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S P R A W O Z D A N I E  

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA  

POMOCY SPOŁECZNEJ  

W KROŚCIENKU WYŻNYM  

ZA ROK 20 12 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym działa na podstawie 

następujących aktów prawnych:  

1. Uchwały Nr II/15/95 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 1995 r. 

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku 

Wyżnym, 

2. Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 2012 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność  

w gminie Krościenko Wyżne" współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Priorytetu VII 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,   

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), 

4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.), 

5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

6. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późn.zm.), 

7. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 

z późn. zm.), 

8. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r.  

Nr 9, poz. 59 z późn.zm.), 

9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.. U. z 2011 r.  

Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/node31192/node31222/node31225/node45999/akt8746/20.01.2008?f=hitlist&q=%5Bserver%5D%5Bserver%5D((%5BField%20DataZejscia%3A%20%3E%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20DataWejscia%3A%20%3C%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20or%20not%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20AND%20%5Bfield%20BAPMLZagadnienia%3Akodeks%20rodzinny%20i%20opieku%F1czy%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D&x=Advanced&opt=&skc=800000020031000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007853FCFA00004CFB00000000&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/node31192/node31222/node31225/node45999/akt8746/20.01.2008?f=hitlist&q=%5Bserver%5D%5Bserver%5D((%5BField%20DataZejscia%3A%20%3E%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20DataWejscia%3A%20%3C%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20or%20not%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20AND%20%5Bfield%20BAPMLZagadnienia%3Akodeks%20rodzinny%20i%20opieku%F1czy%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D&x=Advanced&opt=&skc=800000020031000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007853FCFA00004CFB00000000&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
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10. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 

11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92  

z późn. zm.), 

12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

13. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), 

14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.), 

15. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), 

16. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 

17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2010 r. Nr 125 poz. 842 z późn. zm. ), 

18. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 

19. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1228 z póź. zm.), 

20. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 

21. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 3), 

22. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania 

się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

959), 

23. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 

zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.), 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/docs/du.2008.69.415/01.01.2009?f=hitlist&q=%5Bserver%5D%5Bserver%5D((%5BField%20DataZejscia%3A%20%3E%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20DataWejscia%3A%20%3C%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20or%20not%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20AND%20%5Bfield%20BAPMLZagadnienia%3Apromocja%20zatrudnienia%20i%20instytucje%20rynku%20pracy%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002003100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000782BFAFE0000CE0700000000&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/docs/du.2008.69.415/01.01.2009?f=hitlist&q=%5Bserver%5D%5Bserver%5D((%5BField%20DataZejscia%3A%20%3E%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20DataWejscia%3A%20%3C%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20or%20not%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20AND%20%5Bfield%20BAPMLZagadnienia%3Apromocja%20zatrudnienia%20i%20instytucje%20rynku%20pracy%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D%5Bserver%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002003100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000782BFAFE0000CE0700000000&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/docs/du.2008.164.1027/01.01.2009?f=hitlist&q=%5Bserver%5D%5Brank,100%3A%5Bdomain%3A%5Band%3A%5Bserver%5D((%5BField%20DataZejscia%3A%20%3E%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20DataWejscia%3A%20%3C%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20or%20not%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%5Bserver%5D%5D%5D%5Bsum%3A%5Bserver%5D%20ubezpieczenie%20zdrowotne%5Bserver%5D%5D%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002401A69B2D4FF52730000DCF600000000&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/node31280/node31284/node31287/akt54699/08.01.2009?f=hitlist&q=%5Bserver%5D%5Brank,100%3A%5Bdomain%3A%5Band%3A%5Bserver%5D((%5BField%20DataZejscia%3A%20%3E%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20DataWejscia%3A%20%3C%3D%206.3.2009%20%5D%20and%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%20or%20not%20%5BField%20Typ%3Aakt%5D)%5Bserver%5D%5D%5D%5Bsum%3A%5Bserver%5Dubezpieczenie%20spo%B3eczne%5Bserver%5D%5D%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002401CA28D26251D390000598900000000&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1
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24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. 

U. z dnia 17 lipca 2012 r.), 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 

209 poz. 1245), 

26. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne.(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1262). 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 295, poz. 1746), 

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 732), 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 732), 

30. Uchwały Nr XI/70/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 roku 

w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

osobom zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Krościenko Wyżne, 

31. Zarządzenia Nr I/219/2004 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 kwietnia 

2004r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krościenku Wyżnym upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości 

gminy, 

32. Zarządzenia Nr I/220/2004 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 kwietnia 2004 

r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krościenku Wyżnym upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, 

33. Zarządzenia Nr II/399/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11 stycznia 2010 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krościenku Wyżnym do podpisywania upomnień, wystawiania tytułów 
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wykonawczych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej, 

34. Zarządzenia nr II/470/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 września 2010 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krościenku Wyżnym do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

35. Zarządzenia Nr III/66/2011 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 sierpnia  

2011 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań w sprawach funduszu 

alimentacyjnego. 

36. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym w 2012 r. 

podjął 26 Zarządzeń. 

 

Sprawozdanie składa się z czterech części tj.: 

I. POMOC SPOŁECZNA, 

II. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „CZAS NA AKTYWNOŚĆ 

W GMINIE KROŚCIENKO WYŻNE”, 

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY. 

IV. KONTROLA ZARZĄDCZA 

 

I. POMOC SPOŁECZNA 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 

pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie 

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem, przy czym beneficjenci, korzystający z pomocy społecznej mają obowiązek 

współdziałania w rozwiązywaniu własnej, trudnej sytuacji życiowej. 
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 Ustawowy katalog przyczyn kwalifikujących do udzielenia świadczeń pomocy 

społecznej jest otwarty. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  

z powodu: 

 ubóstwa 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

przy spełnieniu kryterium dochodowego, które do 30 września 2012 r. wynosiło: 

 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

 351 zł na osobę w rodzinie. 

kwoty kryteriów dochodowych uległy zmianie i od 1 października 2012 r. wynoszą: 

 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

 456 zł na osobę w rodzinie. 

 

 Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu 

przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, zawieraniu kontraktów socjalnych, 

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk 



 6 

rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy 

społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się 

przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr 

osobistych. Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej każdorazowo jest poprzedzone 

przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania osoby 

lub rodziny ubiegającej się o pomoc chyba, że świadczenie przyznawane jest z urzędu na 

podstawie aktualnego wywiadu środowiskowego. 

 

1. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym 

realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psk/docs/du.2008.115.728/01.01.2009#prz8#prz8
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11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13) dożywianie dzieci; 

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego; 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

2. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

3. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy: 
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1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy są ofiarami handlu ludźmi  

w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania 

handlu ludźmi i spełniają łącznie następujące warunki: 

a) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) podjęli współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w 

sprawie zwalczania handlu ludźmi, 

c) zerwali kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych 

związanych z handlem ludźmi, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

4. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania innych 

zadań zleconych gminie należy też przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających 

z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 

prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W roku 2012 było 1 187 wyjść pracowników socjalnych w środowisko – zgodnie 

z prowadzonym przez Ośrodek rejestrem oraz zostało podjętych 961 decyzji 

administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, w sprawie świadczeń rodzinnych 518, zaś z 

funduszu alimentacyjnego 20 ponadto wydano 36 decyzji w sprawie rządowego programu 

wspierania osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zatem razem podjęto 1 535 decyzji. 

 W 2012 r. Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. 
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Ogółem pomocą finansową, usługową i rzeczową objęto 170 rodzin (247 

świadczeniobiorców) przy liczbie osób w rodzinach 501. W ramach zadań zleconych zostały 

objęte 2 rodziny (2 świadczeniobiorców) przy łącznej liczbie osób w rodzinach 5, natomiast z 

zadań własnych gminy zostało pomocą objętych 169 rodzin (246 świadczeniobiorców) o 

liczbie osób w rodzinach 498. Oprócz tego 34 rodziny zostały objęte pomocą wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej przy liczbie osób w rodzinach 78. Zatem 204 rodziny z terenu gminy 

Krościenko Wyżne zostały objęte ogółem różnymi formami pomocy. 

 

 Na całą działalność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym 

wydatkował 2 543 730,11 zł. W kwocie tej mieszczą się: 

a) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi świadczeń na 

kwotę 1 595 159,10 zł, 

b)  pomoc społeczna wraz z kosztami obsługi świadczeń – 948 571,01 zł (w tym w 

ramach POKL 162 151,54 zł). Świadczenia z pomocy społecznej – 531 535,87 zł; 

obsługa świadczeń – 417 035,14 zł. 

Na pomoc społeczną wydatkowane zostały następujące środki finansowe: 

 na działalność OPS wraz z aktywną integracją – 417 035,14 zł (z tego: środki własne: 

197 400,09 zł, środki Wojewody: dofinansowanie do zadań własnych 75 439,00 zł, zadania 

zlecone 237,00 zł, środki w ramach PO KL – 143 959,05 zł), 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały – 5 128,00 zł 

(środki własne – 0,00 zł, dotacja – 5 128,00 zł), 

 składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 2 425,80 zł (zadanie zlecone), 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych z którymi zawarto kontrakt 

socjalny w ramach PO KL – 342,63 zł (środki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Rzeszowie), 

 zasiłek stały – 80 032,86 zł (środki: dotacja – 80 032,86 zł, własne – 0,00 zł),  

 zasiłek okresowy –150 894,59 zł, 

 zasiłek okresowy wypłacany w ramach POKL – 14 999,86 zł 

 zasiłek celowy – 24 660,61 zł, 

 specjalny zasiłek celowy – 5 639,39 zł,  

 zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 

128 800,00  zł (z tego: środki: dotacja –  108 000,00 zł, własne – 20 800,00 zł), 
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 zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

wypłacany w ramach POKL – 2 850,00 zł, 

 usługi opiekuńcze – 21 975,00 zł, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi– 27 594,00 zł, 

 dożywianie dzieci – 31 019,14 zł (środki własne – 21 604,14 zł, dotacja – 9 415,00 zł), 

 pomoc finansowa w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób Pobierających 

Świadczenie Pielęgnacyjne w kwocie 13 300,00 zł (zadanie zlecone) – zadanie to 

merytorycznie realizowane było przez pracowników świadczeń rodzinnych, dlatego też 

szczegółowy opis znajduje się w części sprawozdania „Świadczenia Rodzinne i Fundusz 

Alimentacyjny w 2012 r.”, 

 odpłatność gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 17 848,08 zł, 

 wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 400,00 zł (zadanie zlecone), 

 zwrot zasiłków z lat ubiegłych (związany ze zwrotem dotacji) na kwotę 2 625,91 zł 

(zasiłek okresowy- 2 165,91 zł oraz zasiłek celowy w ramach rządowego programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 460,00 zł) oraz zasiłek celowy (wypłacony z 

zadań własnych) w kwocie 200,00 zł. 

 

W roku 2012 w ramach zadań zleconych i własnych gminy realizowane były następujące 

formy pomocy: 

1. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne na łączną kwotę 2 425,80 zł dla 5 osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

2. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłek stały na 

kwotę 5 128,00 zł. 

W myśl przepisów zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

3. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne na łączną kwotę 342,63 zł dla 1 osoby 

bezrobotnej, z którą zawarto kontrakt socjalny w ramach PO KL. 

4. Zasiłek stały - wypłacony został 22 świadczeniobiorcom na łączną kwotę 80 032,86 zł.  
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Zasiłek stały przysługuje:  

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej;  

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w 

rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej (lub na osobę w rodzinie) a dochodem tej osoby (lub na osobę w 

rodzinie). 

Maksymalna kwota zasiłku stałego do dnia 30.09.2012 r. wynosiła 444 zł, natomiast od 

01.10.2012 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi  529 zł. 

5. Zasiłek okresowy - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej gmina w 2012 r. 

otrzymała dotację z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w ramach 

dofinansowania do zadań własnych gminy. GOPS wypłacił zasiłki na kwotę 165 894,45  zł 

dla 85 rodzin, (w tym wydatkowano kwotę  14 999,86 zł z przeznaczeniem na zasiłki 

okresowe w ramach POKL dla 6 uczestników projektu). 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość 

zasiłku okresowego wynosi w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy 

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny 

a posiadanym dochodem. Ośrodek w 2012 r. wypłacał zasiłki okresowe wyłącznie ze 

środków pochodzących z dotacji celowej. 

6. Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy – w roku 2012 Ośrodek wypłacił zasiłki 

dla 95 rodzin na kwotę 30 300,00 zł, w tym: 

 zasiłek celowy – 24 660,61 zł, dla 77 rodzin 

 specjalny zasiłek celowy – 5 639,39 zł, dla 22 rodzin 

     Łącznie przyznano 140 świadczeń; średnia wysokość jednego zasiłku wyniosła 216,43 zł. 

Zasiłek celowy jest kolejnym świadczeniem pieniężnym uzależnionym od spełniania 

kryterium dochodowego. Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 

bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów. 
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Specjalny zasiłek celowy był przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe i nie 

podlegał zwrotowi. 

7. Zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” – biorcami tego zasiłku było 138 rodziny, 440 osób w rodzinach, na kwotę 

128 800,00 zł, w tym 108 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa, a 20 800,00 zł ze 

środków własnych gminy. Przyznawany był w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie 

lub osoby samotnie gospodarującej nie przekraczał 150 % ustalonego kryterium 

dochodowego. Wysokość jednego świadczenia wynosiła 50,00 zł, co wynikało z 

następującej kalkulacji: 1 osoba nie objęta dożywianiem x dzienna stawka żywieniowa 

2,50 zł x średnio 20 dni roboczych w miesiącu = 50 zł . 

8. Wydatkowano kwotę 2 850,00 zł z zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę 

zasiłku celowego w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” dla 4 uczestników projektu  systemowego POKL. 

9. Usługi opiekuńcze - w roku 2012 świadczone były przez siostry PCK 6 osobom na kwotę 

21 975,00 zł – wykonano 1 465 godzin (koszt 1 godziny wynosił 15,00 zł).  

Do usług takich uprawnione są 3 grupy osób: osoby samotne niepozostające w związku 

małżeńskim i nieposiadające wstępnych ani zstępnych; osoby samotnie gospodarujące 

w sytuacji, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogli 

zapewnić odpowiedniej pomocy; osoby w rodzinie w sytuacji, gdy rodzina, a także 

wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogli zapewnić 

odpowiedniej pomocy. Nadrzędną przesłanką była potrzeba opieki osoby drugiej ze 

względu na wiek, chorobę lub z powodu innych przyczyn, np. niepełnosprawności. 

Zakres usług dostosowany był do indywidualnych potrzeb osoby i obejmował pomoc w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez 

lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

10.Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 

finansowane były z dotacji państwa. Kwota świadczeń wyniosła 27 594,00 zł, w ramach 

których wykonano 1 512 godzin (cena 1 godziny wynosiła 15,50 zł dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz 21,00 zł dla dziecka specjalnej troski). Z usług tych 

skorzystały 2 świadczeniobiorców (jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi oraz jedno 

dziecko specjalnej troski). Usługi dostosowane były do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 
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11.Dożywianie dzieci - Ośrodek dożywiał dzieci z terenu gminy Krościenko Wyżne 

w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Krościenku Wyżnym. 

Dożywianiem objęto 65 dzieci. W każdej ze szkół dzieci otrzymywały posiłek w postaci 

jednego dania gorącego. Realizatorami dożywiania była firma P.S.P.U Przysmak z 

siedzibą w Warzycach. Średni koszt jednego posiłku wyniósł do kwoty 3,50 zł. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty odpłatności za obiady dla dzieci z terenu 

gminy Krościenko Wyżne uczęszczające do szkół spoza gminy. Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie, zwrócił się z 

prośbą o pokrycie kosztów posiłku dla 2 uczniów z terenu naszej gminy. Koszt jednego 

posiłku wyniósł 6 zł, a łączna kwota wydatkowana na ten cel w 2012 roku wynosiła  

546,00 zł. Ponadto na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym a Przedszkolem Św. Józefa w Krościenku 

Wyżnym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP objęto 

dożywianiem dwoje dzieci uczęszczających do w/w przedszkola. Koszt całodziennego 

wyżywienia dla jednego dziecka został ustalony na kwotę 6 zł. W 2012 r. przeznaczono na 

ten cel łączną kwotę 534,00 zł. Ogółem koszt dożywiania wyniósł 31 019,14 zł (w tym 

środki własne – 21 604,14 zł, dotacja – 9 415,00 zł). 

12. Dom Pomocy Społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej przysługuje osobie 

wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Za 

pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca gminy Krościenko Wyżne, Ośrodek 

uiszczał odpłatność stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez mieszkańca 

domu, a kosztem utrzymania tej osoby w DPS. Za pobyt dla jednej osoby Ośrodek pokrył 

kwotę 17 848,08 zł. 

13.Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – w myśl ustawy o pomocy społecznej oraz na 

podstawie postanowienia Sądu wynagrodzenie za sprawowanie opieki było wypłacane dla 

jednego opiekuna prawnego, który sprawował opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną w 

kwocie 1 400,00 zł. 

14.Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w 

kwocie 13 300,00 zł (szczegóły w III części niniejszego sprawozdania). 

 

Kierownik GOPS w 2012 r. wydał 16 decyzji w sprawie nienależnie pobranych 

świadczeń z pomocy społecznej. Kwota nienależnie pobranych świadczeń z pomocy 

społecznej z lat ubiegłych zwróconych do budżetu państwa opiewała na kwotę 2 236,20 zł, 



 14 

Ponadto zwrócono do budżetu państwa zasiłek okresowy w związku ze zbiegiem świadczeń 

wypłacanych przez ZUS na kwotę 389,71 zł. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. wydał 8 decyzji 

odmownych w sprawie przyznania prawa do świadczeń z pomocy społecznej.  

 GOPS Krościenko Wyżne przekazał jedną sprawę do Prokuratury Rejonowej w 

Krośnie w związku z poświadczeniem nieprawdy przez osobę ubiegającą się o pomoc 

finansową. 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferował osobom i rodzinom również pomoc w formie 

pracy socjalnej. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób  

i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu 

rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Wykorzystuje się  

w niej właściwe tej działalności metody i techniki stosowane z poszanowaniem godności 

osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez 

względu na posiadany dochód. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych 

tutejszego Ośrodka polegała w szczególności na: 

 udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz prawa do renty z tytułu niezdolności do 

pracy; 

 podejmowaniu działań dotyczących uzyskania alimentów (poradnictwo, pisanie 

pozwów); 

 załatwianiu spraw życiowych podopiecznych szczególnie niezaradnych życiowo; 

 udzielanie poradnictwa i edukacji w kwestiach dotyczących spraw rodzinnych, 

wychowawczych, zdrowotnych; 

 współpracy z pedagogami szkolnymi, sądem rodzinnym, kuratorami, policją; 

 podtrzymywaniu kontaktów osób samotnych ze środowiskiem; 

 łagodzeniu konfliktów sąsiedzkich i rodzinnych; 

 monitoringu rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W 2012 roku Ośrodek pracą socjalną objął 78 rodzin (182 osób w rodzinach). Zawarto z 

podopiecznymi 20 kontraktów socjalnych, w tym w ramach realizacji Projektu systemowego 

„Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” 10, natomiast 10 kontraktów zawartych 

zostało w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych rodzin; m. in. mobilizowanie 

osób do zachowania trzeźwości oraz w poszukiwaniu pracy. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym zorganizował dwie 

imprezy okolicznościowe: „Mikołajki” dla najmłodszych oraz „Wigilię” dla osób starszych i 

samotnych. Spotkanie mikołajkowe odbyło się dnia 7 grudnia 2012 r. Przekazano paczki 

świąteczne - mikołajkowe dla 98 dzieci w wieku od 3 roku życia do ukończenia szkoły 

gimnazjalnej. Koszt paczek świątecznych (mikołajkowych) pokryły środki finansowe GOPS 

Krościenko Wyżne w kwocie 12 262,71 zł (wydatek został ujęty z kwocie wypłaconych 

zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych). Zaś uroczystość wigilijna 

zorganizowana była dnia 18 grudnia 2012 r., w której wzięli udział zarówno mieszkańcy 

miejscowości Pustyny, jak i Krościenka Wyżnego oraz zaproszeni goście.  

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami: 

1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Od lat 

prowadzimy ścisłą współpracę z PCPR Krosno będącym podobnie jak nasz Ośrodek 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Współpraca polega na udzielaniu 

informacji na temat turnusów rehabilitacyjnych, warunków otrzymania pomocy dla osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje 

wywiady środowiskowe na zlecenie PCPR u osób korzystających z pomocy PCPR, a 

mieszkających na terenie gminy Krościenko Wyżne. GOPS przekazuje swoim 

podopiecznym informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego i 

prawnego w siedzibie PCPR Krosno. 

2. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Krośnie. PCK jest 

instytucją, która świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 

rzecz osób z terenu gminy Krościenko Wyżne. 

3. Współpraca z Urzędem Gminy Krościenko Wyżne. Dotyczy pomocy merytorycznej 

oraz pomocy w załatwianiu różnych spraw naszych klientów. Szczególnie ważna jest 

dla nas współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do 

której na bieżąco kierujemy sprawy osób zagrożonych uzależnieniem. 

4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie. Najczęściej GOPS korzystał 

z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w formie ustalenia czy osoby 

ubiegające się o pomoc finansową są osobami bezrobotnymi i figurują w ewidencji PUP 

Krosno. 

5. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Krośnie. Polega na wzajemnym 

informowaniu się o środowiskach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla 

osób w nich przebywających jak i najbliższego otoczenia. Współpraca na płaszczyźnie 
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rozwiązywania problemu przemocy domowej stanowi największy procent kontaktów 

pomiędzy KMP Krosno, a GOPS-em Krościenko Wyżne. Rozpowszechnianie wśród 

lokalnej społeczności ulotek i informacji prewencyjnych przekazywanych przez 

przedstawicieli KMP Krosno. 

6. Współpraca z Prokuraturą Okręgową w Krośnie. Dotyczy ona podejmowania 

działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej rodzin z problemami. Polegają one 

na informowaniu o niepokojących sytuacjach w rodzinach stanowiących zagrożenie dla 

ich prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie ważna jest dla nas kwestia zaniedbań i 

przemocy w rodzinie. 

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Krośnie. Poradnia 

prowadzi „Punkt konsultacyjny” w Samorządowym Przedszkolu w Krościenku 

Wyżnym gdzie udzielane są porady i konsultacje. 

8. Współpraca z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej. Współpraca z kuratorami 

społecznymi i zawodowymi w zakresie nadzoru nad rodzinami dysfunkcyjnymi z terenu 

gminy Krościenko Wyżne. 

9. Współpraca z placówkami oświatowymi. Kontakt ze szkołami, przedszkolami w celu 

monitorowania sytuacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

10. Współpraca z placówkami Służby Zdrowia w zakresie zbierania dokumentacji 

medycznej dla podopiecznych GOPS Krościenko Wyżne. 

11. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Przekazywanie kart 

kolonijnych dla dzieci z terenu naszej gminy. 

12. Współpraca z zakładami pracy, polegająca na zbieraniu dokumentacji podopiecznych 

celem ustalenia prawa do renty oraz ustalenia kapitału początkowego. 

13. Współpraca z Zakładem Energetycznym, Gazowniczym i Gospodarki Komunalnej. 

Przygotowanie pism w zakresie rozłożenia płatności za zużycie gazu, prądu i wody w 

powyższych zakładach na dogodne raty i odroczenia płatności. 

14. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krościenku Wyżnym, polegająca na 

zapewnieniu transportu dla osób zaproszonych na uroczystości organizowane przez 

GOPS. 

15. Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie. Wzorem lat 

ubiegłych GOPS zajmował się dystrybucją żywności otrzymanej z Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie w ramach „Europejskiego Programu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym” - PEAD”. W 2012 r. z pomocy tej skorzystało 159 

rodzin z terenu naszej Gminy. Ogólnie wydano  żywności: 25 910,40 kg 
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 Makaron świderki     2 000,00 kg 

 Kasza gryczana                   1 440,00 kg 

 Płatki kukurydziane                                      1 920,00 kg 

 Herbatniki      1 008,00 kg 

 Ser żółty         475,20 kg 

 Ser topiony         160,00 kg 

 Mleko UHT      7 200,00 kg(l.) 

 Masło          200,00 kg 

 Ryż biały                                                       2 400,00 kg 

 Koncentrat pomidorowy   2 520,00 kg 

 Groszek z marchewką   2 880,00 kg 

 Klopsiki w sosie pomidorowym  1 468,80 kg 

 Dżem         998,40 kg 

 Cukier biały        840,00 kg 

 Olej rzepakowy       400,00 kg(l.) 
 

 

 

II. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „CZAS NA 

AKTYWNOŚĆ W GMINIE KROŚCIENKO WYŻNE” 

 

1. Wprowadzenie 

Projekt systemowy ,,Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” realizowany 

był od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Krościenku Wyżnym. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było 

zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej u 10 osób, zamieszkujących teren gminy 

Krościenko Wyżne poprzez zastosowanie instrumentów wsparcia mających na celu pomoc w 

pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych do końca 2012 roku.  

Cel ten był realizowany poprzez zastosowanie szeregu działań wspierających 

skierowanych do uczestników projektu, m. in.: 

a) sfinansowanie 24 – godzinnego  „Doradztwa zawodowego” – dla 10 uczestników, 

b) sfinansowanie kursów zawodowych, w tym:  

 kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B (110 godzin) – dla 2 

uczestników,  

 kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem (80 godzin) – dla 8 uczestników,   
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 kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (100 godzin) – dla 10 

uczestników, 

c) sfinansowanie szkolenia „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” w 

wysokości 40 godzin– dla 10 uczestników, 

d) sfinansowanie szkolenia wyjazdowego z zakresu „Treningu zarządzania domowym 

budżetem” dla 8 uczestników, w wymiarze 21 godzin. 

W ramach projektu zastosowano również dodatkową formę wsparcia w postaci wypłat 

zasiłków okresowych dla 6 uczestników oraz świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego w 

ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem 

na zakup żywności dla 4 uczestników projektu.  

W projekcie określone zostały rezultaty i produkty. W celu ich zmierzenia dokonano 

analizy dokumentów projektowych, w tym także ankiet rekrutacyjnych uzupełnianych przez 

uczestników projektu. W dalszej części raport przedstawia analizę produktów i wskaźniki 

pomiaru celów, jakie zostały osiągnięte w wyniku realizacji projektu.  

 

2. Charakterystyka projektu wg złożonego wniosku o 

dofinansowanie. 

Gmina Krościenko Wyżne mając doświadczenie w realizacji projektów EFS po raz 

piąty w 2012 r. przystąpiła do złożenia wniosku o dofinansowanie, według którego 

największą barierą do pokonania była pasywna postawa osób pozostających bez pracy. 

Główną przyczyną był brak wiary we własne możliwości oraz nieumiejętność prezentowania 

posiadanych kwalifikacji, swoich zalet, a także brak motywacji w poszukiwaniu pracy. 

Konsekwencją braku pracy było pogorszenie sytuacji finansowej jak również poczucie 

bezsilności, które prowadziło do zaburzeń w relacjach rodzinnych i powodowało izolację 

społeczną. Powyższe trudności były skutkiem tego, że kobiety nie potrafiły sobie poradzić z 

sytuacjami, które wymagają dobrej organizacji, a przez to rezygnowały z podjęcia 

zatrudnienia. Mężczyźni pozostający bez pracy prezentowali natomiast postawę życiowej 

bezradności i bierności. Częściej niż kobiety popadali przez to w stany depresyjne, wycofując 

się z życia społecznego jak również rodzinnego. Z powodu braku kwalifikacji zawodowych 

oraz braku umiejętności interpersonalnych nie podejmowali starań w kierunku aktywności 

zawodowej. 
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3. Charakterystyka grupy docelowej 

 

W 2012 roku objętych kontraktami zostało 11 osób (10 kobiet i 1 mężczyzna), 

natomiast ostatecznie w projekcie w działaniach projektowych brało udział 10 osób. 

Jedna kobieta zakończyła udział w projekcie jeszcze przed rozpoczęciem przewidzianych dla 

uczestników projektu form wsparcia. W związku z tym w działaniach projektowych wzięło 

udział 10 osób (9 kobiet i 1 mężczyzna). Były to osoby zamieszkałe na terenie gminy, 

korzystające ze świadczeń finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krościenku Wyżnym, w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Poniżej przedstawiono strukturę uczestników biorących udział w formach wsparcia w 

podziale na płeć, status zawodowy, wykształcenie i wiek. 

 

PŁEĆ 

 

90% uczestników projektu (9 osób) stanowiły kobiety, natomiast 10% (1 osoba) stanowił 

mężczyzna. 
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STATUS ZAWODOWY 

 

Wszyscy uczestnicy projektu (10 osób) w momencie podpisywania Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie posiadali status osób bezrobotnych, z czego 6 osób posiadało status osób 

długotrwale bezrobotnych. 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

70% uczestników projektu (7 osób) stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, 

20% (2 osoby) to osoby z wykształceniem wyższym. 10% (1 osoba) stanowiła z 

wykształceniem pomaturalnym. 
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WIEK 

40% uczestników projektu (4 osoby) stanowiły osoby młode w wieku 15-25 lat, 30% (3 

osoby) w wieku 26-35 lat, 20% (2 osoby) w wieku 36-45 lat, natomiast 10% (1 osoba) to 

osoba w wieku 46-64 lat. 

 

4. Aktywna integracja 

 

W ramach zadania Aktywna integracja przeprowadzono szereg działań wspierających 

skierowanych do Uczestników projektu. W ramach pierwszych zajęć grupowych  pn. 

„Doradztwo zawodowe” uczestniczyło 10 osób. Szkolenie odbyło się w miesiącu czerwcu 

2012 r. i trwało 24 godziny. Tematyka zajęć obejmowała: 

 skuteczne poszukiwanie ofert pracy – metody i techniki, 

 aktywne poszukiwanie zatrudnienia – przygotowanie, 

 jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

 przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych. 

Zajęcia przeprowadzone były przez doradcę zawodowego i miały na celu m.in. 

przygotowanie beneficjentów ostatecznych do zwiększenia ich aktywności zawodowej, 

kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie 

na identyfikacje własnych zasobów i potrzeb zawodowych.  

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające 

uczestnictwo w szkoleniu. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zapewniono: odpowiednie 

zaplecze techniczne, materiały szkoleniowe, 2-daniowy obiad, serwis kawowy z 

poczęstunkiem oraz ubezpieczenie.  
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Uczestnicy biorący udział w Doradztwie zawodowym ocenili, na podstawie 

anonimowych ankiet, poziom organizacji zajęć. Wyniki badania ankietowego kształtują się 

następująco: 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci w pięciostopniowej skali pozytywnie 

ocenili organizację i realizację Doradztwa zawodowego. 8 uczestników oceniło wykładowcę 

oraz materiały szkoleniowe na ocenę bardzo dobrą a 2 uczestników na ocenę dobrą. Forma 

przeprowadzonych zajęć była oceniona przez wszystkich uczestników na ocenę bardzo dobrą. 

7 uczestników bardzo dobrze oceniło miejsce szkolenia, 2 osoby dobrze, natomiast 1 osoba 

zaznaczyła odpowiedź „ani źle / ani dobrze”. 

 

Czy szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania? 

Jak wynika z powyższego wykresu, Doradztwo zawodowe spełniło oczekiwania uczestników. 

 

Drugim etapem działań w ramach tego zadania były kursy zawodowe. W miesiącach 

lipiec - listopad 2012 r. zorganizowano 3 kursy zawodowe:  

 kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B w ramach którego 

uczestniczyło 2 osoby, 
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 kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem w ramach którego uczestniczyło  

8 osób, 

 kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ramach którego uczestniczyło  

10 osób. 

Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B trwał 110 godzin i 

organizowany był w dwóch modułach. Zakres modułu przedstawiciela handlowego trwał 50 

godzin i obejmował następujące zagadnienia: 

 kształtowanie wizerunku akwizytora, 

 zarządzanie czasem, 

 organizacja pracy własnej, 

 prowadzenie sprzedaży awizacyjnej i sieciowej, 

 elementy marketingu, 

 zaopatrzenie punktów sprzedaży oraz wybrane zagadnienia prawa pracy. 

W ramach modułu kursu prawo jazdy kat. B zorganizowano zajęcia zarówno 

teoretyczne jak i praktyczne zgodnie z odrębnymi przepisami. Trwał on łącznie 60 godzin. 

W ramach modułu kursu prawo jazdy kat. B zorganizowano i opłacono również 

niezbędne badania lekarskie uprawniające do uczestnictwa w kursie, egzamin wewnętrzny 

oraz pierwszy egzamin państwowy. 

 

Kolejnym kursem zawodowym był kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem, 

trwał łącznie 80 godzin a jego zakres obejmował: 

 zasady ewidencji zakupu i sprzedaży towarów, 

 wiadomości wstępne z zakresu obsługi kas fiskalnych, 

 prezentacja i ćwiczenia na urządzeniach fiskalnych, 

 zajęcia praktyczne z zakresu obsługi kas fiskalnych. 

Po zakończeniu kursów uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające 

uczestnictwo w kursie. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zapewniono: odpowiednie 

zaplecze techniczne, materiały szkoleniowe, 2-daniowy obiad, serwis kawowy z 

poczęstunkiem, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia. 
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Uczestnicy biorący udział w kursach ocenili, na podstawie anonimowych ankiet, 

poziom organizacji zajęć. Wyniki badania ankietowego kształtują się następująco: 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci w pięciostopniowej skali bardzo 

pozytywnie ocenili organizację i realizację kursów. Wszyscy uczestnicy wystawili bardzo 

dobrą ocenę w stosunku do wykładowców. Wybór miejsca szkolenia został bardzo dobrze 

oceniony przez 8 osób, natomiast 2 osoby wystawiły ocenę dobrą. 9 osób bardzo dobrze 

oceniło materiały szkoleniowe, a 1 osoba na ocenę dobrą. 

Ostatnim kursem  zawodowy był opiekun osób starszych i niepełnosprawnych trwał 

łącznie 100 godzin dydaktycznych, z czego 50 godzin było przeznaczone na zajęcia 

praktyczne przeprowadzone w hospicjum. Kurs obejmował następujące zagadnienia: 

 wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych, 

 udzielanie pierwszej pomocy, 

 wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz gerontologii, 

 podstawy rehabilitacji, 

 zasady etyczno-moralne. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające 

uczestnictwo w kursie. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zapewniono: odpowiednie 

zaplecze techniczne, materiały szkoleniowe, 2-daniowy obiad, serwis kawowy z 

poczęstunkiem, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia. 
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 Uczestnicy biorący udział w kursie ocenili, na podstawie anonimowych ankiet, 

poziom organizacji zajęć. Wyniki badania ankietowego kształtują się następująco: 

 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci w pięciostopniowej skali pozytywnie 

ocenili organizację i realizację kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Wszyscy 

uczestnicy bardzo dobrze ocenili poziom wiedzy wykładowcy. Termin szkolenia został 

bardzo dobrze oceniony przez 9 uczestników, natomiast jeden ankietowany zaznaczył ocenę 

„standardowa” a 1 osoba oceniła miejsce szkolenia jako nie do przyjęcia. Bardzo dobrze 

ocenione zostało wyposażenie techniczne przez 7 uczestników, ocenę dobrą zaznaczyły 2 

osoby a odpowiedź „poniżej przeciętnej” zaznaczyła 1 ankietowana osoba. 

 

Czy szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania? 

Jak wynika z powyższego diagramu, szkolenie spełniło oczekiwania jego uczestników. 

 

Trzecim etapem projektu w ramach Aktywnej integracji było szkolenie pn. „Trening 

kompetencji i umiejętności społecznych”. Zajęcia trwały 40 godzin i uczestniczyło w nich 

10 osób. Program zajęć obejmował następujące zagadnienia: 

0 5 10 15

Wyposażenie techniczne

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Poziom merytoryczny wykładowcy

bardzo dobra

dobra

standardowa

poniżej przeciętnej

nie do przyjęcia

80%

20%

0% 0% 0% 0%0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Tak w pełni

Raczej tak

Tylko częściowo

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć



 26 

 podstawowe relacje z ludźmi, 

 twórcze rozwiązywanie problemów, 

 asertywność, 

 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające 

uczestnictwo w szkoleniu. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zapewniono: odpowiednie 

zaplecze techniczne, materiały szkoleniowe, 2-daniowy obiad, serwis kawowy z 

poczęstunkiem oraz ubezpieczenie. 

Uczestnicy biorący udział w Treningu kompetencji i umiejętności społecznych ocenili, 

na podstawie anonimowych ankiet, poziom organizacji zajęć. Wyniki badania ankietowego 

kształtują się następująco: 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci w sześciostopniowej skali pozytywnie 

ocenili organizację i realizację Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Poziom 

merytoryczny wykładowcy oraz termin szkolenia zostały ocenione bardzo dobrze przez 9 

uczestników szkolenia, natomiast dobrze przez 1 uczestnika. Miejsce szkolenia oraz 

wyżywienie i serwis kawowy został bardzo dobrze oceniony przez wszystkich uczestników. 
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Czy tematyka szkolenia okazała się zgodna z Pana/Pani oczekiwaniami? 

Jak wynika z powyższego diagramu, szkolenie spełniło oczekiwania uczestników wobec jego 

tematyki. 

W związku z dużym zainteresowaniem dodatkowymi usługami szkoleniowymi wśród 

uczestników projektu wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z 

wnioskiem o możliwość realizacji dodatkowych form wsparcia w ramach projektu. Po 

uzyskaniu zgody zorganizowano kolejny kurs zawodowy oraz szkolenie wyjazdowe pn. 

„Trening zarządzania domowym budżetem”. 

 

Ostatnimi zajęciami w ramach projektu było szkolenie wyjazdowe pn: „Trening 

zarządzania domowym budżetem”. Szkolenie odbyło się w Zakopanem w miesiącu 

listopadzie i trwało łącznie 21 godzin. Uczestniczyło w nim 8 osób. Tematyka tego szkolenia 

obejmowała: 

 przygotowanie do planowania budżetu domowego, 

 sporządzanie listy comiesięcznych kosztów, 

 sporządzanie listy kosztów utrzymania domu, wyżywienia, zakupów odzieży, 

 przykładowy budżet domowy, 

 indywidualne budżety domowe, 

 podział ról i obowiązków we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym, 

 marketowe pułapki, 

 zalety i wady różnych form wsparcia, 

 szukanie oszczędności.  

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające 

uczestnictwo w szkoleniu. Uczestnikom zapewniono podczas szkolenia: ubezpieczenie, 

transport, odpowiednie zaplecze techniczne, zakwaterowanie  i nocleg, materiały 
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szkoleniowe, pełne wyżywienie oraz serwisy kawowe z poczęstunkiem. 

Uczestnicy biorący udział w Treningu zarządzania domowym budżetem ocenili, na 

podstawie anonimowych ankiet, poziom organizacji zajęć. Wyniki badania ankietowego 

kształtują się następująco: 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci w pięciostopniowej skali pozytywnie 

ocenili organizację i realizację Treningu zarządzania domowym budżetem. Wszyscy 

uczestnicy szkolenia ocenili wykładowcę, termin i miejsce szkolenia, warunki 

zakwaterowania oraz materiały szkoleniowe na ocenę bardzo dobrą.  

 

Czy szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania? 

Jak wynika z powyższego diagramu, szkolenie spełniło oczekiwania jego uczestników. 

 

5.  Założenia projektu (wg złożonego wniosku o dofinansowanie projektu na 

2012 r.) 

 

W projekcie wykazano następujące produkty oraz wskaźniki pomiaru celów, które zostały 

zmierzone podczas jego realizacji: 
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1. Produkty: 

1) 24 godziny Doradztwa zawodowego. 

2) Min. 150 godzin szkoleń zawodowych. 

3) 40 godzin Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. 

4) Min. 17 wydanych certyfikatów/zaświadczeń poświadczających ukończenie szkolenia 

(dotyczy tylko kursu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz treningu 

zarządzania domowym budżetem). 

5) Min. 20 godzin Treningu zarządzania domowym budżetem. 

 

 2. Wskaźniki pomiaru celów: 

1) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w 

ramach realizowanych projektów – 10 osób, 

2) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach 

dotyczących aktywnej integracji – 10 osób, 

w tym osoby z terenów wiejskich – 10 osób. 

3) Liczba osób, które ukończy kursy zawodowe – 10 osób. 

4) Liczba osób, które ukończy Trening kompetencji i umiejętności społecznych –  

10 osób.  

5) Liczba osób objętych Doradztwem zawodowym – 10 osób. 

6) Liczba pracowników socjalnych w ramach projektu w GOPS Krościenko Wyżne – 1. 

7) Liczba osób, które otrzymają wsparcie w postaci zasiłków – 10 osób. 

 

6. Analiza zmierzonych produktów oraz wskaźników pomiaru celów po 

zrealizowanym projekcie. 

 

1. Produkty: 

1) 24 godziny Doradztwa zawodowego – 24 godziny. 

2) Min. 150 godzin szkoleń zawodowych – 290 godzin. 

3) 40 godzin Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – 40 godzin. 

4) Min. 17 wydanych certyfikatów/zaświadczeń poświadczających ukończenie szkolenia 

(dotyczy tylko kursu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz treningu 

zarządzania domowym budżetem) – 18 certyfikatów/zaświadczeń. 

5) Min. 20 godzin Treningu zarządzania domowym budżetem – 21 godzin. 
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2. Wskaźniki pomiaru celów: 

1) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w 

ramach realizowanych projektów – 11 osób (wg założeń: 10 osób). 

2) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach 

dotyczących aktywnej integracji – 11 osób (wg założeń: 10 osób), 

w tym osoby z terenów wiejskich – 11 osób (wg założeń: 10 osób). 

3) Liczba osób, które ukończy kursy zawodowe – 10 osób (wg założeń: 10 osób). 

4) Liczba osób, które ukończy Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 10 

osób (wg założeń: 10 osób). 

5) Liczba osób objętych Doradztwem zawodowym – 10 osób (wg założeń: 10 osób). 

6) Liczba pracowników socjalnych w ramach projektu w GOPS Krościenko Wyżne – 1 

osoba (wg założeń: 1 osoba). 

7) Liczba osób, które otrzymają wsparcie w postaci zasiłków – 10 (wg założeń: 10 osób). 

 

7. Wartość projektu 

 

Ogólna wartość projektu „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” w 2012 r. 

wyniosła 162 151,54 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego stanowiła 144 301,68 zł, natomiast kwota wkładu własnego gminy wyniosła 

17 849,86 zł (w tym dofinansowanie z budżetu centralnego 14 999,86 zł z przeznaczeniem na 

wypłaty zasiłków okresowych w ramach POKL, natomiast  kwota  2 850,00 zł  pochodziła z 

zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych – zasiłków 

celowych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 

przeznaczeniem na zakup żywności).  

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki na: 

1. realizację instrumentów aktywnej integracji na kwotę 42 020,96 zł, która objęła: 

- kursy i szkolenia dla uczestników projektu – 41 678,33 zł, 

- ubezpieczenie zdrowotne jednego uczestnika projektu - 342,63 zł, 

2. pracę socjalną na kwotę 48 572,38 zł, z której pokryto koszty zatrudnienia 

pracownika socjalnego. 

3. zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 17 849,86 zł, z czego przypada na: 

- zasiłki okresowe - 14 999,86 zł, 

- zasiłki celowe („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 2 850,00 zł, 
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4. zarządzanie projektem na kwotę 34 393,98 zł, w tym na promocję projektu 

przeznaczono 670,00 zł, 

5. cele związane z kosztami pośrednimi projektu, w skład których wchodzą koszty 

zarządu, zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń projektu, usług telefonicznych, obsługi 

prawnej projektu, materiałów biurowych oraz korespondencji projektu, na które 

wydatkowano 19 314.36 zł. 

 

8. Podsumowanie 

 

Biorąc pod uwagę wyniki realizacji produktów oraz wskaźników zakładanych we 

wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Krościenko 

Wyżne” można stwierdzić, iż działania projektowe podejmowane w ramach jego realizacji w 

2012 r. były uzasadnione. Ponadto, badania ewaluacyjne przeprowadzone po każdym z 

organizowanych szkoleń i kursów wskazują, iż uczestnicy bardzo dobrze oceniają formy 

zastosowanych wobec nich działań. 

W celu osiągnięcia założonych produktów i wskaźników przeprowadzono szereg działań 

wspierających dla uczestników projektu. Każdy z beneficjentów ostatecznych ukończył 

Doradztwo zawodowe,  3 kursy zawodowe oraz Trening kompetencji i umiejętności 

społecznych. W trakcie realizacji projektu uczestnicy nabyli szereg umiejętności, m. in.: 

intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów 

kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę i innych dokumentów aplikacyjnych, 

umiejętności właściwej autoprezentacji, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji. Na 

zajęciach poruszane były również zagadnienia dotyczące umiejętności planowania oraz 

zarządzania budżetem domowym. Uczestnicy nabyli również podczas udziału w kursach 

zawodowych stosowne umiejętności, dzięki którym łatwiejsze będzie znalezienie 

zatrudnienia. Co więcej, duże zainteresowanie udziałem w projekcie wskazuje na celowość 

kontynuacji tego rodzaju działań w kolejnych latach w gminie Krościenko Wyżne. 
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III. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę świadczeń rodzinnych od     

1 maja 2004 r., natomiast obsługą funduszu alimentacyjnego zajmuje się od 1 października 

2008 r.  

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jak i z funduszu alimentacyjnego są 

zadaniami zleconymi, a więc środki na realizację tych zadań pochodzą w większości 

z budżetu państwa. W 2012 roku plan na całość zadań z zakresu  świadczeń rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnego opiewał na kwotę 1 603 726,00 zł, z czego wydatkowano 

1 595 159,10 zł (1 509 873,00 zł – zadania zlecone i 85 286,10 zł – zadania własne) na 

następujące zadania: 

1. świadczenia rodzinne – 1 350 892,90 zł (zadania zlecone) w tym: 

1) zasiłek rodzinny – 508 008,00 zł, 

2) dodatki do zasiłku rodzinnego – 338 130,10 zł: 

a) dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 30 000,00 zł, 

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego – 87 960,10 zł , 

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13 640,00 zł, 

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 89 520,00 zł, 

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –  

38 720,00  zł (na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat –4 560,00 zł, na dziecko 

powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat – 34 160,00 zł), 

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 35 700,00 zł, 

g) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania – 42 590,00 zł (na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

szkoły – 41 150,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem 

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 1 440,00 zł), 

3) świadczenia opiekuńcze – 434 754,80 w tym: 

a) zasiłek pielęgnacyjny – 298 809,00 zł, 

b) świadczenie pielęgnacyjne – 135 945,80 zł, 

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 70 000,00 zł, 

2. fundusz alimentacyjny – 91 700,77 zł, 

3. składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 21 983,84 zł, 



 33 

4. wydatki na obsługę w całości– 88 792,52 zł, (zlecone + własne) w tym: 

1)  ze środków zleconych – 45 295,49 zł, w tym na: 

 świadczenia rodzinne 42 459,37 zł, 

 funduszu alimentacyjnego 2 836,12 zł, 

2)  ze środków własnych – 43 497,03 zł w tym: 

 świadczenia rodzinne – 42 439,89 zł, 

 fundusz alimentacyjny – 1 057,14 zł, 

5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana ze środków gminnych – 

33 500,00 zł, 

6.  zwrócone świadczenia z lat ubiegłych – 7 028,00 zł w tym: 

1) świadczenia rodzinne – 1 928,00 zł, 

2) fundusz alimentacyjny – 5 100,00 zł, 

7. odsetki od zwróconych świadczeń – 1 261,07 zł w tym: 

1) świadczenia rodzinne – 671,34 zł, 

2) fundusz alimentacyjny – 589,73 zł. 

 

Niewykorzystany wydatek w wysokości 8 566,90 zł pochodził z zadań własnych gminy. 

 

Wysokość wydatków na zdania zlecone w rozbiciu na poszczególne rodzaje przedstawia  

w formie graficznej poniższy wykres nr 1. 
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W 2012 r. wydano 574 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające, odmowne, uchylające, 

nienależnie pobrane, itp.), w tym w sprawie: 

1) świadczeń rodzinnych – 518 decyzji (w tym 8 decyzji odmownych),  

2) funduszu alimentacyjnego – 20 decyzji, 

3) rządowy program – 36 decyzji. 
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W 2012 r. odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie od dwóch 

decyzji Kierownika GOPS w Krościenku Wyżnym , tj.  

- decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 

utrzymano w całości  w mocy zaskarżoną decyzje Kierownika,  

- decyzja w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – również utrzymano  

w całości w mocy zaskarżona decyzję.  

   

Poniższy wykres nr 2. przedstawia liczbę decyzji wydanych przez Kierownika GOPS  

w poszczególnych kwartałach roku 2012. 

 

Wykres nr 2. Liczba decyzji wydanych w 2012 r.  

 

Jak wynika z powyższego wykresu nr 2. najwięcej decyzji na świadczenia rodzinne zostało 

wydanych w czwartym kwartale, natomiast na fundusz alimentacyjny w trzecim kwartale 

2012 r. Jest to związane z różnie rozpoczynającym się okresem zasiłkowym w przypadku 

świadczeń rodzinnych i okresem świadczeniowym w funduszu alimentacyjnym. Z kolei, 

jeżeli chodzi o rządowy program to ilość wydanych decyzji w danym roku (kwartałach) nie 

jest zależna od rozpoczynających się okresów świadczeniowych, czy zasiłkowych, gdyż 
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pomoc ta nie jest przyznawana na dane okresy, lecz na okres na jaki przysługuje uprawnienie 

do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

Świadczenia rodzinne są formą pomocy państwa skierowaną do rodzin o najniższych 

dochodach. Mają one udzielać wsparcia finansowego w wychowaniu dzieci, a także 

wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne. Ponadto są one rodzajem trwałej pomocy 

udzielanej przez państwo z powodu ochrony rodziny i wielodzietności oraz 

niepełnosprawności. Powyższe świadczenia finansowane są ze środków publicznych, a ich 

wysokość jest ustalona kwotowo, co oznacza, że zasiłki rodzinne i dodatki wypłacane są 

w takiej samej wysokości wszystkim osobom spełniającym ustawowe kryteria do ich 

otrzymania. Świadczenia rodzinne udzielane są na roczne okresy zasiłkowe trwające  

od 1 listopada do 31 października następnego roku. 

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

 urodzenia dziecka, 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

 samotnego wychowywania dziecka, 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

 rozpoczęcia roku szkolnego, 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 

2)  świadczenia opiekuńcze: 

 zasiłek pielęgnacyjny, 

 świadczenie pielęgnacyjne; 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana ze środków 

gminnych. 

 

Głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny 

dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego poprzedzającego okres 

zasiłkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku 

dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, i wynosiło do 31 

października 2012 r. 504,- zł na osobę lub 583,- zł, jeśli w rodzinie wychowywało się dziecko 
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niepełnosprawne. Natomiast w okresie zasiłkowym rozpoczynającym się od dnia 1 listopada 

2012 r. do 31 października 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się 

stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do 

świadczeń rodzinnych, tj. 539,- zł na osobę lub 623,- zł, jeśli w rodzinie wychowuje się 

dziecko niepełnosprawne. Prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012 

było ustalane na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w 2010 r. Natomiast w nowym 

okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. uwzględnia 

się dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2011 roku. Kryterium dochodowe określone w 

ustawie powinny spełnić rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 

natomiast pozostałe świadczenia, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, są niezależne od wysokości dochodu 

rodziny. 

W sytuacji, gdy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zasiłek rodzinny nie 

przysługuje, nie można także przyznać dodatków, które - jak sama nazwa wskazuje - są 

dodatkami do zasiłku rodzinnego.  

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę 

uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub 

równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu, przysługującemu w 

okresie, na który jest ustalany zasiłek rodzinny to zasiłek ten przysługuje, jeżeli przysługiwał 

w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku 

kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się 

dochodu utraconego. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku 

dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód 

ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.  

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka 

rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, 
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w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa 

do świadczeń rodzinnych. 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się 

przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu, a prawo do świadczeń rodzinnych ustala 

się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, 

nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.  

Jak kształtowała się liczba rodzin pobierających poszczególne świadczenia rodzinne  

w 2012 r. przedstawia poniższy wykres nr 3. 

 

 

 

Jak wynika z wykresu nr 3. zasiłków rodzinnych pobierało 273 rodziny. Do zasiłku 

rodzinnego pobierane były w niektórych przypadkach dodatki. Najwięcej dodatków 

wypłacono z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego bo dla 191 rodzin, natomiast najmniej z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka tj. tylko 7 rodzinom. Z zasiłków pielęgnacyjnych 

skorzystało 169 rodzin, a  świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 26 rodzin. 
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1. Świadczenia rodzinne 

1) Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, 

jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu 

dziecka, osobie uczącej się, jeżeli zostanie spełnione określone w ustawie kryterium 

dochodowe. Osoby uprawnione pobierają zasiłek do ukończenia przez dziecko: 

 18 roku życia – bez dodatkowych warunków związanych np. z nauką w szkole, 

 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lat albo 

 24 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i jest osobą 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Prawo do zasiłku posiada również ucząca się osoba pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu 

rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub 

ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Osoba ucząca się pobiera zasiłek do 

momentu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. 

Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka i począwszy od 1 września 2006 

r. do 31 października 2012 r. wynosiła: 

 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.  

od 1 listopada 2012 r. do nadal wysokość zasiłku rodzinnego uległa zmianie i obecnie wynosi: 

 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

W 2012 roku zasiłki rodzinne zostały przyznane dla 273 rodzin i wypłacone na łączną kwotę 

508 008,00 zł. 

 

2) Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

Podmiotom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują jednorazowe lub 

okresowe dodatki, związane z określoną sytuacją życiową. Warunkiem otrzymania dodatków 

do zasiłku rodzinnego jest - jak już wcześniej zostało wspomniane - uprawnienie do zasiłku 
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rodzinnego i spełnienie dodatkowych warunków określonych w ustawie i rozporządzeniu do 

przyznania określonego dodatku. 

 

a) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Dodatek 

przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie został przyznany rodzicom 

lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 

pierwszego roku życia. Dodatek jest wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000 zł. Dodatek 

z tytułu urodzenia dziecka w 2012 r. otrzymało 29 rodzin (jedna rodzina na bliźnięta) na 

łączną kwotę 30 000 zł.  

Do uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest przedstawienie 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, iż kobieta pozostawała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu wg określonego w przepisach 

prawa wzoru. 

 

b) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego: 

Rodzice, którzy decydują się na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem i przebywają na 

urlopie wychowawczym mogą otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego (oczywiście jeśli są uprawnieni do zasiłku rodzinnego). 

Warunkiem przyznania tego dodatku jest pozostawanie bezpośrednio przed uzyskaniem 

prawa do urlopu wychowawczego w stosunku pracy przez okres, co najmniej 6 miesięcy. 

Dodatek ten przysługuje przez okres do: 

 72 miesięcy, gdy dziecko w wieku do lat 16 jest niepełnosprawne, albo w wieku powyżej 

16 lat jest niepełnosprawne w stopniu znacznym, 

 36 miesięcy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym 

podczas jednego porodu, 

 24 miesięcy, w pozostałych przypadkach. 

Dodatek wypłacany jest w wysokości 400,- zł miesięcznie. Jeżeli dodatek przysługuje za 

niepełny miesiąc, jego wysokość jest zmniejszana, za każdy dzień przysługuje 1/30 dodatku 

miesięcznego. Dodatek powyższy przyznano 31 rodzinom i wypłacono na łączną kwotę 

87 960,10 zł. 
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c) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

Dodatek ten przysługuje w wysokości 170,- zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 

340,- zł na wszystkie dzieci. 

Dodatek ten przysługuje, jeśli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz 

dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 

 drugi z rodziców dziecka nie żyje, 

 ojciec dziecka jest nieznany, 

 powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone. 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeśli oboje rodzice osoby uczącej się nie 

żyją. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługiwał 7 rodzinom. Ogółem 

wypłacono ww. dodatek na kwotę 13 640,00 zł. 

 

d) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

Dodatek jest świadczeniem skierowanym do rodzin wielodzietnych, a więc rodzin 

wychowujących, co najmniej troje i więcej dzieci, mających prawo do zasiłku rodzinnego. 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu 

dziecka w wysokość 80,- zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku 

rodzinnego. 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługiwał  

74 rodzinom. Ogółem w 2012 r. wypłacono kwotę 89 520,00 zł. 

 

e) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

System świadczeń rodzinnych w sposób szczególny traktuje rodziny wychowujące dzieci 

niepełnosprawne, dla których przewiduje wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego. Dodatek ten przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków 

związanych z rehabilitacją lub kształceniem: 

 dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat, 

 dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 24 lat. 

Dodatek wynosi: 

 60,- zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat - dodatek ten pobrało  

10 rodzin na łączną kwotę 4 560,00 zł,  
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 80,- zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat, do ukończenia 24 lat - dodatek ten pobierało 

40 rodzin na łączną kwotę 34 160,00 zł  

Razem: 38 720,00 zł dla 50 rodzin. 

 

f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 

Dodatek ten przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego. Jest on wypłacany jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Od 

1 stycznia 2009 r. w związku ze zmianą ustawy wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia 

zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne 

przygotowanie przedszkolne. 

Dodatek ten w 2012 r. otrzymało 191 rodzin w łącznej kwocie 35 700,00 zł. 

 

g) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

Dodatek ten przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem 

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, także szkoły 

podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły 

ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny 

i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. 

Przysługuje on przez okres 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku. Jego 

wysokość wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły (internat) oraz w 

wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z 

miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły (na dojazdy). 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły wydatkowano kwotę 41 150,00 zł dla 93 rodzin, natomiast na pokrycie 

wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły na kwotę 1 440,00 zł dla 3 rodzin. 

Razem: 42 590,00 zł dla 96 rodzin. 
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3) Świadczenia opiekuńcze: 

a) Zasiłek pielęgnacyjny: 

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on w wysokości 153,- zł 

miesięcznie. Mają do niego prawo wszyscy uprawnieni, bez względu na dochód przy 

spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie. Zasiłek pielęgnacyjny nie 

przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 osobie, która ukończyła 75 rok życia, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała 

w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

W roku 2012 zasiłków pielęgnacyjnych pobierało 169 rodzin na łączną kwotę 298 809,00 zł. 

 

b) Świadczenie pielęgnacyjne: 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

 matce albo ojcu, 

 innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności . 
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Ponadto świadczenie przysługuje również osobie innej niż spokrewniona w pierwszym 

stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, ale gdy nie ma osoby spokrewnionej w 

pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 

 

Od 01 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od 

spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 520 zł 

miesięcznie, a za niepełne miesiące w wysokości 1/30 świadczenia za każdy dzień, oraz 

przyznawane jest na stałe lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności.  

W 2012 r. wypłacono świadczenie pielęgnacyjne dla 25 rodzin w kwocie 135 945,80 zł.  

 

4) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego. 

Dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki, od podstawy 

przysługującego im świadczenia w celu uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego) w łącznej wysokości 21 983,84 zł. 

 

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje zapomoga w wysokości 1 000 zł na jedno 

dziecko, ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów oraz od ich 

uprawnień do świadczeń rodzinnych. Wniosek o wypłatę zapomogi należy składać w terminie 

12 miesięcy od dnia narodzin. Zapomoga ta finansowana jest ze środków budżetu państwa. 

W 2012 r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 69 rodzinom 

(jedna rodzina otrzymała zapomogę na bliźnięta) na kwotę 70 000,00 zł.  

 

6)  Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana przez gminy 

Zapomoga ta przyznawana jest w oparciu o kryteria, które zostały określone w uchwale Rady 

Gminy Krościenko Wyżne i jest finansowana w całości ze środków własnych gminy. 

Przysługuje ona w wysokości 500,00 zł na każde żywo urodzone dziecko. W 2012 r. 

wypłacono jednorazową zapomogę dla 65 rodzin (w tym 2 rodziny otrzymały becik na 2 

dzieci) na łączną kwotę 33 500,00 zł. 

 

7) Świadczenia nienależnie pobrane 

Osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne zobowiązane są do ich zwrotu, łącznie 

z ustawowymi odsetkami. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: 
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 świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub 

zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych, albo wstrzymanie wypłaty świadczeń 

rodzinnych w całości lub w części, jeśli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o 

braku prawa do ich pobierania, 

 świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę 

pobierającą te świadczenia. 

 

Podobnie jest w przypadku nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

 

a) Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 

W 2012 r. odzyskano kwotę 1 928,00 zł plus ustawowe odsetki w wysokości 671,34 zł – był 

to zwrot świadczeń wypłaconych w ubiegłych latach i został odprowadzony na rachunek 

dochodów budżetu Wojewody.  

 

b) Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

Natomiast z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

odzyskano kwotę 5 100,00 zł. od 1 rodziny – był to zwrot świadczeń wypłaconych w 2011 r. 

(wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustawowe 

odsetki na kwotę 589,73 zł, które zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu 

Wojewody). 

 

2. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma 

zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej 

przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

 do ukończenia 18 roku życia, 

 w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 

25 roku życia, 

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo.  
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Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem 

wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu 

zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza 

komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.  

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka 

za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie 

świadczenia z  FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu 

okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, 

potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność 

prowadzenia egzekucji. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone 

alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA 

przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek 

małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. 

W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu 

rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do 

świadczenia z FA. 

Świadczenia alimentacyjne przyznawane są na okresy świadczeniowe, które trwają od 

1 października do 30 września roku następnego. Prawo do świadczeń uzyskują osoby, 

których dochód netto w rodzinie nie przekroczył w roku poprzedzającym okres zasiłkowy 

kwoty 725 zł na osobę. 

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 

2012 r. brany był pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2010 r., a na okres 

od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. dochód za rok 2011.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i ich wypłata następuje wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych.  

Świadczenie z Funduszu NIE przysługuje, gdy dziecko:  

 zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy 

zastępczej, 

 zawarło związek małżeński.  

W 2012 r. wydanych zostało 20 decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały 16 rodzinom na 22 osoby 

uprawnione (dzieci) i zostały wypłacone w łącznej wysokości 91 700,77 zł. 
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W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za 

pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego 

wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec 

dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające 

informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach 

podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia 

wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący 

postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie 

egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu 

właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec 

dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika 

przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej 

i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia 

na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.  

 

3. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: 

 

W 2012 r. GOPS Krościenko Wyżne wezwał na wywiad alimentacyjny 7 dłużników  

z czego stawiło się 3 dłużników. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może 

wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo 

jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako 

bezrobotny;  

2) zwraca się do urzędu pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego; 

3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty 

o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac 

organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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W 2012 zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie o podjęcie działań 

zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników w stosunku do 5 dłużników. 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy 

zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, a 

także bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, wykonania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót 

publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu pracy 

przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie 

dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez 

okres 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w 

kwocie nie niższej niż 50 % bieżąco ustalonych alimentów. Ponadto gdy taka decyzja stanie 

się ostateczna, organ właściwy dłużnika: 

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 

2) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

W 2012 r. złożono 3 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny i 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy 

(w stosunku do dłużników posiadających prawo jazdy, które nie zostało jeszcze zatrzymane). 

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego 

o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Dłużnik 

alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności 

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do 

alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami. 

Po zakończeniu okresu świadczeniowego organ właściwy wierzyciela wydaje w stosunku do 

dłużnika alimentacyjnego decyzję o zwrocie należności w wysokości wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W 2012 r. zostało wydanych 10 decyzji 

dotyczących zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik ma 14 dni (licząc od dnia następnego po otrzymaniu 

decyzji) na zwrócenie należności wykazanej w decyzji. Oczywiście wraz z ustawowymi 

odsetkami. Jeżeli w tym terminie nie zostanie zwrócona należność zostaje w stosunku do 

dłużnika wysłane upomnienie. W 2012 r. GOPS wysłał 5 upomnień oraz 11 tytułów 
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wykonawczych, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Dla dwóch dłużników 

został ustanowiony sądownie kurator (przedstawiciel osoby nieznanej z miejsca pobytu), 

któremu dostarcza się tylko decyzje o zwrocie bez upomnień i tytułów. 

W 2012 r. regulowano na bieżąco stan zadłużenia wszystkich dłużników w Biurze Informacji 

Gospodarczej. Od 2008 roku zostało zgłoszonych do BIG 18 dłużników alimentacyjnych. 

W 2012 r. dłużnicy alimentacyjni, zwrócili kwotę z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w łącznej wysokości  11 615,05 zł plus ustawowe odsetki. Z kwoty tej: 

 7 237,22 zł  - (60 % plus odsetki) - zostało przekazane na dochody budżetu państwa, 

 2 323,00 zł  - 20 % - przekazane zostało na dochody własne gminy wierzyciela (kwota ta 

stanowi dochód własny gminy), 

 2 054,83 zł – 20% -  przekazane zostało na dochody własne gminy dłużnika. 

 

W 2012 r. wypłacono wierzycielom świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną 

kwotę 91 700,77 zł. Wyegzekwowano od dłużników w latach 2008-2012 kwotę 46 023,52 zł 

(należność główna bez odsetek). Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na dzień 31 grudnia 2012 r. 

(okres od 2008 r. do 31 grudnia 2012 r.) wyniosło 305 431,16 zł (należność główna bez 

odsetek i z uwzględnieniem umorzeń za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. 

oraz należności wyegzekwowanych od dłużników). Dokonane umorzenia z funduszu 

alimentacyjnego w łącznej wysokości  4 500,00 zł były spowodowane śmiercią 2 dłużników 

alimentacyjnych. 

 

4. Ponadto realizowany jest Rządowy program wspierania osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne, którego środki finansowe zostały ujęte w budżecie pomocy 

społecznej opisanym w I części sprawozdania. 

 

 Rządowy program realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Była to 

pomoc finansowa skierowana w stosunku do niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne, głównie w sytuacji gdy matka pobierała świadczenie na dziecko. Pomoc ta 

przysługiwała w wysokości 100,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodów rodziny, 

jedynym warunkiem było uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego w poszczególnych 

miesiącach 2012 r. 
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W 2012 r. roku zostało wydanych 36 decyzji w sprawie przyznania prawa do pomocy 

finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 13 300,00 zł. Z pomocy tej 

niektóre osoby korzystały przez cały 2012 r., natomiast inne tylko przez kilka miesięcy  

z uwagi na fakt, iż uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego było tylko przez kilka 

miesięcy w 2012 r. (związane to jest z okresem ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

lub stopniu niepełnosprawności). 

 

IV. KONTROLA ZARZĄDCZA 

 

Zgodnie z Polityką zarządzania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku 

Wyżnym, oraz analizą ryzyka związanego z prowadzoną działalnością jednostki, na rok 2012 

został sporządzony plan kontroli zarządczej. Wyodrębniono 7 obszarów objętych kontrolą: 

1. Organizacja prawna jednostki 

2. Gospodarowanie finansami i mieniem 

3. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi 

4. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej 

5. Przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z  funduszu alimentacyjnego 

6. System informatyczny 

7. Ochrona przed zagrożeniami 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym 

przeprowadził w roku 2012 ogółem 14 kontroli tj. cztery kontrole z zakresu 

gospodarowania finansami i mieniem (dot. wieloosobowego stanowiska ds. finansowo-

księgowych), dwie kontrole z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, jedną kontrolę z zakresu przyznawania świadczeń z pomocy 

społecznej, jedną kontrolę prowadzonej dokumentacji przez Asystenta rodziny oraz 

jedną kontrolę obsługi obiegu dokumentów w programie EL-DOK. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym 

przeprowadził również 5 kontroli dożywiania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej 

oraz Publicznym Gimnazjum w Krościenku Wyżnym w miesiącach: styczniu, marcu, 

maju, wrześniu i listopadzie 2012 r., z czego zostały spisane protokoły. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym 

przeprowadzili samokontrole za rok 2012 na poszczególnych stanowiskach pracy: 
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1) na wieloosobowym stanowisku ds. finansowo-księgowych (Główny księgowy oraz 

Księgowy) - przeprowadzono po cztery samokontrole; 

2) na wieloosobowym stanowisku ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (Specjalista ds. 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Referent ds. 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) – przeprowadzono po pięć 

samokontroli; 

3) na wieloosobowym stanowisku ds. pomocy społecznej - trzej Pracownicy socjalni 

dokonali samokontroli czterokrotnie; 

4) na stanowisku ds. pozyskiwania środków unijnych - Pomoc administracyjna (biurowa) 

- Koordynator projektu POKL)  dokonał samokontroli dwukrotnie. 

Ponadto Administrator bezpieczeństwa informacji przeprowadził dwie samokontrole w 

obszarze prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego.  

 

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, w roku 2012, zostały 

przeprowadzone trzy kontrole zewnętrzne dokonane przez: 

1) Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie Zespół Zamiejscowy w Krośnie, z zakresu 

prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka – nieprawidłowości nie 

stwierdzono; 

2) Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Celem 

kontroli kompleksowej była ocena bieżącej działalności Ośrodka w przedmiocie realizacji 

zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w tym : prowadzenie 

dokumentacji, zasadności przyznawania świadczeń, prawidłowości wydawanych decyzji, 

oceny stopnia realizacji zaspakajania potrzeb oraz zgodności zatrudnienia pracowników 

Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami. Pracę jednostki oceniono pozytywnie. Uwagi, które 

zostały skierowane dotyczyły kwalifikacji jednej osoby świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz braku działań w zakresie prowadzenia 

i zapewnienia miejsc w  mieszkaniach chronionych; 

3) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z zakresu prawidłowości realizacji projektu 

systemowego „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne”, realizowanego na 

podstawie Umowy ramowej projektu systemowego Nr UDA-POKL.07.01.01-18-059/08  

z dnia 26 czerwca 2008 r. – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Kierownik GOPS 

Lucyna Liput 


