świadczenia  pielęgnacyjne - 351.413,40 zł 
 129 -  specjalny zasiłek opiekuńczy – 66.404,10 zł 

 
6/ Wypłacono 240 świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekuna na kwotę 125.406,73 
zł 
7/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 46 osób, stanowiło 
to 549 świadczeń na kwotę 117.271,78 zł. W tym opłacono składkę KRUS dla 
5 osób w wysokości 4.417,00 zł. 
 
8/Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń  dwóch pracowników 
zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów wyniosły - 73.109,19 w tym środki własne 
1.758,50 zł 
9/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 15.104,23 zł 
w tym środki własne 312,23 zł: 
- podatek od zajmowanego lokalu – 50,00 
- odpis na ZFŚS – 1.750,29 
- materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowań NEMEZIS i AMAZIS, druki 
i wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, usługi pocztowe, bankowe, badania 
okresowe oraz szkolenia pracowników - 13.303,94  zł 
 
10/ W ramach realizacji ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączna kwotę 131 910,00 zł 
Prowadzono postępowanie wobec 49 dłużników alimentacyjnych. 
 
11/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 1.522,30 zł 
 
12/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 
157,87 zł. 
 

W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy  
w Brzesku a także Komornikiem Skarbowym wyegzekwowano od dłużników 
alimentacyjnych kwotę 20.377,10 z czego 16.111,77 stanowiła wyegzekwowana 



kwota funduszu alimentacyjnego oraz 4.265,33 wysokość zaliczki alimentacyjnej. 
W ramach wyegzekwowanych kwot – 7.891,94 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 30.438,00 zł  - w tym środki z dotacji 28.938,00 oraz 
środki własne 1.500 

 
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 42 osoby w tym z tytułu pobierania:             

- świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego- 5 osób 
- zasiłku dla opiekuna -6 osób 
- świadczeń pielęgnacyjnych - 9 
- zasiłku stałego – 22 osób 
Za osoby te  odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie- 
28.491,96  
 
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI 
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 159.123,00 zł 
w tym  środki z dotacji 84.600,00 oraz środki własne  74.523,00  
 
Wykorzystano środki w łącznej kwocie 159.121,55 zł w tym środki własne 
74.521,55 

W rozdziale tym do  zadań własnych gminy  należy  realizacja  następujących 
form pomocy : 
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również celowych 
specjalnych głównie z przeznaczeniem na zakup  żywności, lekarstw, opału, 
odzieży a także udzielanie wsparcia  w formie rzeczowej. Łącznie tą formą  pomocy 
objęto 105 rodzin na kwotę 73.530,40 zł w tym: 
  
a)wypłacono świadczenia na kwotę – 48.926,54 w tym: 
- zasiłki celowe na kwotę – 29.364,54 
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 18.562 zł co stanowiło 64 świadczenia dla 
33 rodzin 
- zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych jakimi były pożary dla 2 rodzin, 
2 świadczenia o łącznej wartości 1.000,00 zł 
 
b)udzielono  pomocy w formie rzeczowej, na łączną wartość 24.603,86 zł.  
W ramach tego rodzaju wsparcia Ośrodek Pomocy zakupił: 
- opał dla 40 rodziny, 45 świadczeń -  na łączną kwotę – 24.050,12 zł 
- lekarstwa – dla 3 rodzin, 4 świadczenia – 409,19 zł 



- żywność dla 1 osoby – 2 świadczenia na wartość 144,55 zł 
 
2/ przyznawanie i wypłacanie   zasiłków okresowych w większości finansowanych 
z budżetu Wojewody. W 2016 roku tego rodzaju pomocą objęto 41 rodzin na 
kwotę  85.591,15 zł w tym środki własne stanowiły kwotę 991,15zł. Zasiłki 
okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 25 rodzin w wyniku czego 
udzielono 114 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 16 rodzin którym wypłacono 90 
świadczenia. 
 
 ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 143.562 zł w tym środki 
własne 2.843,00 
 

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski 
o przyznanie prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji 
Kierownika OPS,  zasiłki stałe pobierało 26 osób co stanowiło 264  świadczeń na 
łączną kwotę  143.561,92 zł , z czego 140.719,00 stanowiły środki  otrzymanej 
dotacji  pozostałą kwotę w wysokości 2.842,92 środki własne. 
 
 
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 399.134,18 zł w 
tym z dotacji 71.347,18 zł oraz środki własne 327.787,00 zł 
 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – 381.879,35 zł. w tym: 
utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu 
państwa  w wysokości 52.458 zł oraz budżetu gminy 310.532,17 zł pozostała kwota 
w wysokości 18.889,18 stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki  nad osobami ubezwłasnowolnionymi wraz z kosztami obsługi. 
W ramach tego rozdziału  koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, oraz 
pochodnych od wynagrodzeń dla 6 pracowników, zatrudnionego stażysty po 
odbytym stażu oraz kosztów wynagrodzenia i pochodnych w ramach zatrudnienia 
do 30 roku życia wyniosły łącznie 333.276,66 zł  
-udział pracowników w szkoleniach -3.392,70 zł 
-odpis na ZFŚS – 6.166,11 zł  
- usługi telefoniczne – 980,67 zł 
- umowa zlecenia szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy -70,00 
- badania okresowe pracowników –222,00 
-pozostałe wydatki rzeczowe: opłata licencyjna programu płacowego, opłaty za 
utrzymanie systemu księgowego FK, zakup materiałów biurowych, tonerów , 
druków ( w tym wywiadów środowiskowych), usług pocztowych, bankowych, 
prowizji od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, podróży służbowych, 
opłat wodno-kanalizacyjnych oraz podatku od zajmowanych przez GOPS 
pomieszczeń a także usługi transportu żywności w na łączna kwotę 19.161,21 
 



Wypłacono 39 świadczeń dla 7 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku 
sądowego na łączną kwotę 18.610,00 zł Koszty obsługi tego zadania stanowią 1,5% 
wypłaconego wynagrodzenia i wyniosły – 279,18 zostały one wykorzystane w 
całości. 
 
ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 218.994,72 zł w tym 
na dożywianie dzieci – środki z dotacji  169.832 oraz środki własne 48.750 a 
także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych  KDR– 412,72  
 

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w wysokości 210.360,82 z tego 
środków własnych  na kwotę   44.259,40 zł z podziałem na następujące zadania: 
1/ Realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
łącznie z art. 6a- objętych zostało 262 uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i  
przedszkoli. Dzieci te pochodziły ze 116 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach 
tych wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 537 osoby. Łącznie, w ramach 
tego zadania, udzielono 37.600 świadczeń w formie posiłku na łączna kwotę 
209.988,30 
w tym ze  środków pochodzących : 
-z budżetu państwa -  165.728,90 zł 
-ze środków  własnych – 44.259,40 zł . 
 
2/ W tej klasyfikacji budżetowej realizowano Rządowy program dla rodzin 
wielodzietnych KDR. Liczba złożonych wniosków od 1 stycznia 2016r do 
31 grudnia 2016r wyniosła 32 w tym: 
- liczba wniosków o przyznanie karty dużej rodziny – 27 
- liczba wniosków o przyznanie nowej karty dużej rodziny dla członka rodziny 
wielodzietnej, który był wcześniej posiadaczem – 3 
- liczba wniosków dla nowego członka – 1 
- liczba wydanych duplikatów karty dużej rodziny – 0 
- liczba wniosku o uzupełnienie rodziny - 1 
 
Przysługujące koszty obsługi zadania wyniosły zgodnie z ustawą 372,52 zł i zostały 
w całości wykorzystane. 
 
ROZDZIAŁ 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 
110.992 zł w tym środki z dotacji 84.992,00 oraz środki własne 26.000zł 
 

W ramach tego zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku 
rozpatrzył wnioski osób ubiegających się o udzielenie pomocy w postaci 
stypendiów dla uczniów. Ogółem tą forma pomocy objęto 316 uczniów w tym  

- uczniów szkół podstawowych  -  152 
- uczniów szkół gimnazjalnych – 93 
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 71 



  
Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 110.992,00 zł z czego 26.000 zł 
stanowiły środki własne. 
 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  

 
Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Gnojnik Nr 36/16 z dnia 23.03.2016 

przy GOPS w Gnojniku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu 
wchodzi 13 osób w tym: nauczyciele szkół z terenu Gminy Gnojnik, pracownicy 
OPS w Gnojniku, lekarz a także  przedstawicieli policji. Zespół realizuje zadania 
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 
roku (Dz. U. z 2015 nr poz. 1390). Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej 
niż raz na trzy miesiące. W pierwszym półroczu 2016 roku odbyły się 4 spotkania 
zespołu interdyscyplinarnego. Do zadań zespołu należy między innymi 
prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w ramach tego zadania do zespołu 
wpłynęło 10 Niebieskie Karty, oraz kontynuowano 5 Niebieskich Kart 
rozpoczętych w 2015 roku. W wyniku prowadzonych kart przeprowadzono 
rozmowy wspierające z 10 ofiarami przemocy. Przeprowadzono również rozmowy 
ze  sprawcami przemocy. W wyniku podjętych działań dla każdej z ofiar przemocy 
ustalono indywidualny plan pomocy. Po jego zrealizowaniu a także ustaniu 
przemocy w rodzinie,  bądź uzasadnionym przypuszczeniu ustania przemocy w 3 
przypadkach zakończono prowadzenie procedury NK. 

 
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 
- rozdzielnictwo żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

            

           Janusz Zych 

 


