
 

 

 

Uchwała  Nr XXXVIII/336/18 

Rady Gminy   w  Gnojniku 

z  dnia 20 czerwca 2018 r. 
 

 

w sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Gminnego   Ośrodka  Pomocy   

społecznej  w  Gnojniku   za  2017 rok. 

 

 

 

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

o samorządzie  gminnym/ Dz.U z 2018, poz.  994  z p. zm./ i art.110 ust.9 ustawy z dnia  

12 marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej / tj.  Dz.U z 2017.1769 z p.zm./ - Rada   Gminy   

w  Gnojniku   uchwala   co   następuje: 

 

 

§   1.  Przyjmuje   się   sprawozdanie   z  działalności   Gminnego  Ośrodka  Pomocy   

Społecznej   za  2017  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 
XXXVIII/336/18 
Rady Gminy w Gnojniku 
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 
 
          SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚĆI 

GMINNEGO   OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIKU 
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 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/153/16  z dnia 03 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 2017 r, poz. 1769 
ze 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 2017r.  
poz. 1952 z p. zm.) 
- ustawy  z dnia 07.09.2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ( t.j. 
Dz. U. z 2018, poz. 554 z p. zm.) 
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.   o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(t.j. Dz. U z 2017 poz. 2092 z p. zm.); 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 734); 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.  z 2017, poz. 1788) 
- 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 (t.j. Dz. U. z 2018. 
poz. 1030) 
- 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 2017 r poz. 
1832 z p. zm.) 

- ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz. 
U. z 2017. poz. 1851 z p. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca  
2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie 
świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we 
wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego ( Dz. U z 2017. poz. 1465) 
 

 
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 2017 wynosił 11.373.147,66 zł. Plan wydatków 
budżetowych został wykonany 98,64 % w kwocie 11.218.401,50 zł  
w tym na zadania w zakresie: 

 
OCHRONA ZDROWIA 

 
ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIA NARKOMANI plan 1.900,00 zł - 
środki własne 
 

Na  działania  zgodne z  Gminnym  Programem Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani wydatkowano środki w łącznej 
wysokości 950,00zł. 
W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomani 
zrealizowano: 
 - program profilaktyczny, Dzień Dziecka w Lewniowej koszt 500,00 zł. 
- program profilaktyczny PSP Uszew – 200,00 zł. 
- przewóz młodzieży szkolnej – PG Gnojnik – 250,00 zł. 
 
85154–PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- plan 65.286,00 zł - 
środki własne 
 
               Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2017 roku  wydatkowano środki 
finansowe w łącznej wysokości – 61.916,21 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 PG w Gnojniku do Brzeska na 
warsztaty profilaktyczne 

600,00 



3 Wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku na obóz 
językowy  

800,00 

4 Wyjazd dzieci z Lewniowej do kina w Brzesku 350,00 

5 Wyjazd uczniów PSP Uszew do Krakowa 550,00 

6 Wyjazd dzieci z PG w Gnojniku do Drezna 1.500,00 

7 Wyjazd uczniów PP Uszew do Zatorlandu 996,30 

8 Wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Łazów 1.000,00 

9 Wyjazd dzieci z PSP w Uszwi do Warszawy 739,80 

10 Wyjazd dzieci PG w Gnojniku w Sudety 300,00 

11 Wyjazd młodzieży (strażaków) na seminarium w 
zakresie pożarnictwa i profilaktyki alkoholowej 
do Krakowa 

4.240,00 

12 Wyjazd uczniów z PG w Gnojniku do Krakowa 300,00 

13 Wyjazd uczniów z PSP w Gosprzydowej do 
Krakowa  

600,00 

14 Wyjazd uczniów z PSP w Uszwi do Warszawy  1.500,00 

15 Wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do 
Częstochowy 

1.500,00 

Razem 16.976,10 

Programy profilaktyczne 
1 Przedstawienie profilaktyczne w PG Uszew 516,78 

 
2 

Dofinansowanie do dnia Dziadka i Babci w 
Lewniowej 

1.500,00 

3 Zakup nagród w konkursie  profilaktycznym  300,00 

4 Warsztaty profilaktyczne  w bibliotece i świetlicy 
w Biesiadkach 

300,00 

5 Program profilaktyczny „Krowa kłamczucha” – 
PSP Gnojnik 

250,00 

6 Dofinansowanie do Dnia Dziecka  w Uszwi 500,34 

7 Dofinansowanie projektu profilaktycznego w 
PG Gnojnik 

620,00 

8 Dofinansowanie Dnia Dziecka w PP Gnojnik  1.500,00 

9 Przeprowadzenie kursu I pomocy dla uczniów  
PSP w Uszwi  

650,00 

10 Dofinansowanie Dnia Dziecka w Gnojniku 2.500,00 

11 Program profilaktyczny w PSP w Biesiadkach 1.230,00 

12 Program profilaktyczny w PG Gnojnik 200,00 

Razem 10.067,12 

Pozostałe zadania 
1 Zimowisko „Ferie z Centrum Kultury” 

organizowane przez wszystkie świetlice wiejskie.  
3.650,00 

2 Dofinansowanie do organizowanych w Centrum 5.800,00 



Kultury w Gnojniku dla dzieci z Gminy Gnojnik 
zajęć tanecznych, w dwóch kategoriach 
wiekowych „Błysk” i „Mini Błysk” 

3 Dofinansowanie spotkania opłatkowego dla 
seniorów w Biesiadkach 

2.500,00 

4 Dofinansowanie maratony charytatywnego 
ZUMBA w Gnojniku 

198,66 

Razem 12.148,66 

Szkolenia 
1 Prelekcje dla rodziców uczniów PG oraz PSP w 

Gnojniku 
550,00 

 Razem 550,00 

 
 
1. Koszty badań oraz wydania, przez lekarza biegłego, opinii w przedmiocie 
uzależnienia a także  opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę  - 
3.254,48 zł 
2. Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku - 7.420,00 
3. Wynagrodzenie, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne referenta ds. profilaktyki 
i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowi łącznie kwotę – 
11.262,72 zł. 
4. Odpis na ZFŚS to  kwota – 237,13 zł 
Razem: 22.174,33 
 
Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku prowadzono 
postępowania w zakresie zastosowania obowiązku poddania się badaniu  przez 
lekarza biegłego lub leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego wobec 13 osób. 
Wydano 14 postanowień w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów. 
alkoholowych. Dokonano 18  kontroli  punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
 
 
ROZDZIAŁ 85195–POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 510,00 zł - środki 
z dotacji. 
 
W ramach tego rozdziału udzielono 5 świadczenia 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 realizacji zadania to 507,33 zł 
 
 

POMOC SPOŁECZNA 
 



ROZDZIAŁ 85202– DOMY POMOCY SPOLECZNEJ- plan 129.140,00 zł 
środki własne 
 
W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej 
dla 5 pensjonariuszy umieszczonych w DPS na pobyt stały, łączna kwota zadania 
wyniosła 118.639,17 zł. 
 
 
ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 
ORAZ ZA OSOBY  UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – plan 37.102,94 zł - w tym środki z dotacji 
34.652,94 oraz środki własne 2.450,00zł 

 
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób w tym z tytułu pobierania:             

- świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego- 7 osób 
- zasiłku dla opiekuna -7 osób 
- świadczeń pielęgnacyjnych – 9 osób 
- zasiłku stałego – 25 osób 
Za osoby te  odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie- 
33.573,24 zł  
 
 
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC 
W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 
RENTOWE – plan 163.336,00 zł w tym środki z dotacji 84.600,00 oraz środki 
własne 78.736,00  
 
Wykorzystano środki w łącznej kwocie 162.657,83 zł w tym środki własne 
78.057,83 

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 
115 rodzin na kwotę 77.476,16 zł w tym: 
  
a)wypłacono świadczenia na kwotę – 55.727,50 w tym: 
- zasiłki celowe na kwotę – 35.440,50 
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 19.287,00 zł co stanowiło 67 świadczenia dla 36 
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 21.748,66 zł.  
W ramach tego rodzaju wsparcia Ośrodek Pomocy zakupił: 
- opał dla 33 rodziny, 37świadczeń - na łączną kwotę – 20.595,16 zł 
- lekarstwa – dla 5 rodzin, 8 świadczenia – 504,94 zł 
- żywność dla 4 rodzin – 4 świadczenia na wartość 498,33 zł 
- artykuł gospodarstwa domowego – 1 osoba, 1 świadczenie – 150,23 
 
2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w większości finansowanych 
z budżetu Wojewody. W 2017 roku tego rodzaju pomocą objęto 36 rodzin na 
kwotę 85.181,67 zł w tym środki własne stanowiły kwotę 581,67zł. Zasiłki 
okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 23 rodzin w wyniku czego 
udzielono 122 świadczeń oraz z tytułu choroby dla 11 rodzin którym wypłacono 92 
świadczenia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego – 2 rodziny, 4 świadczenia 
 
 ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 180.322,04 zł w tym środki 
własne 0,00 
 

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski 
o przyznanie prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji 
Kierownika OPS, zasiłki stałe pobierało 31 osób co stanowiło 327 świadczeń na 
łączną kwotę  173.784,76 zł., z czego 100% stanowiły środki  otrzymanej dotacji. 
 
 
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 425.988,74 zł. 
w tym z dotacji 100.799,74 zł oraz środki własne 325.189,00 zł 
 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – 415.070,05 zł. w tym: 
utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu 
państwa w wysokości 75.313,70 zł oraz budżetu gminy 316.500,61 zł pozostała 
kwota w wysokości  23.255,74 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 rocznego, oraz pochodnych od 
wynagrodzeń dla 7 pracowników - 355.009,56 zł  
-udział pracowników w szkoleniach -3.590,30 zł 
-odpis na ZFŚS – 7.441,34 zł  
- usługi telefoniczne – 864,84 zł 
- umowa zlecenia szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy -280,00 



- badania okresowe pracowników –430,00 
-pozostałe wydatki rzeczowe: opłata licencyjna programu płacowego, opłaty za 
utrzymanie systemu księgowego FK, zakup materiałów biurowych, tonerów, 
druków (w tym wywiadów środowiskowych), zakupu dwóch zestawów 
komputerowych, kserokopiarki, usług pocztowych, bankowych, prowizji od 
wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, podróży służbowych, opłat wodno-
kanalizacyjnych, oraz podatku od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń,  
wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń na łączna kwotę - 
24.198,27 zł. 
 
Wypłacono 90 świadczeń dla 8 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku 
sądowego na łączną kwotę 22.912,00 zł Koszty obsługi tego zadania stanowią 1,5% 
wypłaconego wynagrodzenia i wyniosły – 343,74 zostały one wykorzystane 
w całości. 
 
ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 211.846,00 zł 
w tym na dożywianie dzieci – środki z dotacji 161.360,00zł oraz środki 
własne 50.486,00 zł  
 

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w wysokości 203.714,70 zł. 
z tego środków własnych na kwotę 42.354,70 zł.  
Na 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 117 rodzin z terenu naszej gminy, 
w rodzinach tych wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 535 osoby. Łącznie, 
w ramach tego zadania, udzielono 36.230 świadczeń w formie posiłku na łączna 
kwotę 203.714,70 zł. 
w tym ze środków pochodzących: 
-z budżetu państwa - 161.360 zł 
-ze środków  własnych – 42.354,70 zł . 

 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 
 
ROZDZIAŁ 85415– POMOC MATERIALNA DLA UCZNÓW 
O CHARAKTERZE SOCJALNYM- plan 113.608,00 w tym: dotacja 87.608,00 
oraz środki własne 26.000,00.  
 
 

W ramach tego zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku 
rozpatrzył wnioski osób ubiegających się o udzielenie pomocy w postaci 
stypendiów dla uczniów. Ogółem tą forma pomocy objęto 145 uczniów w tym  

- uczniów szkół podstawowych  -  71 



- uczniów szkół gimnazjalnych – 33 
- uczniów szkół ponad gimnazjalnych - 41 
  

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 112.108 zł z czego 24.500,00 zł 
stanowiły środki własne. 
 

RODZINA 
 
 
ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
Plan 6.925.302 z tego 6.914.302 są środkami z dotacji natomiast 11.000,00 
stanowią środki własne 

 
W ramach tego rozdziału od 01 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r 

wykorzystano kwotę 6.869.897,16 zł w tym środki własne 5.312,20 
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wpłynęło 778 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, w tym 50 wniosków drogą elektroniczną: za pomocą 
bankowości elektronicznej oraz platformy e-PUAP. 

 
 Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Delegatura 

w Tarnowie (wcześniej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 
Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie) przekazano 165 wniosków, 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 poza granicami kraju. 

 
Na podstawie złożonych wniosków wydano 636 decyzji przyznających 

świadczenie wychowawcze, 29 decyzji odmownych- ze względu na przekroczenie 
kryterium dochodowego. 

 
W okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. Ośrodek Pomocy 

Społecznej wydał 6 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach. 
Świadczenie nienależnie pobrane podlega zwrotowi do budżetu państwa na 
postawie art. 25 ust.1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

 
 
Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 6.760.873,60 zł co 

stanowi 13.558 świadczeń. W tym na podstawie decyzji przyznanej przez 
Wojewodę wypłacono 754.237 zł co stanowi 1.512 świadczeń. 
 
 

 



 
 
 
Tabela 1:  Informacje o rodzinach pobierających świadczenie 
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Liczba rodzin pobierających 
świadczenia 586 599 617 608 605 609 613 611 618 484 531 541 

Liczba rodzin bez dziecka 
niepełnosprawnego 
pobierających świadczenie 
wychowawcze na pierwsze 
dziecko 

372 378 386 381 379 381 382 382 371 319 349 354 

Liczba rodzin  z dzieckiem 
niepełnosprawnym pobierających 
świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko 

25 25 25 26 27 27 27 27 31 27 29 31 

 

 
Koszty rzeczowe w ramach tego działu kształtowały się następująco:  
 
- wynagrodzenia dwóch pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń –91.805,46  
- Odpis na ZFŚS – 2.169,76 
- pozostałe koszty rzeczowe – 14.545,27 w tym środki własne 4.809,13 
 
Pozostałe wydatki: 
- świadczenia nienależnie pobrane oraz odsetki od świadczeń nienależnie 
pobranych – 503,07 zł  
 
ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA 
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO – plan 3.099.479,73  w tym środki z dotacji na świadczenia 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.068.879,73 oraz 
środki własne-  30.600,00 
 
W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – 3.054.411,24 zł w tym: 
W ramach realizacji świadczeń rodzinnych : 
1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 1 075 396,58 zł  co stanowi 9 209 
świadczeń 

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 508 184,05  zł w tym:  
• z tytułu  urodzenia dziecka- 37 świadczenia na 36225,74 zł. kwotę   



• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  -
wypłacono 128 świadczeń na kwotę 49 958,68 zł. 

• samotnego wychowania dziecka - 314 świadczeń na kwotę 60 035,58 zł. 
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 308 świadczeń na 

kwotę 33 110,00 zł 
• rozpoczęcie roku szkolnego 572 świadczenia na kwotę 55 559,59 zł 
• podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 324 

świadczeń na kwotę 91 445,84 zł. z tego na: 

• wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń 1 940 
na kwotę 181 848,62 zł. 

 
3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. 
„Becikowe”, na kwotę 77 000,00 zł. co stanowi 77 świadczeń  
4/ wypłacono 92 świadczeń rodzicielskich na kwotę 81 677,21 zł 
5/ wypłacono 2 445 świadczenia opiekuńcze na kwotę 830 767,63 zł z tego na : 

• 1 953 - zasiłki pielęgnacyjne - 298 809,00 zł. 
• 328 - świadczenia pielęgnacyjne - 447 153,30 zł. 
• 164 -  specjalny zasiłek opiekuńczy – 84 805,33 zł 

 
6/ Wypłacono 206 świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekuna na kwotę 
107 120,00 zł. 
7/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 53 osób,  stanowiło 
to 582 świadczeń  na kwotę 136 221,08 zł. W tym opłacono składkę KRUS dla 
6 osób w wysokości 5.857,00 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 - 76.361,14 zł. 
9/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 
18.364,65 zł. w tym środki własne 4.694,48 zł: 
- podatek od zajmowanego lokalu – 50,00 
- odpis na ZFŚS – 1.897,06 
- materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowań NEMEZIS i AMAZIS, druki 
i wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, usługi pocztowe, bankowe, badania 
okresowe oraz szkolenia pracowników - 16.417,59 zł w tym środki własne 4.694,48 
10/ W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączna kwotę 142 740,60 zł 
Prowadzono postępowanie wobec 41 dłużników alimentacyjnych. 
11/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 484,00 zł 
12/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 
94,30 zł. 
 



W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy  
w Brzesku a także Komornikiem Skarbowym wyegzekwowano od dłużników 
alimentacyjnych kwotę 32.828,96 z czego 31.592,87 stanowiła wyegzekwowana 
kwota funduszu alimentacyjnego oraz 1.236,09 wysokość zaliczki alimentacyjnej. 
W ramach wyegzekwowanych kwot – 11.464,55 zł stanowiło dochód Gminy 
Gnojnik. 
 
ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 353,76 są to środki 
z dotacji. 
 
W tej klasyfikacji budżetowej realizowano Rządowy program dla rodzin 
wielodzietnych KDR. Liczba złożonych wniosków  od 1 stycznia 2017r do 
31 grudnia 2017r wyniosła 31 w tym: 
- liczba wniosków o przyznanie karty dużej rodziny – 24 
- liczba wniosków o przyznanie nowej karty dużej rodziny dla członka rodziny 
wielodzietnej, który był wcześniej posiadaczem – 6 
- liczba wniosków dla nowego członka – 1 
- liczba wydanych duplikatów karty dużej rodziny – 0 
- liczba wniosku o uzupełnienie rodziny - 0 
 
Przysługujące koszty obsługi zadania wyniosły zgodnie z ustawą 340,36 zł i zostały 
w całości wykorzystane. 
 
ROZDZIAŁ 85504– WSPIERANIE RODZINY- plan 18.472,45 w tym: 
dotacja 2.972,45 oraz środki własne 15.500,00.  
 
W ramach tego rozdziału od miesiąca stycznia do grudnia 2017 , w ramach umowy 
zlecenia,  pracował  jeden asystent rodziny. Pod swoja opieką miał on 13 rodzin a 
w nich 27 dzieci z terenu Gminy Gnojnik. Całkowity koszt realizacji zadania  w tym 
rozdziale wyniósł 15.359 zł z tego z dotacji  2.972,45 środki własne 7.859 pozostała 
kwota w wysokości 4.527,55 została zrefundowana z Funduszu Pracy 
 
ROZDZIAŁ 85510– DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO 
WYCHOWAWCZYCH- plan 500,00 w całości środki własne.  
 
W ramach tego rozdziału od miesiąca stycznia do grudnia 2017 nie wydatkowano 
środków 
 

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 2017 roku odbyło się 6 spotkań zespołu 
interdyscyplinarnego. Do zadań zespołu należy między innymi prowadzenie 
procedury Niebieskiej Karty w ramach tego zadania do zespołu wpłynęło 
20 Niebieskich Kart, oraz kontynuowano 4 Niebieskie Karty założone  
w 2016 roku. W wyniku prowadzonych kart przeprowadzono rozmowy wspierające 
z 16 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 4 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  

 


