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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 określono potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Gminie Stary Sącz:

1. Powstanie kolejnych mieszkań chronionych.
W  styczniu  2021  r.  powstało  pierwsze  mieszkanie  chronione  treningowe  w  Gminie  Stary  Sącz.
Obecnie przebywa w nim dwoje mieszkańców. 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. 
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej
lub organizację pożytku publicznego. 

2. Pomoc dla obywateli Ukrainy uciekającymi przed działaniami wojennymi. 
Od 24 lutego  2022 napływają  do  naszej  gminy uchodźcy z Ukrainy uciekający  przed działaniami
wojennymi.  Obecnie przebywa ich ok.  400. Rozlokowani  są w lokalach  prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i wyżywienia, a także w miejscach przygotowanych przez
Urząd Miejski - remizy, szkoły, ośrodek zdrowia. W tych miejscach przebywa ok. 200 uchodźców,
pozostali  znaleźli  miejsce  w prywatnych domach.  Uchodźcy zostali  włączeni  w krajową pomoc w
zakresie  dostępu  do  świadczeń  na  rzecz  rodziny,  pomocy  społecznej,  ubezpieczeń  zdrowotnych,
dostępu  do  rynku  pracy.  W  zakresie  pomocy  społecznej  należy  monitorować  potrzeby  nowych
mieszkańców. Z czasem niektórzy z nich wybiorą z pewnością inne miejsce do życia poza Gmina Stary
Sącz. Wyzwaniem dla samorządu na przyszłość będzie zapewnienie ciągłości zakwaterowania dla tych,
którzy będą chcieli zostać tu na dłużej. Wiążą się z tym kwestie integracji społecznej, odnalezienia się
na rynku pracy -  w efekcie  usamodzielniania.  Jednakże zanim to  nastąpi  potrzebna jest  pomoc w
pierwszej kolejności na najpilniejsze potrzeby bytowe. Wydatki na te cele, z oczywistych powodów
nieprzewidywane przed 2022 r., należy ująć na najbliższą przyszłość.

3. 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. 
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
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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. 
Ułatwieniem  w  powstawaniu  RDPów  jest  ministerialny  program  dofinansowania  do  powstania
(remont, zakup nieruchomości) jak również funkcjonowania tychże placówek. 

4. Dalsze rozwinięcie wsparcia dla seniorów i osób z problemami zdrowotnymi.
Społeczność starosądecka starzeje się. Wraz z tym trendem wzrastają problemy zdrowotne i społeczne.
Należy także poszukiwać dalszych ułatwień dla młodszych osób niepełnosprawnych i schorowanych.
Odpowiedzią na te wyzywania jest aktywny udział samorządu w różnorakich programach krajowych, a
także międzynarodowych. Istotne jest też, aby wypracowywać własne rozwiązania odpowiadające na
lokalne problemy tj. wdrażać programy osłonowe, projekty socjalne. W najbliższej przyszłości należy
skorzystać z:
-  Programu  "Korpus  Wsparcia  Seniora"  (ministerialny  program  zdalnej  opieki  -  opaski
bezpieczeństwa);
-  Programu  "Opieka  75+"  (ministerialny  program  pomocy  dla  seniorów  w  zakresie  usług
opiekuńczych);
-  Programu  "Rozwoju  Pomocy  Społecznej"  (ministerialny  program  pomocy  rozszerzenia  oferty
pomocowej OPSu);
-  Programu  "Opieka  wtychnieniowa"  (ministerialny  program  pomocy  środowiskowej  dla  osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów);
-  Programu  "Opieka  wtychnieniowa  2"  (lokalny  program  pomocy  instytucjonalnej  dla  osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów).
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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
- Specjalista ds. Księgowości1

- Pracownicy socjalni, w tym: 12 pracowników
Specjalista pracy socjalnej 2
Starszy pracownik socjalny 7
Pracownik socjalny 3

Opiekunki środowiskowe 7 (w tym 1 zastępstwo), 
- stanowiska urzędnicze 6
- sprzątaczka 1

Razem: 
30 pracowników, 
29, 75 etatów
1 osoba na zastępstwie.

Rok 2021 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. 

Rodzaj świadczenia Kwota w zł

500+ 28 778 977

Świadczenia Rodzinne 8 339 113

Pobyt w Domach Pomocy Społ. 911 016

Dożywianie dzieci w szkołach i dorosłych 635 488

Zasiłki stałe 463 392

Zasiłki okresowe 396 135

Fundusz Alimentacyjny 353 395

Usługi Opiekuńcze 293 405

Poniżej przedstawiono opisowo ważniejsze inicjatywy podjęte przez Ośrodek w 2021 r.

Opieka wytchnieniowa

W ramach  usług  opiekuńczych  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Starym Sączu  realizował  Program
„Opieka  wytchnieniowa”  -  edycja  2021  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: 
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-  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: 3 osoby (3 dzieci, 2 dorosłych), 
Ilość zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej: 1199
Kwota wydatkowana:  41.965,00 zł, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
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 – 33.432,00 zł

Środki własne gminy – 34.929,48 zł

Liczba osób – 13

Program "Rozwój pomocy społecznej"
Działania w ramach programu:
Psycholog dziecięcy- udzielono 60 godzin poradnictwa (koszt 12.000,00 zł)
Psycholog-  udzielono 60 godzin poradnictwa (koszt 9.000,00 zł)
Doradca zawodowy-  udzielono 40 godzin poradnictwa (koszt 4.000,00 zł)
Łączna  wartość  programu  27  000  zł,  21  000  -  finansowane  z  dotacji  Małopolskiego  Urzędu
Wojewódzkiego, 6000 zł ze środków własnych

Program "Wspieraj Seniora"
Działania:  pomoc  w  dostarczeniu  niezbędnych  produktów  do  mieszkań  seniorów,  by  ograniczyć
konieczność  opuszczania  domów  przez  osoby  starsze  i  schorowane  w  trakcie  trwania  pandemii.
Program finansowany był ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid - 19. 
wartość programu - 35.913,00 zł, finansowany ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Liczba osób objętych wsparciem – 45

Liczba pracowników realizujących program – 12.

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.
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- przydzielono drewna opałowego 16 osobom (rodzinom),
- przydzielono łącznie 49 metrów bieżących drewna, o wartości netto 3776,37 zł.

Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  prowadzi  wypożyczalnię  sprzętu  ortopedycznego.  W
wypożyczalni znajdują się:
- 5 wózków inwalidzkich,
- 4 chodziki na kołach,
- 2 chodziki lekkie (balkoniki),
- 3 pary kul,
- 3 łóżka rehabilitacyjne sterowane elektronicznie,
- rowerek rehabilitacyjny,
- lampa grzewcza na podczerwień (zagojeniowa),
- koncentrator tlenu,
- mata masująca,
- 2 laski,
- materac antyodleżynowy.
W 2021 wypożyczono 18 razy sprzętu rehabilitacyjnego. 
Średni okres, na który wypożycza się sprzęt to 3-4 miesiące.

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 2021 r. 26 Niebieskich Kart, w tym:
- 10 założonych przez pracowników socjalnych;
- 15 założonych przez Policję;
- 1 założona przez jednostkę oświatową.

- odbyły się 4 główne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego;
- odbyły się 99 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: 33.320,00 zł (umowy z firmami realizującymi usługi).
4 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w łącznym wymiarze 416,5 godz.

2. Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia.
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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.  W  2021  r.  39  uczestników  brało  udział  w  ŚDS  w  tym  4  uczestników  z
niepełnosprawnością sprzeżoną. 
Koszt funkcjonowania ŚDS w 2021 wyniósł 822.273 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.

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione treningowe zostało uruchomione od stycznia 2021 r. w dawnym budynku OPS.
Obecnie przebywa w nim 3 mieszkańców. Pracownicy socjalni obejmują mieszkańców specjalistyczną
pracę  socjalną.   Mieszkanie  chronione  nie  wchodzi  w  zakres  zasobu  mieszkaniowego  lecz  jest
niepieniężnym  świadczeniem  z  pomocy  społecznej.  Mieszkańcy  wnoszą  opłatę  w  zależności  od
dochodów, maksymalnie do 500 zł miesięcznie. 

Pomoc Żywnościowa PO PŻ

Pomoc  Żywnościowa  PO  PŻ  to  dystrybucja  pełnowartościowych  produktów  żywnościowych  z
długoterminowym okresem spożycia. Żywność wydawana jest z częstością raz na 2 miesiące. Żywność
wydawana jest w budynku dworca autobusowego "Park and Ride".
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,
Program ze względu na panującą pandemię został przedłużony na 2021 r. 
Liczba rodzin objęta programem – 304,
Liczba osób w rodzinach – 1013,
Żywność wydawano: 3 marca, 30 czerwca, 25 września. 

Zakup kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych
Dla  osób  dotkniętych  kryzysem  bezdomności,  Ośrodek  zakupił  kontener  mieszkalny  dla  osób
bezdomnych. Kontener jest umieszczony przy ul. Źródlanej, wyposażony jest w energię elektryczną,
wodę, kanalizację. W środku kontenera znajduje się łazienka, mały aneks kuchenny, miejsce do spania
i siedzenia - zapewnia schronienie w okresach jesienno - zimowych. W kontenerze mogą przebywać
nawet 3 osoby (miejsca siedzące i łóżko).

Szkolenia
Pracownicy OPSu brali udział w 27 szkoleniach i konferencjach, w tym w 22 w trybie online i 5 „na
żywo". 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. 
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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  (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:

Szkolenia zawodowe "Z powerem do pracy"
Dla wracających z zagranicy - "Wróc z powerem"
kampania społeczna By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”
Bezpłatna rehabilitacja w Centrum Rehabilitacji TUKAN
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Katalog produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa ekonomii społecznej
Projekt wsparcia społecznego POMOCNA DŁOŃ
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim"
MEDIACJE - pomoc osobom w konflikcie
Projekt ,,POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY - PFRON
Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”
Bezpłatny projekt Career Turn
Projekt „Wróć z POWERem!” pomaga powracającym z zagranicy!
Konkurs "Aktywni mieszkańcy w Małopolsce"
Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem
Powrót do zdrowia, powrót do pracy.
Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących
Projekt dla Seniorów "Kompetentni, świadomi i bezpieczni"
Wsparcie psychologiczne i prawne dla kobiet doświadczających przemocy domowej

W  roku  2021  r.  dla  osób  starszych,  samotnych,  schorowanych,  przebywających  na
kwarantannie nie mogących liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów kontynuowaliśmy usługę telefonu
pomocowego, 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 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  przekazywał  OPSowi  listę  osób  na  kwarantannie.  Następnie  pracownicy  socjalni
kontaktowali się telefonicznie z tymi rodzinami w celu rozpoznania ewentualnych potrzeb. 

Kontynuowano  Program  "Solidarnościowego  Korpusu  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.  

9



W  załączniku  do  niniejszego  sprawozdania  przedstawiono  szczegółowo  sposób  wykonania
zadań statutowych w roku 2021. 

Stary Sącz, maj 2022 r.
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Załącznik do sprawozdania z działalności OPS w Starym Sączu za 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE 
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROKU

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU

WYDATKI

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 2.000,00 zł, wykonano 1.935,96 zł, tj. 86,80 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.935,96 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 1.935,96 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.935,96 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 924.500,00 zł, wykonano 911.015,50 zł, tj. 98,54 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 911.015,50 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 911.015,50 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 911.015,50 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 – 32,
Liczba świadczeń – 306.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 100.500,00 zł, wykonano 99.814,50 zł, tj. 99,32 %. 

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 99.814,50 zł, z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99.814,50 zł, w tym na:

Wydatki dotyczą projektu rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu.
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Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 9.300,00 zł, wykonano 7.353,72 zł, tj. 79,07 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 7.353,72 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 7.353,72 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.353,72 zł

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 2021 r. wynosi 43.700,00 zł, wykonano 42.633,07 zł, tj. 97,56 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 42.633,07 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 42.633,07 zł,  w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.633,07 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: 

 76 podopiecznych pobierających zasiłek stały w ilości 740 składek, w wysokości 
38.047,12 zł  (dotacja Wojewody),

 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji 
Społecznej, w ilości 79 składek, 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 2021 r. wynosi 652.000,00 zł, wykonano 614.946,97 zł, tj. 94,32 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 614.946,97 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 614.946,97 zł   

Zadania własne - Wykonanie:

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba osób/ 
w rodzinie

Wydatki
Środki
własne

Dotacja 

1 Zasiłki celowe 513 252/542 179.767,26 179.767,26 -

2
Noclegownie, 
schroniska

- 4 39.045,00 39.045,00 -

3 Zasiłki okresowe 1402 209/497 396.134,71 134,71 396.000,00

Razem 614.946,97 218.946,97 396.000,00
Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Zasiłki celowe – 350,00 zł / 2 m-ce
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 Zasiłki okresowe – 283,00 zł / 6,7  m-ca

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 76.038,09 zł, wykonano 69.645,47 zł, tj. 91,59 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 69.645,47 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.645,47 zł   

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba
rodzin

Wydatki Środki własne Dotacja

1
Dodatki 
mieszkaniowe 

310 33 68.607,38 68.607,38 -

2
Dodatki 
energetyczne

71 7 1.038,09
-

1.038,09

Razem 69.645,47  68.607,38 1.038,09

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Dodatek mieszkaniowy – 221,30 zł / 9,4 m-ca

 Dodatek energetyczny – 14,60 zł / 10 m-cy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 466.000,00 zł, wykonano 463.392,40 zł, tj. 99,44 %

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 463.392,40 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463.392,40 zł   

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.  

Liczba osób - 85, liczba świadczeń – 848. 

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Zasiłki stałe – 546,00 zł / 10 m-cy

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody – 461.000 zł

Środki własne - 2.392,40 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 1.694.200,65 zł, wykonano 1.652.038,51 zł, tj. 97,51 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.652.038,51 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 1.380.293,63 zł, w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  1.187.065,06 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 193.228,57 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271.744,88 zł

Przeciętnie zatrudnionych w 2021 r. było 17 pracowników, w wymiarze 16 etatów.
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Lp. Zadanie Rodzaj zadania
Środki
własne 

Dotacja Razem

1
Wynagrodzenie 
opiekuna prawnego 

Zadanie zlecone 0,00 272.677,65 272.677,65

2 Projekt „Rozwój OPS” Zadanie własne 6.000,00 21.000,00 27.000,00

3 Utrzymanie OPS Zadanie własne 1.111.308,86 241.052,00 1.352.360,86

Razem 1.117.308,86 534.729,65 1.652.038,51

Wynagrodzenie opiekuna prawnego:

Świadczenia – 268.654,92 zł

Koszty obsługi 1,5% - 4.022,73 zł

Liczba opiekunów - 48, liczba świadczeń – 570. 

Średnia wysokość świadczenia / średni okres pobierania świadczenia: 471,00 zł / 12 m-cy

Projekt „Rozwój OPS” osiągnięte rezultaty:

 Zrealizowano 40 godzin poradnictwa zawodowego dla17 osób, 
 Zrealizowano 60 godzin usług mobilnego psychologa dla 20 osób,             
 Zrealizowano 60 godzin poradnictwa psychologa dziecięcego dla 11 rodzin,
 Poprawa funkcjonowania osób/rodzin,
 Zwiększenie zdolności komunikowania się, budowania wspólnych wartości,
 Zwiększenie zdolności do aktywnego poszukiwania pracy lub dalszego rozwoju 

zawodowego.

Utrzymanie OPS – dotacja MUW:

Dotacja  w  wysokości  241.052,00  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,
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 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.

Rozdział  85220  –  Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania  chronione  i  ośrodki

interwencji

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 21.200,00 zł, wykonano 16.458,54 zł, tj. 77,63 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8.037,72 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 8.037,72 zł, w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.037,72 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8.420,82 zł, z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.420,82 zł

Wydatki  poniesione  ze  środków  własnych  na  utrzymanie  mieszkania  chronionego,  w  którym

przebywają 3 osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 406.052,00 zł, wykonano 395.086,04 zł, tj. 97,30 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 395.086,04  zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 393.825,61 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.033,16 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.792,45 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.260,43 zł

Przeciętnie zatrudnionych w 2021 r. było 7 pracowników, w wymiarze 7 etatów (w tym 1 osoba

przebywała na urlopie macierzyńskim).

Usługi opiekuńcze prowadzone przez OPS są zadaniem własnym gminy. 

Wydatki – 361.766,04 zł

W 2021 r. 53 osoby starsze zostały objęte pomocą opiekunek środowiskowych (w tym 1 osobie

świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Liczba świadczeń – 8.232,5 godz. (w tym 32 godz. usług specjalistycznych)

Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 39,00 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klientów).

w tym: Realizacja programu „Opieka 75+”

Środki z dotacji – 33.432,00 zł

Środki własne gminy – 34.929,48 zł
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Liczba osób – 13

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. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym

finansowanym ze środków Wojewody.

Wydatki: 33.320,00 zł (umowy ze specjalistami).

W 2021 r. 4 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w łącznym wymiarze 

40 godz. miesięcznie.

Liczba świadczeń – 416,5 godz.

Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 68,10 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klienta).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 662.975,00 zł, 635.487,57 zł, tj. 95,85 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 635.487,57 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 635.487,57 zł   

 Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. 

Dożywianie uczniów i mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. 

Wydatki razem: 635.487,57 zł, w tym:

Środki własne gminy  –  127.097,51 zł  (20 % kosztów programu).

Środki z dotacji –  508.390,06 zł  (80 % kosztów programu).

Lp Zadanie
Liczba
osób 

Wydatki Środki  gminy Dotacja Wojewody

1 Posiłek 475 328.232,25 65.646,45  262.585,80 

2 Świadczenia rzeczowe 383 173.398,32 34.679,66 138.718,66 

3 Zasiłek celowy 901 133.857,00 26.771,40 107.085,60

Razem 1.142 635.487,57 127.097,51 508.390,06

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
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Plan finansowy na 2021 r. wynosi 126.078,00 zł, wykonano 121.555,64 zł, tj. 96,41 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 79.521,08 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 79.521,08 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.600,52 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.920,56 zł 

 Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 42.034,56 zł, z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.034,56 zł

 Program „Wspieraj Seniora” – 35.913,00 zł, finansowany ze środków Funduszu 

przeciwdziałania Covid-19.

Liczba osób objętych wsparciem – 45

Liczba pracowników realizujących program – 12.

 Program „Opieka wytchnieniowa” – 41.965,00 zł, finansowany ze środków Funduszu 

Solidarnościowego

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 5 (3 dzieci, 2 osoby dorosłe)

Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej – 1.199 (średnio 240 godz. /1 osobę)

Program realizowały 2 zewnętrzne podmioty.

 Zakup kontenera mieszkalnego dla osoby bezdomnej – 42.034,56 zł, finansowany ze środków
własnych (wydatki inwestycyjne).

 Pozostałe,  m.in.  zakup licencji  „Czyste  powietrze”  –  1.643,08 zł,  finansowane ze  środków
własnych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 177.275,00 zł, wykonano 172.957,00 zł, tj. 97,56 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 172.957,00  zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.957,00 zł   

Zestawienie poniesionych wydatków:
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Rodzaj pomocy
Liczba
dzieci

Wydatki Środki gminy
 10% 

Dotacja Wojewody
 90%

Stypendia dla uczniów 513 172.957,00 17.295,70 155.661,30

Zasiłki szkolne - - - -
Razem 513 172.957,00 17.295,70 155.661,30

Stypendia szkolne:

 szkoły podstawowe - 337 dzieci na łączną kwotę 113.618,93 zł,

 szkoły ponadgimnazjalne i inne – 176 dzieci na łączną kwotę 59.338,07 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 28.779.000,00 zł, wykonano 28.778.976,80 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 28.778.976,80 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 242.000,00 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.583,49 zł

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.416,51 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.536.976,80 zł

Przeciętnie zatrudnionych było 9 pracowników w wymiarze 3,6 etatów. (w tym 1 osoba przebywała

na urlopie macierzyńskim).

Zadanie zlecone - wydatki finansowane z dotacji Wojewody: 28.778.976,80 zł 

Wyszczególnienie
Liczba dzieci

Liczba
rodzin

Liczba świadczeń Kwota

1 2 3 4
Świadczenia 
wychowawcze wraz z 
kosztami obsługi

5108 2955 57.539 28.536.976,80

Koszty obsługi 242.000,00

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

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 10.373.992,00 zł, wykonano 10.357.306,63 zł, tj., 99,84 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 10.357.306,63 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 944.870,49 zł,  w tym na:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 884.304,00 zł
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.566,49 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.412.436,14 zł

Przeciętnie zatrudnionych było 9 pracowników w wymiarze 4,9 etatów. (w tym 1 osoba przebywała

na urlopie macierzyńskim).

Zadanie zlecone - wydatki finansowane z dotacji Wojewody 10.289.492 zł

Liczba osób
uprawnionych

Liczba świadczeń Wydatki

ŚW. RODZINNE 5.491 40.182 8.339.112,98

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 23 214 131.010,70

ŚW. RODZICIELSKIE 103 639 563.417,25

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 80 835 353.395,21

ŚW. ZA ŻYCIEM 4 4 16.000,00

ZUS - ŚP 79 954 491.911,94

ZUS - SZO 44 478 77.453,66

ZUS - ZDO 14 142 23.988,82

KOSZTY OBSŁUGI 293.201,44

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy: 

 58.314,63 zł  (wynagrodzenie osoby zajmującej się podejmowaniem działań wobec dłużników

alimentacyjnych: 1 osoba, w przeliczeniu 0,5 etatu oraz część wynagrodzeń pracowników św.

rodzinnych z uwagi na niewystarczającą dotację  przeznaczoną na pokrycie kosztów obsługi

zadania).

 9.500,00 zł – pomoc dla repatriantów zamieszkujących teren naszej gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 8.100,00 zł wykonano 8.100,00 zł 

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8.100,00 zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.100,00 zł

Zadanie zlecone - wydatki finansowane z dotacji Wojewody

Wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry start” dla dzieci, które rozpoczynają

nowy rok szkolny  (za rok ubiegły). Liczba świadczeń – 27. 

Obecnie świadczenie realizowane prze Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział  85513 –  Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za osoby pobierające  niektóre

świadczenia  rodzinne,  zgodnie  z  przepisami  ustawy o świadczeniach  rodzinnych oraz  za osoby
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pobierające  zasiłki  dla  opiekunów,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan finansowy na 2021 r. wynosi 77.387,94 zł, wykonano 77.387,94 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 77.387,94 zł, z tego:

2) Wydatki jednostek budżetowych – 77.387,94 zł,  w tym na:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.387,94 zł

Zadanie zlecone - wydatki finansowane z dotacji Wojewody:

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Wydatki

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

70 660 77.387,94

 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 37 339 59.476,14

za osoby pobierające specjalny zasiłek dla 
opiekunów

25 227 12.666,60

za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 8 94 5.245,20

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej pośredniczył w przekazaniu pomocy rzeczowej w 

formie drewna opałowego 16 osobom, w ilości 49 mp o wartości netto 3.776,37 zł.

DOCHODY

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody gminy:

Przekazane dopłaty członków rodziny do DPS wyniosły 3.441,64 zł. Należności nie występuję.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody gminy:

Przekazana opłata zastępcza za dom pomocy społecznej  wyniosła 228,25 zł.  Zaległość na dzień

31.12.2021 r. wynosi 3.701,86 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług
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Dochody gminy:

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

230,39 zł. Wszystkie należności zostały uregulowane.

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 276,88 zł. Zaległość na

dzień 31.12.2021 r. wynosi 492,11 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy:

Przekazane odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku wyniosły 7.855,15 zł. Należność na

dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.301,10 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  4.271,35  zł.  Wszystkie

należności zostały uregulowane

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody gminy:

Przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 240,96 zł.

Rozdział  85220 –  Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania  chronione  i  ośrodki

interwencji kryzysowej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy:

Przekazana  odpłatność  za  mieszkanie  chronione  wyniosła  10.418,23  zł.  Należność  na  dzień

31.12.2021 r. wynosi 894,00 zł.
1



Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody gminy:

 Przekazane wpłaty od 53 podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosły 38.719,75 zł. Należność

na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.140,62 zł.

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

wyniosło 236,74 zł. Należność na dzień 31.12.2021 r. wynosi 24,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

jednostek sektora finansów publicznych

Dochody gminy:

 Wpływ środków na realizację programu „ Opieka wytchnieniowa” w kwocie 41.965,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

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 8.731,29 zł.  Zaległość  wobec budżetu  państwa na dzień

31.12.2021 r. wynosi 1.399,80 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody gminy:

Przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 3,59 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody gminy:

 Paragraf ten obejmuje wpłaty dłużników alimentacyjnych dotyczące  zaliczki  alimentacyjnej.

Zadłużenie z tego tytułu wobec Budżetu Państwa wynosi 197.289,64 zł i wobec Budżetu Gminy
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197.289,65  zł.  Zarejestrowanych  jest  39  dłużników.  W  roku  2021  zwrot  należności

wyegzekwowanych  przez  komorników  wyniósł  13.444,04  zł,  z  tego  do  Budżetu  Państwa

odprowadzono  6.722,02 zł oraz do Budżetu Gminy 6.722,02 zł.

Dochody Wojewody Małopolskiego:

 Paragraf ten obejmuje również zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń: 

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

ubiegłe wyniosły 47.928,51 zł.  Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r.

wynosi 3.249,81 zł. 

 Przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za

lata ubiegłe wyniosły 2.960,00 zł. Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r.

wynosi 7.540,00 zł.

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

Dochody gminy:

Paragraf ten obejmuje wpłaty dłużników alimentacyjnych dotyczące  funduszu alimentacyjnego.

Zarejestrowanych jest 118 dłużników, zaległość wobec Budżetu Państwa 2.765.228,80 zł – 60%

należności  (dodatkowo  z  tytułu  odsetek  2.096.287,53),  a  wpłaty  od  dłużników  z  tego  tytułu

przekazane  do  MUW w roku  2021  wyniosły  157.771,65  zł   (z  tytułu  odsetek  117.239,30  zł);

zadłużenie wobec Budżetu Gminy wynosi 1.843.485,86 zł – 40% należności, a przekazane wpłaty

od dłużników z tego tytułu w br. wyniosły 105.181,09 zł .

         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).  

Rozdział 85504 § 2010  - Wspieranie rodziny 

§ 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  300+  wyniosły  43,40  zł.  Wszystkie

należności zostały uregulowane.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody Wojewody Małopolskiego:

Przekazane  wpłaty  z  tytułu  nienależnie  pobranego  świadczenia  300+  za  lata  ubiegłe  wyniosły

900,00 zł. Wszystkie należności zostały uregulowane.

1


