
Na podstawie art. 110 ust. 9  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu 

za 2020 r. 
oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

kwiecień 2021 r. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu działa na podstawie: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary
Sącz Nr 4/90 z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 13
czerwca  2003  r.  o  zatrudnieniu  socjalnym,  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”,  ustawy  z  dnia  24  stycznia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób
niepełnosprawnych. 
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I
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Gminie Stary Sącz

Na podstawie  prowadzonej  sprawozdawczości,  opinii  pracowników zajmujących  się  sferą  społeczną,  wysnuto
kilka interesujących konkluzji:
- rok 2020 został zdeterminowany przez zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2, rok 2021 także
będzie „rokiem epidemicznym”,
- możliwe że nastąpi kryzys gospodarczy charakteryzujący się wzrostem bezrobocia, obniżeniem dochodów gospodarstw,
-  mieszkańcy  będą  coraz  bardziej  zmęczeni  utrzymującymi  się  obostrzeniami  epidemicznymi,  część  osób  nie  będzie
przestrzegała wprowadzonych restrykcji,
- sytuacja zdrowotna wielu mieszkańców gminy ulegnie pogorszeniu nie tylko z powodu epidemii, ale także utrudnionego
dostępu do opieki zdrowotnej, 
- jak pokazał rok 2020 sytuacja osób starszych nie uległa drastycznemu pogorszeniu, bieżący rok także „nie wykazuje”
negatywnych trendów w tym kierunku, 
-  mogą  nasilić  się  problemy  rodzinne:  problemy  z  wychowaniem  dzieci,  większa  ilość  związków  wolnych,  więcej
rozwodów  i  problemów  z  ustaleniem  wzajemnych  relacji  byłych  małżonków  oraz  sposobu  sprawowania  opieki  nad
dziećmi,
- proces odejścia od rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych będzie się utrzymywał,
- grupa osób, które świadomie będą unikać aktywności zawodowej i chęci poprawy losu będzie się powiększać, są to też
osoby często uzależnione od alkoholu,
- następować będzie wzrost liczby osób starszych, gospodarujących samotnie, zwłaszcza na wsiach. Pogłębią się wśród tych
osób problemy dnia codziennego: utrzymanie mieszkania, problemy zdrowotne, brak pomocy ze strony najbliższych, brak
zainteresowania, niskie uposażenia emerytalne, problemy z systemem opieki zdrowotnej.
- w kwestii aktywności zawodowej, rzeczą bardzo ważną dla samorządu w perspektywie kilku nadchodzących lat, będzie
jego zdolność do zatrzymania, bądź też przyciągnięcia osób w wieku produkcyjnym (aktywności zawodowej) na miejscu w
gminie. Będzie to miało znacznie w aspekcie rozwoju społeczności aktywnej w wielu obszarach – także w relacji integracji
międzypokoleniowej.
-  tendencja  zagranicznych  wyjazdów  zarobkowych  została  mocno  zahamowana  przez  restrykcje  wprowadzane  przez
poszczególne kraje. Wiele osób będzie poszukiwał pracy w regionie lub w większych ośrodkach krajowych, 
-  niepokojącym  zjawiskiem  wśród  dzieci  szkolnej  jest  wciąż  narastający  problem  uzależnień  od  urządzeń
teleinformatycznych.  Już  obecnie  występują  problemy  wśród  dzieci  z  koncentracją,  czynnym  udziałem  w  grupach
rówieśniczych czy szkolnych. Zjawisko to może się nasilać i przybierać formy nawet wyczerpania fizycznego.  
- coraz trudniej, co podkreślają psycholodzy społeczni, nawiązać uczciwe dwustronne relacje z drugim człowiekiem. Z tego
powodu  możliwe  będzie  większe  rozchwianie  psychiczne  wśród  mieszkańców.  Narastające  zaburzenia  psychiczne,
frustracje, depresje, ogólne rozdrażnienie i niepokój - to realny problem na przyszłość pogłębiany na dodatek przez izolację
społeczną spowodowaną przez epidemię, 
- problemem pozostają nadal kwestie związane z czystością środowiska naturalnego: powietrza, dostępem do czystej wody,
kanalizacji, ekologicznego ogrzewania. Zimy stają się nieprzewidywalne z na przemian mroźnymi okresami i odwilżami.
Natomiast w lecie występują ekstremalnie duże temperatury, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, a także osób
starszych.  Skokowo  wzrastają  też  opłaty  za  usługi  (np.  odbiór  śmieci,  wodę,  kanalizację).  Warto  zauważyć,  że
niejednokrotnie w wielu domostwach do tej pory takie opłaty nie występowały, gdyż dysponowano prywatnymi studniami,
szambami, a kilka lat temu opłat za śmieci w ogóle nie było. Stanowi to dodatkowe obciążenia dla budżetu domowego. 
- będzie postępować dalsze odejście od rolniczego sposobu gospodarowania.
- nieodzowna dla naszej społeczności wydaje się działalność Kościoła Katolickiego, księży, parafii, a także stowarzyszeń i
fundacji ukierunkowanych na integrację społeczną. Pomoc duchowa, zaspokajanie potrzeby uczestniczenia w mniejszej lub
większej wspólnocie to czynnik, dzięki któremu unikniemy wielu problemów społecznych i zdrowotnych.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

1. Powstanie kolejnych mieszkań chronionych.
W styczniu 2021 r. powstało pierwsze mieszkanie chronione treningowe w Gminie Stary Sącz. Obecnie przebywa w nim
dwoje mieszkańców. To krótkie doświadczenie pokazuje, że jest to bardzo przydatne świadczenie. Kolejne mieszkanie typu
wspieranego byłoby bardzo pomocne dla osób starszych i schorowanych Takich osób w gminie przybywa z roku na rok.
Podobne mieszkanie należy także przeznaczyć dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. Obecnie co najmniej
dwie osoby mogłyby być objęte tego typu wsparciem. Z pewnością byłaby to dla nich szansa na wyjście z bezdomności,
znalezienia pracy i usamodzielniani się. 
Zaletą  mieszkania  chronionego  jest  jego  bliskość  zarówno  fizyczna  jak  i  społeczna.  Mieszkańcy  wciąż  przebywają  w
lokalnym środowisku, które znają i lubią.  Niebagatelne są też niższe koszty funkcjonowania mieszkania szacowane na
około 1000 zł miesięcznie w przypadku 3-4 osób w jednym lokum. Koszt pobytu osoby w DPSie dla gminy to ok. 3000 zł
miesięcznie na osobę. 

3



Mieszkanie  chronione  może być prowadzone  przez  każdą  jednostkę organizacyjną  pomocy społecznej  lub organizację
pożytku publicznego. 

2. Dalsze działania w kierunku wzmacniania funkcjonowania rodziny. 

Istnieje  stała  potrzeba  intensyfikowania działań  w kierunku zachowania  integralności  rodzin z dziećmi.  Wiele
problemów  opiekuńczych  i  wychowawczych  bierze  się  z  wzajemnego  niezrozumienia,  brakiem  kultury  wzajemnego
przebywania, brakiem komunikacji w gronie rodziny – między małżonkami, między rodzicami i dziećmi. Stąd potrzeba
wsparcia rodziny z zewnątrz w formie spotkań z specjalistami, którzy pomogą, doradzą, wysłuchają lub też pokierują we
właściwą stronę. Może to być np. seria spotkań dla matek i ojców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i
cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Celem jest tu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych
kontaktach  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Nauka  umiejętności  lepszego  porozumiewania  się,  refleksja  nad  własną  postawą
wychowawczą,  wymiana  doświadczeń,  to  małe  kroki  ku  głębszej  relacji,  dającej  zadowolenie,  poczucie  wzajemnej
bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. 

OPS podjął już staranie w tym kierunku poprzez wdrożenie usługi „Mobilnego Psychologa”, a także „Szkołę dla
Rodziców”. Ważne jest, aby utrzymać te inicjatywy, ewentualnie rozszerzać je a także poszukiwać nowych rozwiązań. 

3. Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach. 
Funkcjonujący od 2010 r. ŚDS zapewnia wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Korzyści  płynące z tego typu
działalności  są oczywiste.  Osoby z problemami mentalnymi biorą udział  w życiu społecznym, aktywizują  się  poprzez
różnorakie warsztaty, rozwijają swoje umiejętności i talenty. Warto tu wspomnieć o zdobywającym popularność kabarecie
„Gumowe  Ucho”.  Wskazane  jest  także  rozszerzenie  liczby  uczestników  z  dotychczasowych  38  do  45.  Zdaniem
pracowników socjalnych  taki  zapotrzebowanie  występuje  na  terenie  gminy.  Możliwy jest  też  udział  w ŚDSie  osób  z
ościennych gminy, w których nie ma tego typu ośrodka.  
Dla podniesienia komfortu funkcjonowania ŚDS niezbędna jest poprawa warunków lokalowych. Kierownictwo placówki
zaznacza,  że  potrzebna  jest  większa  sala  wspólnych  zebrań,  należy  rozbudować  pomieszczenie  służące  za  warsztat
kulinarny.  Potrzebny jest  pokój  wyciszeń,  sala  rehabilitacyjna.  Zadaszony  taras  umożliwiłby więcej  zajęć  na świeżym
powietrzu. 

4. Utworzenie podmiotu ekonomii społecznej.
Utworzenie  podmiotu  ekonomii  społecznej  to  brakujący  element  służący  pełniejszemu włączeniu  osób  wykluczonych
społecznie w całość życia społeczno – gospodarczego. To przede wszystkim pragmatyczny pomysł. W gminie jest wiele
zadań publicznych, które można zlecić tz. trzeciemu sektorowi, np. catering w szkołach, prace porządkowe i przy zieleni
miejskiej,  usługi  opiekuńcze.  Jak pokazują  doświadczenia  innych gmin,  spółdzielnie  socjalne  potrafią  działać  prężnie,
zdobywają  także  wielu  klientów  z  prywatnego  sektora.  Ośrodki  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  poprzez  wsparcie
edukacyjne, organizacyjne i finansowe pomagają zaistnieć tego typu przedsiębiorstwom. Moda na ekonomię społeczną jest
duża gdyż łączy  ona kilka celów:  rozwój  lokalny,  integrację  zawodową i  społeczną  osób zagrożonych marginalizacją,
tworzy miejsca pracy, rozwija usługi społeczne, bilansuje się ekonomicznie. 

5. Utworzenie łaźni i pralni.
Wciąż  wiele  osób  i  rodzin  żyje  w  trudnych  warunkach  sanitarnych.  Czasami  nie  mają  dostępu  do  bieżącej  wody,
kanalizacji. Niskie dochody zapewniają jedynie podstawowe potrzeby (żywność, rachunki). Osoby te podkreślają, że nie
stać ich na wielotysięczny wydatek związany z przyłączeniem wody, instalacją szamba, zakupu pralki, remontu łazienki.
Utworzenie dobrze wyposażonej publicznej łaźni i pralni dałoby im szanse na poprawę standardu życia. Ponadto osoby te w
pewnej mierze zaktywizują się, nauczą się jak powinno się dbać o czystość i higienę. Publiczna łaźnia i pralnia to także
dodatkowe narzędzie pracy socjalnej.

6. Utworzenie regionalnej placówki zapewniającej schronienie osobom bezdomnym. 
Potrzeby w zakresie zapewnienia osobom bezdomnym schronienia w gminie występują i utrzymują się na stałym

poziomie. 

Schronie świadczone dla osób bezdomnych z Gminy Stary Sacz

Rok 2017 2018 2019 2020

Ilość osób 2 3 5 5

Ilość dni 241 274 320 313

Są  to  przeważnie  osoby  zmarginalizowane,  które  wycofały  się  z  aktywnego  życia  społecznego.  W  wyniku
wieloletnich zaniedbań zdrowotnych, zmagają się z licznymi schorzeniami. Nie do ukrycia jest także fakt, że nadużywają
alkoholu. Wiele osób wyraża pogląd, że takim osobo nie należy się pomoc publiczna, gdyż nie zasłużyli na nią lub też
znaleźli się w niej z własnej winy. Warto pamiętać, że wszystkie sądy wartościujące na gruncie pomocy społecznej nie
powinny mieć znaczenia, a liczy się bezpośrednia pomoc dopasowana do aktualnych deficytów. 
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Na gruncie ustawy o pomocy społecznej, schronienie  można realizować poprzez utworzenie:
- ogrzewalni, 
- noclegowni, 
- schroniska, 
- schroniska z usługami opiekuńczymi.
Przy  czym  ogrzewalnia  oferuje  najskromniejszą  ofertą,  z  kolei  schronisko  z  usługami  –  najbogatszą.  Rozwiązaniem
optymalnym wydaje się utworzenie noclegowni,  która mogłaby powstać np. w porozumieniu kilku gmin lub za sprawą
Powiatu Nowosądeckiego. Podmioty te mogłyby ewentualnie  zlecić takie zadanie organizacji pozarządowej zapewniając
odpowiednią bazę lokalową. Wbrew pozorom prowadzenie np. noclegowni nie stoi po stronie tylko wydatków JST. Inne
samorządy  mogłyby  kierować  swoich  bezdomnych  do  tej  placówki,  tym  samym  opłacając  ich  pobyt.  Popularnym
rozwiązaniem  jest  też  płacenie  abonamentu  za  gotowość  utrzymania  miejsca  do  przyjęcia.  W  regionie  sądeckim  i
limanowskim nie ma samorządowego ośrodka oferującego schronienie. Funkcjonuje tylko schronisko (do niedawna było
także noclegownia) prowadzone przez Towarzystwo Św. Alberta w Nowym Sączu. 

7. Propagowanie utworzenia rodzinnego domu pomocy.
Ciekawym  rozwiązaniem  istniejącym  w  systemie  pomocy  społecznej  jest  funkcjonowanie  rodzinnych  domów
pomocy(RDP)  zapewniającym  całodobową  opieką  dla  osób  starszych  lub  niepełnosprawnych.  Osoba  fizyczna  lub
organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem
może  założyć  taką  placówkę.  Dysponowanie  budynkiem  oznacza,  że  można  być  właścicielem  budynku  lub  go
wynajmować.
Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w
przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności mieszkaniec domu płaci za pobyt do wysokości
70% swoich dochodów,  w dalszej  kolejności  małżonek,  dzieci  lub rodzice  osoby skierowanej.  Ewentualną  różnicę  do
całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej
RDP, jest to bardzo korzystne finansowanie. 
Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób
wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. W rodzinnym domu pomocy prowadzonym
przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego
domu pomocy  prowadzonego  przez  organizację  pożytku  publicznego  usługi  te  są  realizowane  przez  osobę  kierującą
rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomoc.  
Obecnie  w polityce  społecznej  kładzie  się  duży  nacisk  na  to,  aby  osoby zwłaszcza  starsze  zatrzymać  w ich  miejscu
zamieszkania.  Znane  otoczenie,  wspólni  znajomi,  a  przy  tym  pomoc  w  codziennych  sprawunkach  to  wartości
przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy dużej traumy związanej nagle z zupełną zmianą
sposobu życia np. z domowych warunków do warunków panujących w całodobowym domu pomocy społecznej znacznie
oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana
doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z
dziećmi, osoby pracujące etc. 

Zakres  wszystkich świadczeń  realizowanych  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  2020  r.  w  ujęciu  statystycznym
przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania p. t. „Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok” 

Poniżej przedstawiono pozostałe aspekty działalności OPSu
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II
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu za 2020 r. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej – stan na 31. 12. 2020.

- Kierownik 1 
- Zastępca Kierownika 1
- Główny księgowy 1 (plus 1 zastępstwo),
- Referent ds. Księgowych 1 
- Pracownicy socjalni 13 pracowników

Specjalista pracy socjalnej 2, 
Starszy pracownik socjalny 8, 
Pracownik socjalny 3, 

Opiekunki środowiskowe 6 (plus 1 zastępstwo), 
- stanowiska urzędnicze 9, (plus 1 osoba na zastępstwo)
- sprzątaczka 1 

Razem: 
34 pracowników, 
32, 75 etatów
3 osoby na zastępstwie.

Rok 2020 dla Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starym Sączu to rok inny, nietypowy, pełny nowych rozwiązań
związanych z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak trzon naszej podstawowej działalności musiał zostać zachowany tj.
przede wszystkim realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. Świadczenie 500+, świadczenia opiekuńcze, pomoc
finansowa z systemu pomocy społecznej stanowią już stały, duży wkład w budżety rodzinne. W obliczu pandemii tym
bardziej potrzebne i oczekiwane. 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Kwota

500+ 2769 29 053 177

Świadczenia Rodzinne 1121 7 737 611

Fundusz Alimentacyjny 71 415 539

Pobyt w Domach Pomocy Społ. 27 755 377

Zasiłki okresowe 250 486 608

Zasiłki stałe 91 471 968

Usługi Opiekuńcze 64 204 254

Dożywianie dzieci w szkołach 504 204 154

Od lutego 2020 r. dla osób starszych, samotnych, schorowanych, przebywających na kwarantannie nie mogących
liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów uruchomiliśmy telefon pomocowy, pod którym można zgłosić potrzebę zrobienia
niezbędnych zakupów.
791 897 052 
 Oferowaliśmy także wsparcie w postaci:
- pomocy interwencyjnej w w postaci produktów żywnościowych, ubrań - obowiązują uproszone procedury przyznawania,
- wsparcia psychologicznego- konsultacje telefoniczne dla osób nieradzących sobie z bieżącą napiętą sytuacją.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo
zdrowotne, apelowaliśmy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb
sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. 

Dzieci,  którym  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przyznał  dożywianie  w  szkołach  (obiady  w  ramach  Programu
„Posiłek  w szkole  i  w domu”)  nie  mogły  korzystać  z  tej  formy pomocy  z  powodu zawieszenia  zajęć  stacjonarnych.
Zamieniliśmy więc sposób dożywiania początkowo na artykuły żywnościowe w okresie przed wakacjami,  a później na
zasiłek celowy. 

W  ślad  za  instrukcją  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy,  i  Polityki  Społecznej  koordynowaliśmy  sposób  pomocy
żywnościowej dla pozostających w kwarantannie. Warto też dodać, że SANEPID codziennie przekazuje OPSowi listę osób
na  kwarantannie.  Następnie  pracownicy  socjalni  kontaktują  się  telefonicznie  z  tymi  rodzinami  w  celu  rozpoznania
ewentualnych potrzeb. 

W początkowej  fazie  pandemii  w  marcu  b.  r.,  w którym strach  przed  kontaktem z  drugim człowiekiem był
szczególnie mocny, OPS przeprowadził wydawanie żywności PO PŻ z Banku Żywności we współpracy z wolontariuszami
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Fundacji  "Będzie  Dobrze",  ochotnikom  z  Grupy  Widzialna  Ręka  Stary  Sącz,  pracownikom  Środowiskowego  Domu
Samopomocy w Starym Sączu. Wydaliśmy żywność dla 273 rodzin, łącznie 928 osobom.

W samej organizacji pracy Ośrodka także dużo się zmieniło. Z różnym natężeniem zawieszaliśmy bezpośrednią
obsługę klienta na rzecz obsługi telefonicznej, e-mailowej czy poprzez inne cyfrowe kanały (Empatia, EPUAP). Niestety
badania  potwierdziły  także  w  szeregach  pracowników  OPSu  obecność  wirusa  SARS-CoV-2.  Część  kadry  przeszła
obowiązkową kwarantannę domową. Zmuszeni byliśmy też dezynfekować pomieszczenia biur. 

Wraz z pewnym rodzajem „oswojenia” pandemii przyszły także systemowe rozwiązania realizowane z poziomu
krajowego.  Od  października  ruszył  Solidarnościowy  Korpus  Wsparcia  Seniorów.  Dzięki  programowi  osoby  w wieku
powyżej 70 lat uzyskali niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z
dedykowaną infolinią  22 505 11 11. Do Korpusu mogą także dołączać wolontariusze chcący nieść pomoc. Korpus zrzeszył
8 wolontariuszy w naszej gminie. Obecnie pomagamy aktywnie 45 seniorom. 

Okres pandemii wymusił także czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego, Środowiskowego
Domu Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej i Dziennego Domu Seniora. Ośrodki Pomocy Społecznej zachowują
jednak ciągłość działalności. Co więcej z uwagi na wzrastającą falę zakażeń wydłużyliśmy godziny urzędowania Ośrodka.
Obsługę klienta prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30 z półgodzinną przerwą między 12.00, a
12.30.

Izolacja  domowa oraz  ograniczone  kontakty  społeczne  wynikające  z  zagrożenia  rozprzestrzeniania  się  wirusa
SARS-CoV-2  dodatkowo  negatywnie  wypływają  na  relacje  rodzinne,  w  tym  eskalację  przemocy  domowej.  Zespół
Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie aktywnie pomagał w tym zakresie. Ofiara przemocy lub
też inna osoba z jej otoczenia może rozpocząć tz. procedurę "Niebieskiej Karty" czyli zespołu działań mających na celu
wyeliminowania  przemocy  domowej.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wspólnie  z  Policją,  służbą  zdrowia,  pedagogami,
członkami GKRPA przeanalizują daną sprawę i podejmą odpowiednie kroki.
"Niebieską Kartę" można zgłosić:
- pracownikowi socjalnemu OPS
- policjantowi
- pedagogowi (prowadzą nadal zajęcia w formie zdalnej)
- lekarzowi/pielęgniarce
- członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Problem przemocy staramy się  też diagnozować chociażby poprzez  badanie ankietowe,  które przeprowadzono
online oraz wśród klientów OPSu. 

W czasie zagrożenia koronawirusem szczególnie ważna jest pomoc dla osób w gorszej sytuacji, ale też wszelkie
inne gesty solidarności, sympatii i zrozumienia. 10 kwietnia w Wielki Piątek sądecki sklep DEALZ ufundował i dostarczył
do Ośrodka Pomocy Społecznej słodkie podarunki dla dzieci.

Pracownicy  socjalni  oszacowali  straty  wynikające  z  intensywnych  deszczów jakie  miały  miejsce  2  lipca.  Do
pomocy zakwalifikowano 21 rodzin,  w których uszkodzeniu uległy elewacje  budynków, zalanie piwnic,  podmoknięcia
ścian, zamulenia, naniesienia żwiru wokół domu etc. Uzyskano od Wojewody Małopolskiego o dotację celową na ten cel w
ramach doraźnej pomocy na najpilniejsze naprawy. 

Rok  2020  to  także  kolejna  realizacja  Programu  "Opieka  Wytchnieniowa",  w  ramach  którego  zapewniono
opiekunom osób niepełnosprawnych czasowy odpoczynek i  odciążenie  ich od codziennych obowiązków. .  Pomoc jest
bezpłatna.  Skierowano  ją  do  4  rodzin.  Ponadto  Ośrodek  stara  się  nie  tylko  realizować  świadczenia  dla  osób
niepełnosprawnych,  ale  także sam staje się aktywnym pracodawcą dla nich. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy  przyłączyliśmy  się  do  programu  prac  społecznie  użytecznych  w  ramach,  których  zatrudniliśmy  osobę
niepełnosprawną w charakterze pomocy biurowej. 

Inna wsparcie tym razem samorządu starosądeckiego to Lokalny Program Osłonowy „StaryDobrySącz”. Jest to
wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych
wydatków na cele bytowe.

Pomimo  wciąż  trudnego  okresu  związanego  z  zagrożeniem  COVID-19,  Ośrodek  realizował  projekt  socjalny
„Morze możliwości w Gminie Stary Sącz”. Celem głównym projektu jest zapewnienie długoterminowego specjalistycznego
wsparcia dla osób i rodzin z problemami wychowawczymi przy jednoczesnym wzmocnieniu ich kompetencji w zakresie
poszukiwania pracy, prowadzenia gospodarstwa domowego, zapobiegania uzależnieniom oraz reagowania na nagłe sytuacje
kryzysowe czy zdarzenia losowe. 
Projekt oferował:
1. Darmowe poradnictwo psychologiczne dla dzieci.
2. Darmowe poradnictwo zawodowe.
3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Mniejsze inicjatyw to chociażby organizacja pomocy w umeblowaniu mieszkania dla wieloosobowej rodziny –
małżeństwa z trojgiem dzieci, w tym niepełnosprawną dziewczynką. 

Ostatnim  akcentem  kończącym  rok  jest  zorganizowanie  i  dostarczenie  55  paczek  żywnościowych  przede
wszystkim dla osób starszych, samotnych schorowanych. Pracownicy socjalni według własnego terenu wytypowali osoby
najbardziej  potrzebujące.  Paczki  zostały dostarczone  do  miejsca  zamieszkania.  Wsparcie  było udzielone  w ramach  tz.
wsparcia interwencyjnego (bez uciążliwych wymogów administracyjnych). Każda paczka zawierała produkty żywnościowe
na kwotę ok. 100 zł, starano się zindywidualizować paczkę pod potrzeby danej osoby. Do paczki dołączono też drobne
upominki: książki i broszury opowiadające o Starym Sączu, a także parasolki. 
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Poniżej przedstawiono opisowo ważniejsze inicjatywy podjęte przez Ośrodek w 2020 r.

Projekt socjalny „Morze możliwości w Gminie Stary Sącz”
Celem głównym projektu było zapewnienie długoterminowego specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin z problemami
wychowawczymi  przy  jednoczesnym  wzmocnieniu  ich  kompetencji  w  zakresie  poszukiwania  pracy,  prowadzenia
gospodarstwa domowego, zapobiegania uzależnieniom oraz reagowania na nagłe sytuacje kryzysowe czy zdarzenia losowe.
Projekt obejmował:
1. Darmowe poradnictwo psychologiczne dla dzieci.
2. Darmowe poradnictwo zawodowe.
3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
Koszt projektu to 20 000 zł, z czego 16000 stanowiła dotacja krajowa, a 4000 środki własne. 

Opieka wytchnieniowa

W ramach usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu realizował Program „Opieka wytchnieniowa”
-  edycja  2020  finansowany  ze  środków  Solidarnościowego  Funduszu  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych.  Opieka
wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych
obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
-  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami:  konieczność  stałej  lub długotrwałej  opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi: 4 osoby, 
Ilość zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej: 480
Kwota wydatkowana:  15639,84 zł. (11520 środki krajowe, 4119,84 środki własne).
Usług wykonana przez 2 zewnętrznych wykonawców. 

Przystąpiliśmy do programu "Opieka 75 plus"
Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym
również usług specjalistyczne, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby samotne w wieku
75 lat i więcej.
Chcąc  zwiększyć  zasięg  programu  „Opieka  75+”,  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  postanowiło
wprowadzić  zmiany  do  programu  i  rozszerzyć  grupę  jego  adresatów  o  gminy  do  40  tys.  mieszkańców.  Zmiana  ta
umożliwiła przystąpienie Gminy Stary Sącz do programu.
Program jest  skierowany  do  osób samotnych powyżej  75  roku życia.  Pozwolił  zatrudnić  w naszej  gminie  dodatkową
opiekunkę środowiskową, a to oznacza ok. 7 nowych godzin opieki więcej codziennie nad seniorami! 6 może nawet 8 osób
starszych będzie miało zapewnioną opiekę po kilka godzin tygodniowo.
Środki z dotacji – 37.700 zł
Środki własne gminy – 38.501,64 zł
Liczba osób – 23
Liczba godzin – 2.041

Realizacja programu osłonowego w formie przydzielania drewna opałowego.

Mieszkańcom Gminy Stary Sącz Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie przydzielania drewna opałowego
z  zasobów  gminy  tj.  pozyskiwanego  w  lasach  komunalnych  oraz  pochodzących  z  usuwania  zadrzewień  na  terenach
stanowiących  własność  Gminy.  Ośrodek  przydziela  drewno  opałowe  w  oparciu  o  spełnienie  kryterium dochodowego
określonym w ustawie o pomocy społecznej bądź ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową. Drewno opałowe
wydawane jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
- przydzielono drewna opałowego 6 osobom (rodzinom),
- przydzielono łącznie 14 metrów bieżących drewna, o wartości netto 919,75 zł.

Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego. W wypożyczalni znajdują się:
- 4 wózki inwalidzkie,
- 4 chodziki na kołach,
- 2 chodziki lekkie (balkoniki),
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- 3 pary kul,
- 2 łóżka rehabilitacyjne sterowane elektronicznie,
- rowerek rehabilitacyjny,
- lampa grzewcza na podczerwień (zagojeniowa),
- koncentrator tlenu,
- mata masująca,
- materac antyodleżynowy.
W 2020 wypożyczono 24 razy sprzętu rehabilitacyjnego. 
Średni okres, na który wypożycza się sprzęt to 3-4 miesiące.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne,  w szczególności  prawne,  psychologiczne i  rodzinne,  jest  świadczone osobom i  rodzinom,
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na
posiadany dochód.
Poradnictwo  specjalistyczne  prowadzone  jest  w  ramach  Punktu  Konsultacyjnego  do  spraw  Uzależnień  i  Przemocy  w
Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 
a) Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Prawnik dyżuruje raz na dwa tygodnie we wtorki,
między godziną 15.00 i 17.00. Udzielono 13 porad prawnych.
b) Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i konsultacji. Psycholog dyżuruje
raz  na  dwa  tygodnie  we  wtorki,  między  godziną  15.00  i  17.00.  Udziela  też  konsultacji  telefonicznie  i  w  miejscu
zamieszkania. Psycholog udzielił 44 porad, psycholog dziecięcy – 60.
c) Poradnictwo rodzinne(socjalne) obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy związane z przemocą,
problemy opiekuńczo – wychowawczymi, problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Pracownik socjalny dyżuruje raz
w tygodniu, we wtorki, między godziną 15.00 i 17.00. Udzielono 13 porad socjalnych podczas specjalnego dyżuru.
d) Poradnictwo terapeutyczne w sprawach uzależnień, udzielono 32 porady.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej,  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  Policji,  oświaty,  ochrony  zdrowia,  organizacji
pozarządowych oraz  kuratorzy sądowi.  W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić  także prokuratorzy  oraz
przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło w 2020 r. 17 Niebieskich Kart, w tym:
- 5 założonych przez pracowników socjalnych;
- 12 założonych przez Policję;

- odbyły się 5 głównych posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego;
- odbyły się 108 posiedzeń grup roboczych zajmujących się indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie;
Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W  ramach  działań  profilaktycznych  zorganizowano  konkurs  plastyczny  „Reaguje  bo  wiem”  skierowany  do  dzieci  i
młodzieży.  Konkurs  miał  na  celu  rozpropagowanie  instytucji  pomocowych  działających  w  obszarze  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
1. Realizowane poprze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w miejscu zamieszkania. 
Forma wsparcia: rehabilitacja.
Wydatki: 18.550,00 zł (umowy z firmami realizującymi usługi).
3 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w łącznym wymiarze 265 godz.

2. Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek,
świadczone w ośrodku wsparcia 
Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach oraz ustala i
pobiera odpłatność za tę formę pomocy. W 2020 r. 45 uczestników brało udział w ŚDS. Przeprowadzono 136 wywiadów
aktualizacyjnych lub zastępczych tz. „formularzy COVID” służących bieżącej analizie sytuacji osób korzystających z ŚDS
(w większości dotyczyło zwolnienia z odpłatności za ŚDS z powodu zawieszenia jego działalności przez COVID - 19). 
Koszt funkcjonowania ŚDS w 2020 wyniósł 823.499,75 zł - ponoszony ze środków krajowych.
Zadanie to realizowane jest w formie powierzenia zadania publicznego organizacji pozarządowej w trybie konkursowym
określonym w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Mieszkanie chronione

W 2020 r. nie realizowano tego świadczenia. Mieszkanie chronione treningowe zostało uruchomione od stycznia 2021 r. w
dawnym  budynku  OPS.  Obecnie  przebywa  w  nim  2  mieszkańców.  Pracownicy  socjalni  obejmują  mieszkańców
specjalistyczną pracę socjalną. 

Pomoc Żywnościowa PO PŻ

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długoterminowym okresem
spożycia.  Dystrybucją  żywności  zajmuje  się  Fundacja  "Będzie  Dobrze",  która  wydaje  żywność  z  częstością  raz  na  2
miesiące. Żywność wydawana jest w budynku dworca PKP w Starym Sączu.
Żywność zwykle wydawana jest od września do kwietnia następnego roku. Odpowiedni wniosek składa się w Ośrodku
Pomocy Społecznej, który po pozytywnym zakwalifikowaniu wydaje skierowanie do udzielenia pomocy PO PŻ. 
Asortyment to zróżnicowane produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo na członka rodziny.
Z dystrybucją  żywności  związane  są  działania  towarzyszące:-  warsztaty  kulinarne,-  warsztaty  edukacji  ekonomicznej,-
warsztaty żywieniowe,- warsztaty dot. przeciwdziałaniu marnowania żywności.
Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  (PO  PŻ)  jest  krajowym  programem  operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. Program ze
względu na panującą pandemię został przedłużony na 2021 r. 
Liczba rodzin objęta programem – 298,
Liczba osób w rodzinach – 1001,
Żywność wydawano: 1 lutego, 3 kwietnia, 29 maja, 18 sierpień.

Wydawanie odzieży zimowej

Dla  najbardziej  potrzebujących,  zwłaszcza  dla  osób  bezdomnych  lub  zagrożonych  bezdomnością  OPS  zorganizował
wydawanie odzieży zimowej w grudniu 2020 r. Odzież można było pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starym Sączu. Dodatkowo odzież była też dostępna w Klasztorze Sióstr Klarysek w krużganku, gdzie Siostry Klasztorne
wspomagają bezdomnych ciepłym posiłkiem. 

Szkolenia
Pracownicy OPSu brali udział w 25 szkoleniach i konferencjach, w tym w 16 w trybie online i 9 „na żywo. Na szkolenia
uzyskano dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tematyka szkoleń to m.in.:
- pomoc społeczna, superwizja, bezpieczeństwo pracownika socjalnego, ekonomia społeczna
- aspekty postępowań administracyjnych: dokumentacja, decyzja, świadczenia nienależnie pobrane,
- procedura niebieskiej karty,
- księgowość, sprawozdawczość, kontroli zarządczej, PPK, 
- kwestie funkcjonowania rodzin,
- zaburzenia psychiczne, bezdomność. 

Współpraca z innymi projektami.

Ośrodek Pomocy Społecznej chętnie nawiązywał współpracę z innymi organizacjami prowadzącymi różnorakie
projekty  skierowane  do  mieszkańców  gminy,  powiatu  jak  i  całego  województwa.  Współpraca  ta  polegała  na
upowszechnianiu  informacji  obejmujących  projekty  (ulotki,  plakaty,  strona  internetowa  OPSu),  pomocy  w  rekrutacji,
organizowanie  spotkań  informacyjnych  dla  chętnych,  prowadzenie  przez  proces  rekrutacji  i  dalsza  motywacja  do
uczestnictwa w projektach, etc. 
Rozpropagowano między innymi następujące inicjatywy:
- System Obsługi Wsparcia - nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich
rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, 
- Migiem pod same drzwi” — wsparcie dla niesłyszących Seniorów,
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 
- Wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych,
- IV Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
- Projekt Kierunek-Aktywizacja, 
- Polski Czerwony Krzyż wraz z AVIVA - projekt skierowany do osób, które w wyniku pandemii utraciły pracę i znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej, 
- nowo powstała placówka - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna
Dla Dzieci i Młodzieży znajdująca się w Nowym Sączu,
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- nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0",
- Cyfrowa Małopolska,
- projekt „Od bierności do aktywości – edycja II,
- projekt "Wróć z POWERem!",
- zaświadczenia do Programu "Czyste powietrze",
- Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów,
- projekt "Wróć z POWERem!",
- sense consulting zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym Aktywnie i z SENSEm,
- program KRUS - zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej,
- projekt aktywizacyjny "Czas na zmiany",
-  projekt Kierunek Kariera

Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Starym Sączu z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

UCHWAŁA NR XXII/374/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie 
przystąpienia Gminy Stary Sącz do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa”- edycja 2020. 

UCHWAŁA NR XXII/372/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Osłonowego „StaryDobrySącz” będącego wsparciem dla osób starszych i niepełnosprawnych 
zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na cele bytowe. 

UCHWAŁA NR XXVI/443/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 14 września 2020 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków jego najbliższej 
rodziny zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz. 

UCHWAŁA NR XXIX/522/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 
określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

UCHWAŁA NR XXIX/523/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

UCHWAŁA NR XXX/529/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021 – 2023 

Wprowadzono szereg zarządzeń odnośnie funkcjonowania OPS dotyczących:
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu. 

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 28 
grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Ośrodku pomocy Społecznej w Starym Sączu.

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2).  
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 14 
grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu za dzień 26 grudnia 2020 r. tj. Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 3 
grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2). 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 1 
grudnia 2020 r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do reprezentacji 
współdziałającej przy wyborze instytucji finansowej, z która zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi 
Planami Kapitałowymi.

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 13 
listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z 
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dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym 
Sączu oraz powołania Inspektora Ochrony Danych”.

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 13 
listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2).

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 23 
października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2).

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 25 
września 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – 
model wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin”

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 25 
września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2).

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2).

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 11 
sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu za dzień Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające w sobotę 15 sierpnia 
2020 r.
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 28 lipca 
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym
Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2).

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 5 maja 
2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 28 maja 
2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu oraz 
powołania Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 
kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia formularza COVID.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wysokości dokonywanych zakupów przez świadczeniobiorców 
dożywiania.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 24 
marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedura bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym 
Sączu w związku z zagrożeniem zachorowania na koronowirusa (SARS-CoV-2) oraz określenia czynników ryzyka 
zawodowego związanego z tym zagrożeniem.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 
stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 17 
stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze – 
zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej.

Stary Sącz, kwiecień 2021 r.
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Załącznik do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE 
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU

WYDATKI

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 3.097,50 zł, wykonano 3.097,50 zł, tj. 100 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 3.097,50 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 3.097,50 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.097,50 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 716.000,00 zł, wykonano 755.877,97 zł, tj. 99,33 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 755.877,97 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 755.877,97 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 755.877,97 zł

Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jako zadanie własne są
w całości finansowane przez gminę. 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 28,
Liczba świadczeń – 275.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 7.300,00 zł, wykonano 5.927,85 zł, tj. 81,20 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 5.927,85 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 5.927,85 zł, w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  5.395,04 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 532,81 zł
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Rozdział  85213 –  Składki  na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane  za  osoby pobierające  niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 44.700,00 zł, wykonano 43.640,48 zł, tj. 97,63 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 43.640,48 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 43.640,48  zł,  w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.640,48 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za: 

 77 podopiecznych pobierających zasiłek stały w ilości 365 składek, w wysokości 
39.054,53 zł  (dotacja Wojewody),

 16 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji 
Społecznej, w wysokości 4.585,95 zł (dotacja Wojewody),

Rozdział  85214 –  Zasiłki  okresowe,  celowe  i  pomoc  w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 713.900,00 zł, wykonano 698.847,62 zł, tj. 97,89 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 698.847,62 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 698.847,62 zł   

Zadania własne - Wykonanie:

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba osób/ 
w rodzinie

Wydatki
Środki
własne

Dotacja 

1 Zasiłki celowe 489 453/1359 169.198,00 169.198,00 -

2
Noclegownie, 
schroniska

- 5 40.010,00 40.010,00 -

3 Zasiłki okresowe 1630 255/663 489.459,62 - 489.459,62

4
Zasiłek 
StaryDobrySącz

2 - 180,00 180,00 -

Razem 698.847,62 209.388,00 489.459,62

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Zasiłki celowe 346,00 zł / 1 m-c

 Zasiłki okresowe – 300,00 zł / 6  m-cy

2



Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 76.609,96 zł, wykonano 72.260,93 zł, tj. 94,32 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 72.260,93 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.260,93 zł   

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba
rodzin

Wydatki Środki własne Dotacja

1
Dodatki 
mieszkaniowe 

348 39 70.650,97 70.650,97 -

2
Dodatki 
energetyczne

106 12 1.609,96
-

1.609,96

Razem 72.260,93  70.650,97 1.609,96

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Dodatek mieszkaniowy – 203,00 zł / 9 m-cy

 Dodatek energetyczny – 15,00 zł / 9 m-cy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 481.000,00 zł, wykonano 474.645,04 zł, tj. 98,68 %

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 474.645,04 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 474.645,04 zł   

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.  

Liczba osób - 91, liczba świadczeń – 892. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody.

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Zasiłki stałe – 532,00 zł / 10 m-cy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 1.559.993,70 zł, wykonano 1.468.973,33 zł, tj. 94,17 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.468.973,33 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 1.201.338,70 zł, w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  1.034.827,92 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.510,78 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.634,63 zł

Przeciętnie zatrudnionych w 2020 r. było 19 pracowników, w wymiarze 18,75 etatów (w tym 3

osoby przebywały na urlopie macierzyńskim).
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Lp. Zadanie Rodzaj zadania
Środki
własne 

Dotacja Razem

1
Wynagrodzenie 
opiekuna prawnego 

Zadanie zlecone - 266.735,80 266.735,80

2 Projekt „Rozwój OPS” Zadanie własne 4.000,00 16.000,00 20.000,00

3 Utrzymanie OPS Zadanie własne 974.599,53 207.638,00 1.182.237,53

Razem 978.599,53 490.373,80 1.468.973,33

Wynagrodzenie opiekuna prawnego:

Świadczenia – 262.735,57 zł

Koszty obsługi 1,5% - 4.000,23 zł

Liczba opiekunów - 47, liczba świadczeń – 564. 

Średnia wysokość świadczenia / średni okres pobierania świadczenia: 466,00 zł / 12 m-cy

Utrzymanie OPS – dotacja MUW:

Dotacja  w  wysokości  207.638,00  zł  przeznaczona  jest  w  całości  na  dofinansowanie  kosztów

wynagrodzeń pracowników.

Zakres zadań pracowników socjalnych:

 kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy 

społecznej,

 przyznawanie  przewidzianych  ustawami  świadczeń  społecznych:  zasiłków  celowych,

okresowych, stałych, dożywiania, wynagrodzenia opiekuna prawnego,

 analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej – praca

socjalna,

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,

 prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej,

 wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji,

 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

 uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia i dokształcania, podnoszących poziom 

kwalifikacji zawodowych.
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Rozdział  85220  –  Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania  chronione  i  ośrodki

interwencji kryzysowej

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 14.760,00 zł, wykonano 14.760,00 zł, tj. 100 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 14.760,00 zł, z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.760,00 zł   

Modernizacja  instalacji  elektrycznej  w  mieszkaniu  chronionym  przy  ul.  S.  Batorego  15  w

Starym Sączu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 387.958,00 zł, wykonano 356.876,78 zł, tj. 91,99 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 356.876,78  zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 355.660,65 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.447,10 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.213,55 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.216,13 zł

Przeciętnie zatrudnionych w  2020 r. było 6 pracowników, w wymiarze 6 etatów.

Usługi opiekuńcze prowadzone przez OPS są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków

własnych gminy. 

W  2020  r.  64  osób  starszych  zostało  objętych  pomocą  opiekunek  środowiskowych  (w  tym  3

osobom świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Liczb świadczeń – 7.524 godz. (w tym 590 godz. usług specjalistycznych)

Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 37,00 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klientów).

w tym: Realizacja programu „Opieka 75+”

Środki z dotacji – 37.700 zł

Środki własne gminy – 38.501,64 zł

Liczba osób – 23

Liczba godzin – 2.040,75

Zakres zadań opiekunek środowiskowych:

 świadczenie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają opieki,

 zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych – zakupy, przygotowanie posiłków, utrzymywanie

czystości pomieszczeń,  spacery z podopiecznym, podawanie lekarstw, organizacja wizyt 

lekarskich,

 opieka higieniczno – sanitarna. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym

finansowanym ze środków Wojewody.

Wydatki: 18.550,00 zł (umowy z firmami realizującymi usługi).

W 2020 r. 3 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w łącznym wymiarze 

265 godz.

Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 62,00 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klienta).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 565.000,00 zł, wykonano 543.434,70 zł, tj. 96,18 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 543.434,70 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 543.434,70 zł   

 Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. 

Dożywianie uczniów i mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. 

Wydatki razem: 542.115,90 zł, w tym:

Środki własne gminy  –  117.115,90 zł  (22 % kosztów programu).

Środki z dotacji –  425.000,00 zł  (78 % kosztów programu).

Lp Zadanie
Liczba
osób 

Wydatki Środki  gminy Dotacja Wojewody

1 Posiłek 527 219.354,38 52.563,60  166.790,78 

2 Świadczenia rzeczowe 834 250.117,52 50.023,50 200.094,02 

3 Zasiłek celowy 861 72.644,00 14.528,80 58.115,20

Razem 1186 542.115,90 117.115,90 425.000,00

 Dożywianie poza programem (dzieci z innej gminy)
Środki własne gminy  –  1.318,80 zł  

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 24.500,00 zł, wykonano 24.500,00 zł, tj. 100%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 24.500,00 zł, z tego:

1 ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.500,00 zł   

Podtopienia  17  rodzin,  średnia  wysokość  świadczenia  1.441,00  zł  –  finansowane  z  dotacji
Wojewody.
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Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 75.936,6 zł, wykonano 37.294,81 zł, tj. 49,11 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 37.294,81  zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 37.294,81 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.039,84 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.254,97 zł

 Program „Wspieraj Seniora” – 21.600 zł

Środki z dotacji – 18.000 zł

Środki własne gminy – 3.600 zł

Liczba osób objętych wsparciem – 46

Liczba pracowników objętych nagrodą za realizację programu - 12

 Program „Opieka wytchnieniowa” – 15.639,84 zł

Środki z dotacji – 11.520,00 zł

Środki własne gminy – 4.119,84 zł

Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi – 4

Liczba godzin – 480

Usługi świadczone przez 2 zewnętrznych zleceniobiorców.

 Projekt socjalny – zakup żywności – 54,97 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 20.250,00 zł, wykonano 20.250,00 zł, tj. 100 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 20.250,00  zł, z tego:

1) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 uofp – 20.250,00 zł

Zakup  materiałów  i  sprzętów  ochronnych  w  związku  z  pandemią  COVID-19  –  projekt

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w całości finansowany z dotacji.
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Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 157.300,00 zł, wykonano 146.580,00 zł, tj. 93,18 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 146.580,00 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.580,00 zł   

Zestawienie poniesionych wydatków:

Rodzaj pomocy
Liczba
dzieci

Wydatki Środki gminy
 10% 

Dotacja Wojewody
 90%

Stypendia dla uczniów 699 146.580,00 14.658,00 131.922,00

Zasiłki szkolne - - - -
Razem 146.580,00 14.658,00 131.922,00

Stypendia szkolne:

 szkoły podstawowe - 465 decyzji na łączną kwotę 97.460,00 zł,

 szkoły ponadgimnazjalne i inne - 234 decyzji na łączną kwotę 49.120 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 29.319.095,83 zł, wykonano 29.313.166,26 zł, tj. 99,98 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 29.313.166,26 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 248.068,43 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.862,87 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.205,56 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.065.097,83 zł

Przeciętnie zatrudnionych było 9 pracowników, w wymiarze 4 etatów (w tym 2 osoby przebywały

na urlopie chorobowym, macierzyńskim).

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody: 29.313.166,26 zł 

Wyszczególnienie
Liczba dzieci

Liczba
rodzin

Liczba świadczeń Kwota

1 2 3 4

Świadczenia 
wychowawcze 

5.026 2.779 58.675 29.065.097,83

Koszty obsługi 248.068,43
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Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 9.838.264,00 zł, wykonano 9.825.091,64 zł, tj., 99,87 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9.825.091,64 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 698.679,89 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649.569,08 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.110,81 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.126.411,75 zł

Przeciętnie zatrudnionych było 9 pracowników, w wymiarze 5 etatów (w tym 2 osoby przebywały

na urlopie chorobowym, macierzyńskim).

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy: 14.700,95 zł

 świadczenie dla repatriantów – 5.000,00 zł

 wynagrodzenie  osoby  zajmującej  się  podejmowaniem  działań  wobec  dłużników

alimentacyjnych: 1 osoba, w przeliczeniu 0,5 etatu - 9.700,95 zł

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody: 9.810.390,69 zł

Liczba osób Liczba świadczeń Wydatki

ŚW. RODZINNE 4.305 43.865 7.832.256,57

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 32 339 208.701,90

ŚW. RODZICIELSKIE 112 706 649.206,91

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 91 974 415.246,37

ŚW. ZA ŻYCIEM 4 4 16.000,00

ZUS - ŚP 62 1.117 299.770,87

ZUS - SZO 54 506 81.677,36

ZUS - ZDO 19 185 31.311,52

KOSZTY OBSŁUGI 276.219,19

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 990.160,00 zł wykonano 990.160,00 zł 

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 990.160,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 31.960,00 zł,  w tym na:
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.579,05 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.380,95 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 958.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry start” dla dzieci, które rozpoczynają
nowy rok szkolny.

Liczba dzieci Liczba rodzin Świadczenie 300+ Koszty obsługi Wydatki

3.194 2.091 958.200,00 31.960,00 990.160,00

Rozdział  85513 –  Składki  na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane  za  osoby pobierające  niektóre
świadczenia  rodzinne,  zgodnie  z  przepisami  ustawy o świadczeniach  rodzinnych oraz za  osoby
pobierające  zasiłki  dla  opiekunów,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan finansowy na 2020 r. wynosi 66.400,00 zł, wykonano 66.396,59 zł, tj. 99,99 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 66.396,59 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 66.396,59 zł,  w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.396,59 zł

Opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  za  osoby  pobierające  świadczenie
pielęgnacyjne,  specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym
(dotacja Wojewody).

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Wydatki

Składki zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne z 
tego:

59 623 66.396,59

 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 28 299 48.540,59

za osoby pobierające specjalny zasiłek dla 
opiekunów

22 224 12.276,00

za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 9 100 5.580,00

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej pośredniczył w przekazaniu pomocy rzeczowej w formie 

drewna opałowego 6 osobom, w ilości 14 mp o wartości netto 919,75 zł.

DOCHODY
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Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody gminy:

Przekazana opłata zastępcza za dom pomocy społecznej wyniosła 1.556,30 zł. Zaległość na dzień

31.12.2020 r. wynosi 3.930,11 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Dochody gminy:

Przekazane 5% opłat za udział w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosło 762,36

zł. Nadpłata na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3,97 zł.

Rozdział  85214 –  Zasiłki  okresowe,  celowe  i  pomoc  w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazano nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe w kwocie 3.942,17 zł. Zaległość na

dzień 31.12. 2020 r. wynosi 660,11 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy:

Przekazane odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku wyniosło 5.087,86 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazano nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe w kwocie 4.541,15 zł.  Zaległość na

dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.271,35 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
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§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody gminy:

Przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 189,72 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy:

Przekazana refundacja szkoleń z PUP wyniosła 4.084,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody gminy:

 Przekazane wpłaty od 64 podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosły 55.980,00 zł.

 Przekazane  5%  opłat  za  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi wyniosło 98,93 zł. 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Dochody gminy:

Refundacja kosztów posiłku przez Gminę Łącko, w kwocie 1.318,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych

Dochody gminy:

 Wpływy środków na realizację programu „ Opieka wytchnieniowa” w kwocie 11.520,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0900 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

nadmiernej wysokości

Dochody Wojewody Małopolskiego:
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Przekazane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wyniosły 1.355,58 zł.

Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2020 r. nie występuje.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata

ubiegłe  wyniosły  11.704,07  zł.  Zaległość  wobec  budżetu  państwa  na  dzień  31.12.2020  r.  nie

występuje.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0900 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

nadmiernej wysokości

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazane  odsetki  od  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych  i  nienależnie  pobranych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 5.368,73 zł. Zaległość wobec budżetu państwa na

dzień 31.12.2020 r. wynosi 423,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody gminy:

Przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 4,79 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

 Zaliczka alimentacyjna - zadłużenie z tego tytułu wobec Budżetu Państwa wynosi 204.011,66

zł i wobec Budżetu Gminy 204.011,67 zł. Zarejestrowanych jest 40 dłużników. W roku 2020 zwrot

należności wyegzekwowanych przez komorników wyniósł 7.450,47 zł, z tego do Budżetu Państwa

odprowadzono  3.725,24 zł oraz do Budżetu Gminy 3.725,23 zł.

 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 

Przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

wyniosły 37.007,73 zł. Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2020 r. wynosi 535,72 zł.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny - zarejestrowanych jest 119 dłużników, zaległość wobec Budżetu Państwa

Wynosi 2.721.463,32 – 60% należności (dodatkowo z tytułu odsetek 1.945.567,39), a wpłaty od

dłużników z tego tytułu przekazane do MUW w roku 2020 wyniosły 52.224,95 zł  (z tytułu odsetek

85.136,05  zł);  zadłużenie  wobec  Budżetu  Gminy wynosi  1.814.308,87  zł  –  40% należności,  a

przekazane wpłaty od dłużników z tego tytułu w br. wyniosły 34.816,66 zł .
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         Wobec dłużników podjęte są działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnej: 

1. postępowania  przekazane są  do gmin właściwych ze względu na zamieszkanie dłużnika, 

2. skierowano wnioski do urzędów pracy  o aktywizację zawodową, 

3. dłużnikom   którzy   uniemożliwiają   przeprowadzenie  wywiadu  lub  bez  uzasadnionej

przyczyny nie podejmują zatrudnienia zabierane jest prawo jazdy i składane są wnioski do

prokuratury.

4. informacje  o  zobowiązaniach  dłużników  alimentacyjnych  przekazywane  są  do  Biura

Informacji Gospodarczej (InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA).  
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