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Nisko,dnia:2020-01-30 

Sprawozdanie  

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  za 2019 rok 

adres http://www.naszops.nisko.pl,  e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku  (OPS) jest jednostką organizacyjną Gminy Nisko 

utworzoną na podstawie Uchwały Nr IX/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nisku z dnia 

27.03.1990 r. 

Jednostka realizuje zadania określone statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Nisku, natomiast 

funkcjonowania Ośrodka reguluje regulamin organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza 

Gminy i Miasta Nisko . 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku obejmuje swoim działaniem różne obszary polityki społecznej, 

w najszerszym zakresie rozwinięte są zadania w dziale Rodzina i Pomoc społeczna. 

Dodać należy ,że oprócz wymienionych zadań OPS w Nisku realizuje i koordynuje realizację 

programów uchwalonych i  przyjętych przez Radę Miejską w Nisku. 

1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020 

2) Gminy Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-2019 

3) Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem 

kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020 (koordynacja realizacji strategii) 

Dodatkowo wskazuje się ,że ( w 2019 roku ) w siedzibie OPS działał Punkt Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Niżańskim a Gminą Nisko 

w zakresie realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W OPS odbywały  się warsztaty dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa  2014-2020 w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Osiedla MALCE. 

Jednocześnie udostępnione jest  w OPS miejsce (na mocy porozumienia  

o  współpracy) dla zawodowych rodzin zastępczych na spotkania rodziców biologicznych  

z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, oraz do oceny okresowej sytuacji dzieci  

w tych rodzinach. 

 W Ośrodku siedzibę nadal ma Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

 

Dokonując analizy działalności OPS w Nisku za 2019 rok ,w celu wizualizacji  realizowanego zakresu 

zadań przedstawiono poniżej zestawienie graficzne . 

 

http://www.naszops.nisko.pl/
mailto:ops.nisko@ops-nisko.pl
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ANALIZA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ,CHARAKTERYSTYKA RODZIN 

KORZYSTAJĄCYCH ZESWIADCZEŃ  W 2019 ROKU ,ORAZ OGÓLNE INFORMACJE O 

KRYTERIACH I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego ,oraz związanych z tym prawem dodatków                                      

uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 

Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłkuw 2019 roku 

wynosiły: 

 Kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, 

 Kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. 

 Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka-                                                                                                                              

1 922 zł. 

Świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. 

 świadczenie rodzicielskie.  

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:  

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  

 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

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

 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.  

Kwoty świadczeń opiekuńczych w 2019 roku wynosiły : 

 zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł –do 30 października 2019 roku,  zaś od 1 listopada 2019 

roku  zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł 

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł  

 zasiłek dla opiekuna -620 zł  

 świadczenie pielęgnacyjne -1 538  zł (od 1 stycznia 2020 roku wynosi  1 830 zł) 

Kwoty świadczeń rodzinnych  w 2019 roku wynosiły: 

 zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95 zł, 

 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 

zł, 
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 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia – 

135 zł, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego – 400 zł, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej 

niż 386 zł na wszystkie dzieci 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:  

*do 5roku życia – 90 zł, 

* powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110 zł, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł, 

 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113,00 

zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje 

się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest 

obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w 

przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z 

miejsca zamieszkania 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 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł, 

 świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł. 

Analiza realizacji poszczególnych form świadczeń przez OPS w Nisku- Sekcję Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w 2019 roku przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób którym 

decyzją przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

2019 r 

Kwota świadczeń 

2019 r 

Liczba rodzin 

2019r 

2018 rok 2019 rok 

1.  Zasiłki rodzinne z dodatkami 1589 1417 19831 2 121282 17 5  

2.  Zasiłki pielęgnacyjne 676 691 7136 1 353533 665 

3.  Świadczenia pielęgnacyjne 139 179 1835 2 924791 179 

4.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 36 19 176 109231 19 

5.  Zasiłek dla opiekuna 31 21 190 115657  21    

6.  Świadczenia rodzicielskie* 130 117 760 705019 115 

7.  Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia 

dziecka 

181 165 1165 16500 164 

8.  Świadczenie „za życiem”** 6 1 1 4000 1 

9.  Składki emerytalno-rentowe ZUS/KRUS X X 1487 536 754 112 

10.  Składki zdrowotne X X 752 87 261 62 

http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo
http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni
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ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE TZW.KOSINIAKOWE* 

   
W 2016 roku wprowadzono świadczenie rodzicielskie dla kobiet, które nie pracują. 

Inicjatorem tego pomysłu był Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny Minister Pracy i Polityki 

Społecznej  .Kosiniakowe to inaczej 1000 zł na dziecko i choć ta kwota podlega weryfikacji co 3 lata, 

to od czasu ustalenia jej wysokości ani razu jej nie zmieniono. 

 Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie pracują zawodowo 

albo pracują, tylko nie opłacają składek ubezpieczenia chorobowego. Ale w rzeczywistości czasami 

dzieje się tak, że matka oddaje ojcu dziecka część urlopu macierzyńskiego i wtedy ten może iść na 

urlop tacierzyński. W takiej sytuacji ojciec dostaje zasiłek tacierzyński, a jeśli nie opłacał składek 

chorobowych — należy mu się kosiniakowe. Dlatego w wyliczeniu osób, którym przysługuje 1000 zł 

na dziecko, nie pominięto również mężczyzn. Uwaga: jeśli jedno z rodziców ma prawo do zasiłku 

macierzyńskiego, to drugie nie może już pobierać kosiniakowego. Zasada jest taka, że w tym samym 

czasie i na to samo dziecko nie można dostać świadczenia rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego. 

  Kosiniakowe otrzymują osoby nieuprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a więc: 

 studentki/studenci 

 rolniczki/rolnicy 

 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), 

jeśli nie opłacają składek chorobowych 

 osoby bezrobotne (bez względu na to, czy zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie!) 

 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (ale tylko, jeśli nie pobierają zasiłku 

macierzyńskiego). 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie w postaci kosiniakowego 

przysługuje: 

 matce lub ojcu dziecka 

 rodzicowi adopcyjnemu — jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 7. roku życia 

(jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do 10. roku życia) 

 opiekunowi faktycznemu — jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 7. roku życia 

(jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do 10. roku życia) 

 rodzinie zastępczej — jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 7. roku życia (jeśli 

wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do 10. roku życia) 

 Uwaga: Świadczenie rodzicielskie w postaci kosiniakowego mogą też otrzymywać niepełnoletnie 

kobiety. Nie muszą spełniać żadnych kryteriów dochodowych. W pierwszej kolejności 1000 zł na 

dziecko przysługuje matce. 

 Ojciec otrzyma kosiniakowe w wypadku, gdy:  

 matka skróci okres pobierania świadczenia po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-macierzynski
https://interviewme.pl/blog/umowa-zlecenie-wzor
https://interviewme.pl/blog/umowa-o-dzielo
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 matka umrze lub wyrzeknie się dziecka. 

 Uwaga: Bezrobotna kobieta ma prawo do zasiłku również wtedy, gdy jej mąż pracuje na podstawie 

umowy o pracę.  

Poza tym -Kosiniakowego nie mogą pobierać ojciec i matka jednocześnie. 

Jeśli matka urodzi:  

 jedno dziecko, świadczenie rodzicielskie jest wypłacane przez rok — 52 tygodnie 

 bliźnięta — przez 65 tygodni 

 trojaczki — 67 tygodni 

 czworaczki — 69 tygodni 

 pięcioro i więcej dzieci — przez 71 tygodni.  

Wysokość kosiniakowego to 1000 zł netto miesięcznie. Ta kwota nie jest opodatkowana, więc 

otrzymasz całą kwotę na rękę.  

Jeżeli w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmiesz pracę (i będziesz opłacać składki chorobowe), 

świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę. 

  Kosiniakowe wliczane jest do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe 

świadczenia rodzinne np. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego. 

  Jeśli młoda matka jest studentką i pobiera kosiniakowe, może nie załapać się na stypendium socjalne 

na uczelni, bo kwota świadczenia wlicza się do jej dochodów. 

 Kosiniakowe a 500 plus? Tutaj nie ma kolizji — możesz otrzymywać oba rodzaje pomocy 

jednocześnie. Jeśli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, to nie stoi on w sprzeczności z kosiniakowym, 

jeśli dziecko urodziło się w czasie pobierania zasiłku przez matkę lub miesiąc później. 

 Kosiniakowe a PIT? Ponieważ świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, więc nie trzeba 

wykazywać go w rozliczeniu rocznym. 

Poniżej przedstawiono analizę świadczeń rodzicielskich  w zestawieniu z rokiem poprzednim 

  
Rok  Wyszczególnienie Liczba osób 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń Liczba rodzin 

2018 Świadczenia rodzicielskie 130 801 728 450 130 

2019 Świadczenia rodzicielskie 117 760 705019 115 

 

Analiza powyższa pozwala stwierdzić ,że pomimo prorodzinnej polityki socjalnej nie obserwuje 

się w GiM Nisko znacznego wzrostu urodzin dzieci. 

 
ŚWIADCZENIE  JEDNORAZOWE „ZA ŻYCIEM”** 

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  

"Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 

nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego
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w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. 

Świadczenie przysługuje: 

a) matce lub ojcu dziecka, 

b) opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie 

opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie 

dziecka). 

Świadczenie  przysługuje jednorazowo w wysokości 4000 zł na jedno dziecko bez względu na 

dochód. 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia  należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia 

narodzin dziecka .Wniosek złożony po terminie  pozostawia się bez rozpoznania. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później 

niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub 

faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). 

Świadczenie „Za życiem‖ nie przysługuje, jeżeli: 

a) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym 

nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

b) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym 

do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Kobiecie w ciąży, jej rodzinie oraz rodzinie z dzieckiem, o którym mowa w pkt 1, przysługuje pomoc 

asystenta rodziny w koordynacji wsparcia określonego w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o 

wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem‖ na wniosek złożony do właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania wnioskodawcy dyrektora ośrodka pomocy społecznej. 

Poniżej przedstawia się zestawienie liczby beneficjentów uprawnionych do świadczeń 

 „Za życiem” na przełomie porównania 2-ch lat. 

Rok Wyszczególnienie Liczba osób 
którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń Liczba rodzin 

2018 Świadczenie „za życiem” 6 6 24 000 4 

2019 Świadczenie „za życiem” 1 1 4000 1 
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ŚWIADCZENIA WYPŁACANE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO-ANALIZA 

za 2019 rok 

Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.  

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 

kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł (do 30 września 2019 roku ) natomiast kwoty 800 zł od  

1 października 2019 roku 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza 

egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 2-ch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności 

z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych ,albo postępowanie upadłościowe, w toku 

którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i 

bieżących zobowiązań alimentacyjnych). 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, w szczególności z powodu:    

  ·  braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 

w miejscu zamieszkania dłużnika,      

   · braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią  

18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  

25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 

bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

·  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej; 

·  zawarła związek małżeński. 

Zestawienie dotyczące realizacji świadczeń z Funduszu, oraz liczby dłużników alimentacyjnych 

wobec których podjęto działania przedstawia poniższa tabela. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wyszczególnienie 

Liczba 

świadczeniobiorców 

Liczba świadczeń Kwota 

świadczeń 

Liczba rodzin Wysokość   ustawowego 

świadczenia 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

 

 

Rok 
2018 

 

Rok 
2019 

 

Rok  
2018 

 

Rok 
2019 

 

 

Rok 
2018 

 

Rok 
2019 

 

 

Rok 
2018 

 

 

Rok 

2019 

 

Max 500 zł 
Pomoc w przypadku 

uchylania się dłużników   

od obowiązku 
alimentacji 

 

Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
117 106 111 101 755303 693333 106 94 
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Liczba dłużników alimentacyjnych wobec których podjęto działania 

Rok 2018 Rok 2019 

231 190 

W roku 2019 do wydatków na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego GiM Nisko 

dołożyła kwotę 74 796 złotych ze środków własnych. 

 

ŚWIADCZENIA 500 PLUS-ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYDATKÓW 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+‖, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu 

na dochód osiągany przez rodzinę. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby,  

 

w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami  przesyłany jest przez organ właściwy 

wojewodzie. 

W 2019 roku w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego 

ustalano na okres do dnia 30 września 2019 roku  z   kolei w sprawach z wniosków o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do 

świadczenia wychowawczego ustalano  na okres do dnia 31 maja 2021 r. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera jednak możliwe do zastosowania 

 w nadzwyczajnych, wyjątkowych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu 

świadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego celem. W przypadku 

gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie 

wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie 

świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. 

Należy jednak podkreślić, że w świetle powyższych regulacji, organ przyznający/wypłacający 

świadczenie wychowawcze, nie może z góry założyć, jeszcze przed pierwszą wypłatą przyznanego 

świadczenia, że dana rodzina będzie wypłacane środki marnotrawiła i w związku z tym dokonać od 

razu zmiany formy wypłaty z pieniężnej na formę rzeczową lub opłacenie usług.  

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do 

świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych . 

Zgodnie z ustawą świadczenie 500 plus nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 

świadczenie o podobnym charakterze.  
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Zniknął obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej.  

W momencie przyznania świadczenia na wskazany we wniosku adres e-mailowy wysyłana jest 

informacja potwierdzającą jego przyznanie lub można ją odebrać osobiście w urzędzie. 

W GiM Nisko wydatki na świadczenia 500 plus  w 2019 roku przedstawiały się następująco. 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło 

finansowania 

1. 85501 Świadczenia wychowawcze 500 plus 

W tym: 

-wypłata świadczeń 

-koszty utrzymania 

16 408 132 

 

         16 226 157  

              181 975 

Zlecone 

 

Analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych 500 plus  w 2019 

roku przedstawia się następująco. 

 

Z tabeli wynika, że  w 2019 roku nastąpił ewidentny wzrost udzielanych świadczeń 500 plus, być 

może jest to efekt zniesienia kryterium dochodowego. 

 

ŚWIADCZENIA DOBRY START-300 PLUS-ANALIZA REALIZACJI ZADANIA 

 

Program „Dobry Start‖ to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających 

rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje 

dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

Program świadczenie „Dobry Start‖ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed 

rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują 

świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 latw bieżącym 

roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). 

Wsparcie z programu „Dobry Start‖ należy się rodzicom, opiekunom prawnymi faktycznym, (opiekun 

faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), 

rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych  

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka 

lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad 

dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). 

Rok  Wyszczególnienie Liczba osób 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinie 

ogółem W tym 

dzieci 

2018 Świadczenia wychowawcze 2442 24931 12 415 817 1 609 6 099 3 183 

2019 Świadczenia 

wychowawcze 

3577 32562 16 226 157 2276 7223 3795 
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 Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Świadczenie dobry start nie podlega zasadom tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia 

społecznego, co oznacza, że nawet w przypadku gdy drugi rodzic pracuje za granicą w kraju Unii 

Europejskiej, to gmina nie przysyła wniosku do wojewody. 

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+‖ – 

można składać od 1 lipca on line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia,mrpips.gov.pl oraz przez 

bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną(papierową). Ważne! Wniosek należy 

złożyć najpóźniej do 30 listopada. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania 

świadczenia „Dobry Start‖ zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji 

administracyjnej –są one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w 

sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymują 

informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. 

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia można odebrać 

osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia z programu 

„Dobry Start‖. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci 

realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Począwszy 

od 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start‖, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, 

przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie z programu 

„Dobry Start‖ jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu 

przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. 

Poniżej przedstawia się analizę wydatków poniesionych na realizację Programu Dobry Start 

 w 2019 roku. 

 

 

Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia dobry start w 2019 roku 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1 2 3 

1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego, w tym: 1 658 

1.1. - o przyznanie świadczenia 1 658 

1.2. - przekazanych według właściwości 2 

1.3. - pozostawionych bez rozpatrzenia, w tym: 0 

1.3.1. - z powodu złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start po 30 listopada danego roku 0 

Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba przyznanych 

 i wypłaconych świadczeń w 2019 

L.p. 

1 

Wyszczególnienie 

 

Wydatki poniesione  

w roku w zł 

Liczba świadczeń 

przyznanych w 

roku 

Liczba świadczeń 

wypłaconych w roku 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. Świadczenie dobry start, w tym: 712 200 705 000 2 374 2 350 2 374 2 350 

1.1. 
- w związku ze sprawowaniem opieki 
naprzemiennej nad dzieckiem 

0 0 0 0 0 0 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2019 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

12 
 

1.3.2. 
- z powodu niewywiązania się z obowiązku poprawienia/uzupełnienia wniosku w wyznaczonym 

terminie 
0 

2. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą 
systemu teleinformatycznego, z tego: 

1 035 

2.1. - utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia1)) 124 

2.2. 
- systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących 

usługi drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia1)) 
911 

2.3. - udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (§ 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia1)) 0 

3. Liczba przekazanych przez organ właściwy informacji o przyznaniu świadczenia dobry start 0 

4. 
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, w 

tym: 
1 656 

4.1. - odmawiających prawa do świadczenia 17 

4.2. - w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 0 

5. 
Liczba spraw, w których organ właściwy wygasił nienależnie pobrane świadczenie dobry start na 

podstawie § 31 ust. 11 rozporządzenia1) 
0 

Informacje o przyczynie wypłacenia świadczenia dobry start w 2019 roku 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1 2 3 

1. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start, z tego: 2 350 

1.1. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia1) 2 345 

1.2. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia1) 5 

1.3. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia1) 0 

1.4. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia1) 0 

2. 
Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego, z tego: 

2 350 

2.1. - w szkole podstawowej 1 505 

2.2. - w szkole ponadpodstawowej 245 

2.3. 
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej albo w klasie dotychczasowej 
szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej 

567 

2.4. - w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 3 

2.5. - w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 0 

2.6. - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 24 

2.7. - w specjalnym ośrodku wychowawczym 4 

2.8. - w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 2 

Informacje na temat finansowania świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi w 2019 roku 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1 2 3 

1. 
Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa na realizację przez organ właściwy 

świadczenia dobry start, w tym na koszty obsługi (wg stanu na 31 grudnia) 
728 670 

2. 
Otrzymana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację przez organ właściwy świadczenia dobry start, 
w tym na koszty obsługi 

23 670 

3. Przysługująca z budżetu państwa organowi właściwemu kwota dotacji na koszty obsługi 23 670 

4. Wydatki na obsługę świadczenia dobry start, z tego: 23 670 

4.1. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia 

dobry start 
12 940 

4.2. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji 

świadczenia dobry start 
0 

4.3. 
- wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które w 
związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatki 

5 996 

4.4. 
- wydatki na nagrody/premie dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które 

w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie nagrody/premie 
0 

4.5. - wydatki pozostałe 4 734 

5. 
Wydatki na obsługę świadczenia dobry start o sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację 

świadczenia, z tego: 
23 670 

5.1. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia 
dobry start 

12 940 

5.2. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji 

świadczenia dobry start 
0 

5.3. 
- wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które w 
związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatki 

5 996 

5.4. 
- wydatki na nagrody/premie dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które 

w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie nagrody/premie 
0 

5.5. - wydatki pozostałe 4 734 

6. Liczba osób realizujących świadczenie dobry start, w tym: 2 
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6.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia dobry start (w przeliczeniu na 

uśrednione pełne etaty) 
1,00 

6.2. - zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji świadczenia dobry start 0 

6.3. - innych, w tym: 1 

6.3.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących wyłącznie 

dodatki za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 
1 

6.3.2. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących wyłącznie 
nagrody/premie za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 

0 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują 

lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci czyli: 

•ojciec i matka, 

•macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), 

•dzieci. 

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.  

 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek 

mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej 

trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej. 

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych nie tylko przez 

instytucje publiczne, ale i firmy prywatne.  

Z KDR można skorzystać u podmiotów z branży spożywczej, bankowej, paliwowej, a także 

rekreacyjnej. 

Z korzystnych ofert cenowych mogą skorzystać wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny.  

Najnowsze informacje rządowe wskazują, że z Karty Dużej Rodziny można skorzystać już w ponad 

23 500 lokalizacji. Obecnie jest dokładnie: 

1. 2159 partnerów związanych z edukacją, 

2. 2143 partnerów związanych z żywnością, 

3. 2076 partnerów związanych ze sportem, rekreacją i turystyką, 

4. 1392 partnerów oferujących odzież i obuwie, 

5. 599 partnerów kulturalnych 

https://www.zadluzenia.com/karta-duzej-rodziny-2019/
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Przykłady: 

1. Zniżka 10% w sklepach Carrefour 

2. 15% taniej na leczenie w placówkach LUX MED. 

3. Darmowy wstęp do parków narodowych 

4. Zniżki na przejazdy kolejowe POLREGIO 

5. Zniżki w opłatach paszportowych 

6. Rabat na prąd w sieci Enea 

7. Tańsze loty LOT-em 

9. 20% taniej w kinach sieci Helios 

10. Bezpłatna karta ―Rodzina do kina‖ w Multikinie 

11. 3000 zł na zakup kotła gazowego (Specjalną ofertę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

przygotował także PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo). 

12.Rabat na paliwo na stacjach Orlen 

13. Rabat na paliwo na stacjach Circle K 

14. Rabaty na paliwa w LOTOS 

15. Lepsze warunki konta, kredytu i lokaty w CreditAgricole 

16. Zniżki na przejazdy rodzinne PKP Intercity  

17.Lepsze warunki ofert w Banku Pekao SA 

18.Zniżka na Pakiet Medyczny lub darmowe ubezpieczenia dla dziecka w Aviva 

 

Analizę obsługi zadania- Karty Dużej Rodzinyprzedstawia poniższe zestawienie 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło 

finansowania 
2018 rok 2019 rok 

1.  85503 Kata Dużej Rodziny 660,54 2 260,00 zlecone 

  

KARTA  DUŻEJ RODZINY 

 

LICZBA WYDANYCH KART   

W ROKU 

 

W TYM DLA 

RODZICÓW 

 

W TYM DLA 

DZIECI 

 

LICZBA RODZIN 

FORMA 

TRADYCYJNA 

PAPIEROWA 

FORMA 

ELEKTRONICZNA 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 

222 769 189 545 91 242 131 238 40 290 
 

WSPIERANIE RODZINY 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła  na gminę zadania m.in. 

1) opracowanie i realizację 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,  

Rada Miejska w Nisku w 2017 roku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny  

w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-2019  Uchwałą nr XXXIII/242/17 z dnia 23 lutego 2017 roku 

Również w2019 roku Rada Miejska w Nisku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny 

w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022  Uchwałą nr XIX/151/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

W  OPS wyznaczone jest stanowisko pracy ds. asysty rodzinnej. Asystent rodziny pracuje w 

zadaniowym czasie pracy, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w cyklach szkoleniowych, poprzez 
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udział w sympozjach i naradach, oraz poprzez współpracę w ramach grupy samopomocowej 

asystentów w województwie podkarpackim. 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym: 

a) placówek wsparcia dziennego  

oraz 

b) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

poprzez zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa,  

Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nisku z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze w 2019 roku przedstawiała się następująco: 

 

Nazwa kategorii Rok 2018 Rok 2019 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy 

opiekuńczo-wychowawcze 

45 36 

Liczba osób w rodzinach 164 141 

 

 ASYSTENT RODZINY 

 
Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu 

stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. 

Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania 

samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy 

rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz 

podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent współpracuje z zespołem 

interdyscyplinarnym (działającym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Asystent pracuje w elastycznym i nienormowanym czasie pracy, jest mobilny i dyspozycyjny, co 

ułatwia mu dostosowanie powierzonych mu zadań do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. 

Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być pozostanie dziecka 

w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już  zostało  umieszczone poza rodziną. 

Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest zawsze prowadzona za jej zgodą i z jej aktywnym 

udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy – na mocy postanowienia sądu rodzinnego – rodzinie 

przydzielony zostaje asystent rodziny jako bezwzględnie konieczna metoda wsparcia jej 

funkcjonowania. 

Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta  rodziny w GiMNis ko, 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa w 2019 roku  ilustruje tabela poniżej. 
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Tabela B. Asystenci rodziny 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

1 2 3 

1. Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego: 1 

1.1. 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie 

zadaniowego czasu pracy 
1 

1.2. zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług 0 

2. Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez: 1 

2.1. jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, w tym: 1 

2.1.1. ośrodek pomocy społecznej 1 

2.2. inny podmiot na zlecenie gminy 0 

3. 
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów 

rodziny (w zł), z tego: 
59 527 

3.1. finansowane z budżetu gminy 40 076 

3.2. finansowane z innych źródeł 19 451 

4. 
Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 

rodziny 
13 

5. 
Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z 
tego: 

15 

5.1. do 3 miesięcy 1 

5.2. powyżej 3 do 12 miesięcy 4 

5.3. powyżej 1 roku 10 

6. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną1) 19 

7. 
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w 

tym: 
3 

7.1. ze względu na osiągnięcie celów 0 

7.2. ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 3 

7.3. ze względu na brak efektów 0 

7.4. ze względu na zmianę metody pracy 0 

8. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny2) 19 

 

W 2019 roku realizowano Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 

2019 rok-Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej . 

W ramach Programu pozyskano środki z MR,P i PS  na  dofinansowanie zatrudnienie 1 asystenta 

rodziny   w wysokości 19 451 złotych . Asystent pracował ( w zadaniowym czasie pracy) w 19 

rodzinach  w których wychowywało się 49 dzieci. 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

W strukturze organizacyjnej OPS w Nisku od 2016 roku działają 4 Placówki Wsparcia Dziennego.  

O ich szczegółowej działalności zostanie przedstawiona odrębna informacji przy składaniu 

sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok. Należy jedynie wspomnieć ,że 

zostały one powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXIII /162 /16   z dnia 23 czerwca 2016 

roku. Charakter pracy tychże placówek ma formę opiekuńczą. Łącznie w 4-ch placówkach jest 60 

miejsc dla dzieci. Dzieci pozostają pod opieka 1-go wychowawcy na każdej świetlicy. 

W roku 2019  na terenie Gminy i Miasta Nisko kontynuowały działalność 2 Placówki działające  

w formie pracy podwórkowej. Jednostką prowadząca jest Stowarzyszenie: Chorągiew Podkarpacka 

ZHP –Rzeszów ul.Hetmańska 9. 

Placówki noszą nazwę ; 

Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „KNIEJA‖ –Nisko, ul. Dąbrowskiego 8 
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Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „MALI AGENCI‖ –Nisko, ul. Piaskowa 15 

W 2019 roku łącznie w PWD skorzystało z uczestnictwa 145dzieci. 

Placówki wsparcia dziennego 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

w tym placówek/w 

placówkach 

prowadzonych przez inne 

podmioty niż gmina 

1. 
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 

prowadzone w formie: 
6 2 

1.1. Opiekuńczej 4 0 

1.2. Specjalistycznej 0 0 

1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 2 2 

2. Liczba miejsc 90 30 

3. 

Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 

 

Wolina 

Nowosielec 

Zarzecze 

Nisko 

x 

35 

35 

25 

36 

14 

4. 
Wydatki (w zł): zatrudnienie 4 pracowników, materiały 

do zajęć ,środki czystości, wyżywienie 
227 388 x 

5. Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu roku 145 14 

6. Liczba pracowników 4 2 

 

PIECZA ZASTĘPCZA-POBYT W PLACÓWKACH I RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

Piecza zastępcza  jest rozumiana jako piecza sprawowana nad dzieckiem w przypadku niemożności 

zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie : 

 rodzinnej oraz  

 w formie instytucjonalnej.  

Formy rodzinnej pieczy zastępczej - rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, 

zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna) oraz rodzinny dom dziecka.  

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej - placówka opiekuńczo-wychowawcza, 

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.  

Podstawą umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu, ale w przypadku pilnej 

konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w 

rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub 

prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 

rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba, że 

dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w 

pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo 

umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_zast%C4%99pcza_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzinny_dom_dziecka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plac%C3%B3wka_opieku%C5%84czo-wychowawcza&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzeczenie_s%C4%85dowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta
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Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia 

pełnoletniości. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w 

dotychczasowej rodzinie albo placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się 

uczy.  

Obowiązek pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pieczę zastępczą 

organizuje powiat. 

Za tworzenie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedzialny jest starosta powiatu, który 

wykonuje zadania w zakresie pieczy zastępczej za pośrednictwem  powiatowego centrum pomocy 

rodzinie i organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej. 

W ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w części partycypuje też 

gmina, z której pochodzą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w pierwszym roku  w 10%, w 

drugim 30%, a w trzecim i następnych – 50%). 

Współfinansowanie pobytu dziecka z GiM Nisko w pieczy zastępczej w 2019 roku ilustruje 

poniższe zestawienie 

Rok Liczba dzieci 

umieszczonych poza 

rodziną w pieczy 

zastępczej  z terenu 

GiM Nisko  ( w tym 

osoby pełnoletnie) 

Pobyt dzieci   

w placówkach 

Pobyt dzieci 

w rodzinach zastępczych 

L
ic

zb
a 

d
zi

ec
i 

 

  

K
o

sz
t 

 

 

L
ic

zb
a 

d
zi

ec
i 

   

K
o

sz
t 

 

  

2018 26 9 ( 6 opuściło PW 160 186 11 33480 

2019 14 11 193 119 3 31 182 

 

ANALIZA ZADAŃ W POMOCY SPOŁECZEJ  

ORAZ CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTÓW 

Kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania pomocy  w 2019 roku wynosiły: 

dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, 

dla osoby w rodzinie                        -   528,00 zł 

dochód z 1 ha przeliczeniowego -         308 ,00 złotych 

W roku 2019 nadal największym wydatkiem zadaniowym z budżetu Gminy były koszty pobytu 

podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 

 

W celu dokładniejszej analizy zaspokajanych potrzeb i ponoszonych wydatków poniżej przedstawiono 

informację roczną. 

ZADANIE 

  

LICZBA OSÓB, KTÓRYM 

PRZYZNANO DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Odpłatność gminy za pobyt w 

domu pomocy społecznej 
28 32 291 303 516 507 748463 28 32 28 32 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82noletnio%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
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DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN 

  

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA  

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w zł 

LICZBA 

RODZIN 2) 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINAC

H  

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 3) 1 511 X 1011569 347 885 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 106 1062 541596 105 144 

z tego: 
3 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 4 X X 541596 X X 

w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2) 
5 85 868 488062 85 85 

samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 6 23 194 53534 21 61 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 48 145 43640 47 110 

z tego: 
8 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 9 X X 43640 X X 

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) 
10 39 118 38133 39 93 

bezrobocia 

długotrwałej choroby 11 3 6 1761 3 8 

niepełnosprawności 12 5 15 2539 5 11 

możliwości utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

13 0 0 0 0 0 

innego niż wymienione w wierszach 10-13 14 3 6 1207 2 3 

w tym: (z wiersza 7) 

15 0 X 0 0 0 
ZASIŁKI OKRESOWE 

KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD 

DOCHODU 

na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

SCHRONIENIE 16 8 1236 33690 8 8 

POSIŁEK 17 240 34392 139064 134 538 

w tym dla: 
18 227 32388 124198 121 525 

dzieci 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 20 45 6955 118000 43 64 

w tym: 
21 0 0 0 0 0 

specjalistyczne 

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE 

WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA 
22 0 0 0 0 0 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM 

  

FORMY POMOCY 

LICZBA    SÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA  

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

 w zł 

LICZBA 

RODZIN  

LICZBA OSÓB 

W 

RODZINACH  

0 1 2 3 4 5 

  

SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE W 

MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

DLA OSÓB Z 
ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

1 23 6365 184686 23 49 

  

Wynagrodzenie należne 
opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane 

przez sąd 

2 31 329 132426 X X 
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ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM 

DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA 

ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH OPIEKI 

ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

w tym dla: 
23 0 0 0 0 0 

osób bezdomnych 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU 

ZDARZENIA LOSOWEGO 

24 3 3 1800 3 4 

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU 

KREDYTOWANEGO 
25 0 0 0 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 26 X 4 6900 4 7 

w tym: 
27 X 0 0 0 0 

osobom bezdomnym 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 
28 163 X 126879 161 418 

w tym: 
29 17 25 10550 17 37 

zasiłki specjalne celowe 

w tym: (z wiersza 28) 

ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE 

NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 

na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 

30 0 X 0 0 0 

POMOC NA EKONOMICZNE 

USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM 
31 0 X 0 0 0 

w tym: 
32 0 0 0 0 0 

w naturze 

zasiłki 33 0 0 0 0 0 

pożyczka 34 0 0 0 0 0 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

(prawne, psychologiczne, rodzinne) 
35 X X X 44 108 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 36 X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA 37 X X X 486 1243 

 

Powody dla których obejmowano osoby i rodziny pomocą społeczną w 2019 roku  zawiera 

poniższa tabela 

 

 

 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ogółem W tym na wsi  

Rok  

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

 2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok  

2017 

Rok  

2018 

Rok  

2019 

Sytuacja kryzysowa 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

7 4 3 2 3 1 10 8 3 

Rodziny wielodzietne 11 10 11 32 3 4 279 54 59 

Bezdomność 18 16 12 6 4 2 19 16 12 

Rodziny niepełne 24 24 23 3 5 7 81 78 77 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego-ogółem 

47 45 36 13 13 12 178 164 141 

Przemoc domowa 72 66 45 15 14 16 297 218 165 

Alkoholizm 68 64 58 27 28 22 122 121 94 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 69 70 61 34 26 22 337 332 287 

Bezrobocie 217 192 116 77 66 54 674 596 406 

Ubóstwo 235 186 156 97 76 60 566 433 339 

Niepełnosprawność 206 183 159 74 72 55 443 411 338 

Długotrwała choroba 269 250 212 98 88 67 621 562 449 
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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 DLA UCZNIÓW 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

o stypendium szkolne, 

o zasiłek szkolny. 

Pomoc materialna przysługuje: 

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do 

czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

Stypendium szkolne 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Kryterium dochodowe 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne od 1 października 2019 r. nie może być wyższa niż kwota  528 zł netto i jest ona 

ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

Wniosek o przyznanie stypendium(przyjęty Zarządzeniem Burmistrza GiM Nisko) mogą złożyć: 

- rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi ucznia, 

- pełnoletni uczniowie, 

- dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

 Termin ubiegania się o stypendium szkolne  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a 

w przypadku: 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w 

pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku 

szkolnego.  

Okres na jaki przyznaje się stypendium i jego wysokość 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w 

danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres 

nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 
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2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychtj.  80% z kwoty 124 zł i nie może 

przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa wyżej. 

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej ucznia i zgodnie z Uchwałą  Rady 

Miejskiej nr XII/103/19 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i Miasta Nisko 

wynosi: 

Grupa dochodowa 

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie Miesięczna wysokość stypendium 

szkolnego 

I Od 0% do 70% kryterium dochodowego Od 80 % do 150% kwoty zasiłku 

rodzinnego 

II Od 71% do 100 % kryterium dochodowego Od 81%  do 120 % kwoty zasiłku 

rodzinnego 

 

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uzależniona jest od miesięcznego dochodu na 

osobę w rodzinie oraz co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy a 

także do zakwalifikowania go do jednej z  grup dochodowych. 

W przypadku wystąpienia co najmniej dwóch okoliczności określonych art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 

 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) kwota stypendium 

może ulec podwyższeniu o kwotę do 20% kwoty zasiłku rodzinnego 

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 

może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 

6wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6wysokość zasiłku rodzinnego i okres 

jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 

2232 zł. 

Zasiłek szkolny 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:  

a) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,  

b) nagłej choroby  ucznia lub choroby w rodzinie ucznia,  

c) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 

d) klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

 e) zdarzenia losowego dot. domu tj. pożaru , zalania , zniszczenia na skutek  anomalii pogodowych, 

 f) kradzieży pomocy szkolnych w szczególności podręczników,  

g) innych nagłych nieprzewidzianych okoliczności , które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji 

materialnej rodziny.  
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 Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek osób uprawnionych do składania wniosków, o których 

mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty lub z urzędu. 

Wniosek można złożyć na formularzu dostępnym w siedzibie OPS  Nisku w terminie nie dłuższym niż 

jeden miesiąc od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną. 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające 

wystąpienie zdarzenia losowego (np. protokoły, zaświadczenia, adnotacje stosownych służb 

poświadczających zdarzenie). 

Wysokość zasiłku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

2018. poz.1457 ze zm.).  

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania, ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620 zł. 

 

Zadanie powyższe Ośrodek Pomocy społecznej realizuje od 1 września 2019 roku (zmiana Statutu 

OPS, Uchwała Rady Miejskiej, upoważnienie przez Radę Miejską Dyrektora OPS do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji).Do 31 sierpnia 2019 roku realizację zadania prowadziło CUW  

w Nisku. 

Poniesione wydatki ,ich rodzaj oraz liczbę korzystających ze świadczeń przedstawia poniższe 

zestawienie. 

Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2019 roku przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 

    Poz. Wyszczególnienie Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

1 Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego  178 139 

2 Liczba przyznanych stypendiów (suma 2a-2e) 159 90 

  z tego: 
 

  

2a szkoły podstawowe (bez specjalnych) 115  61 

2b klasy gimnazjalne 8  x 

2c szkoły ponadpodstawowe (bez specjalnych) 31  29 

2d 
szkoły specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art.. 2 ust. 7 ustawy 

prawo oświatowe 
 5 x 

2e kolegia pracowników służb społecznych  0 x 

3 Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych ogółem 101 065,20 40 468,84 

  z tego 
 

  

3a pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym 84 661,20  40 468,84 

3b 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału w zajęciach 
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

10140  x 

3c 
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania 
4 017,60  x 

3d świadczenia pieniężne 2 246,40 x 

4 Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego w 2019 r. 2 

5 Liczba przyznanych zasiłków szkolnych  2 

  z tego 
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5a szkoły podstawowe (bez specjalnych) 2 

5b klasy gimnazjalne (do 31.08.2019) x 

5c szkoły ponadpodstawowe (bez specjalnych) x 

5d 
szkoły specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art.. 2 ust. 7 ustawy 
prawo oświatowe 

x 

5e kolegia pracowników służb społecznych x 

6 Kwota wypłaconych zasiłków szkolnych  1 240,00 

  z tego: 
 

  

6a z przyznanej dotacji (nie więcej niż kwota z poz. 8) 992,00 

7 Kwota naliczonej dotacji ogółem 144 643,00 

  z tego: 
 

  

7a dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.16.2019 z 1 kwietnia 2019 r. 81 819,00 

7b 
dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.151.2019 z 16 października 

2019 roku 
62 824,00 

7c     

8 5% przyznanej dotacji ogółem (5% z poz. 7) 7 232,15 

9 
Wskaźnik G dla gminy, przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej 
na 2019 r. 

1 356,66 

9a    75,78% 

10 Środki wydatkowane na zadanie - ogółem  142 774,04 

11 
Kwota wykorzystanej dotacji obliczona w oparciu o art.. 121 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych 
114 219,23 

11a Wysokość wykorzystanej dotacji w % 78,97% 

12 Wkład własny Gminy 28 554,81 

12a Udział wkładu własnego gminy w kosztach realizacji zadania 20,00% 

13 Niewykorzystana kwota dotacji (poz.11 - poz.7) -30 423,77 

14 
Data zwrotu niewykorzystanej dotacji 
(kopia przelewu w załączeniu) 

30-12-2019 

    

 W ramach dotacji ustalonej dla Gminy Nisko  decyzją Wojewody Podkarpackiego F-

VI.3111.2.151.2019 z dnia 16 pażdziernika 2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji ( 30 

423,77 zł) z uwagi na znaczną liczbę wniosków ( 48 wniosków) o odmowie pomocy  z uwagi na nie 

spełnianie kryteriów dochodowych przez  rodziny uczniów, a także brak zasadności podwyższania 

przyznawanej pomocy z uwagi na nieliczne dodatkowe przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o 

pomocy społecznej 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Realizacja zadań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny 

spoczywa m.in. na Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym d/s Przeciwdziałania Rodzinie  

powołanym Zarządzeniem Nr 233/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 15 grudnia 2015 

roku.  Na nowa kadencję 4- letnią został w miesiącu grudniu 2019 roku powołany nowy Zespół   

Zarządzeniem Nr  208/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 13 grudnia 2019 roku. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku a jego obsługę 

techniczno – organizacyjną zapewnia Ośrodek 

W GiM Nisko wydatki na przeciwdziałanie przemocy  i obsługę Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 roku przedstawiały się 

następująco. 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2019 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

25 
 

 

Rok  Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło finansowania 

2018 85205 Przeciwdziałanie przemocy 15 000 Własne UGiM 

2019 85205 Przeciwdziałanie przemocy 

W tym projekt MRPiPS: 

43 145 

16 300 +11 405 z MRPiPS 

Własne UGiM 

Projekt 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązany jest  do  przedkładania rocznej informacji z pracy 

Zespołu wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020 

w terminie do 31 stycznia roku następnego po uprzednim uzyskaniu od Przewodniczącej GZI rocznej 

informacji z pracy Zespołu.W związku z powyższym  sprawozdanie z obszaru przeciwdziałania 

przemocy w GiM Nisko zostanie  Radzie Miejskiej w Nisku przekazane odrębną informacją. 

W gminie Nisko jest przyjęty i opracowany oraz realizowany i koordynowany program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

 Prowadzone jest także poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie .Opracowana jest także lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

Należy wspomnień jedynie iż w 2019 roku prowadzono działania w 45 rodzinach w których 

zdiagnozowano występowanie przemocy domowej. 

         POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

  

  

  

LICZBA RODZIN 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI  

 

PRZEMOC W RODZINIE 

 
45 16 165 

 

Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2019 r. 
Liczba rodzin, w których 

występuje zjawisko przemocy 

 w rodzinie 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDARZEŃ PRZEMOCOWYCH W WW. RODZINACH 

(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

45 44 1 X 
 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Ogółem 

osoby 

dotknięte 

przemocą w 

rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego: 

osoby 
starsze* 

osoby 
niepełno

-sprawne 

osoby 
starsze* 

osoby 
niepełno

-sprawne 

do 13 
r.ż. 

od 14 
do 18 

lat 

niepełno-
sprawne 

** 

120 54 1 X 15 1 X 51 50 1 X 

 

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy w rodzinie. 

Najczęściej zgłaszana forma przemocy TAK* NIE* 

przemoc psychiczna/emocjonalna X  

przemoc fizyczna X  

przemoc ekonomiczna X  

przemoc seksualna X  

zaniedbywanie X  

 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
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Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby niepełnoletnie* 

45 1 44 X 

 

Liczbę wypełnionych w 2019 r. formularzy „Niebieska Karta-A‖.* 
Nazwa podmiotu sporządzającego 

formularz  

NK-A 

Liczba formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

wszczynających 

procedurę 

Liczba ponownych 

formularzy „Niebieska 

Karta–A” 

Razem (suma): 

 liczba formularzy „Niebieska 

Karta-A” ogółem dla danej 

służby 

Policja  40 X 40 

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej 5 X 5 

Gminna komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

X X X 

Oświata  X X X 

Ochrona zdrowia  X X X 

Łącznie: 45 X 45 

 

Liczba prowadzonych w 2019 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty‖. 

Liczba prowadzonych przez 

grupy robocze spraw  

w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” - ogółem 

Liczba utworzonych  

w 2019 r. grup roboczych* 

Liczba pracujących  

w 2019 r. grup 

roboczych** 

Liczba osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie, których ww. 

postępowanie dotyczyło 

Liczba osób stosujących przemoc  

w rodzinie lub podejrzewanych  

o stosowanie przemocy, których ww. 

postępowanie dotyczyło 

47 65 65 47 47 

 

Liczba zakończonych w 2019 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty‖. 

Liczba zakończonych  

w 2019 r. spraw  

w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” ogółem, z 

tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w 

sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

37 10 27 

 

W ramach  programu osłonowego MRPiPS(Edycja 2019) wspieranie jst w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano projekt. pt.‖Razem przeciwko zjawisku przemocy  

w rodzinie‖ .W ramach projektu osiągnięto następujące efekty: 

*Samopomocowa grupa wsparcia 

*Indywidualne poradnictwo psychologiczne  

*Indywidualne poradnictwo terapeutyczne dla sprawców przemocy 

*Pogadanki profilaktyczne dla dzieci w PWD 

*w 2020 roku zaplanowano uruchomienie cyklu zajęć w ramach szkoły dla rodziców 

Poniżej przedstawiono wydatki na poszczególne działania projektowe. 

Działanie* 
Koszt 

całkowity 

w tym:   

Działanie* Koszt całkowity 

  
w tym: 

Kwota 

dotacji 

w tym: 

Wkład własny 

Procentowa różnica 

w stosunku do 

porozumienia  

(ew. aneksu)*** 

Kwota 

dotacji 

w tym: 

Wkład 

własny 
usługi świadczone 

przez kadrę 

specjalistyczną*** 

usługi 

świadczone przez 

kadrę 

specjalistyczną**

** 

Zarządzanie** 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 

Zarządzanie 

** 5 500,00 -0,14 5 500,00 0,00 0,00 

Działanie 1: 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 Działanie 1: 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

Działanie 2: 3 560,00 0,00 0,00 3 560,00 Działanie 2: 3 560,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 

Działanie 3: 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Działanie 3: 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

Działanie 4: 2 400,00 760,00 0,00 1 640,00 Działanie 4: 1 723,91 -0,28 83,91 0,00 1 640,00 

Działanie 5: 2 000,00 2 000,00 1 050,00 0,00 Działanie 5: 1 050,00 -0,48 1 050,00 1 050,00 0,00 
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Działanie 6: 3 800,00 3 800,00 2 240,00 0,00 Działanie 6: 3 225,03 -0,15 3 225,03 2 239,93 0,00 

Działanie 7: 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Działanie 7: 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

Działanie 8: 7 800,00 1 800,00 0,00 6 000,00 Działanie 8: 6 146,00 -0,21 1 546,00 0,00 4 600,00 

Działanie 9: 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 9: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Działanie 10: 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 10: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem 32 460,00 14 760,00 3 290,00 17 700,00 Ogółem 27 704,94 0,88 11 404,94 3 289,93 16 300,00 

           

 

          

Udział procentowy 

 

Zwroty 

    

  

Koszt zgodnie z 

porozumieniem 

(ew. aneksem do 

porozumienia) 

Koszty 

rzeczywiś

cie 

poniesion

e 

różnica 

 

wysokość 

zwróconych 

środków 

finansowych 

na konto 

MPiPS 

ogółem, w 

tym: 3 356,94 

    
udział wkładu 

własnego w 

całkowitych 

kosztach 

projektu 
54,53% 58,83% -4,31% 

 

z otrzymanej 

dotacji 

3 355,06 

    udział 

zarządzania w 

całkowtych 

kosztach 

projektu 19,72% 19,85% -0,14% 

 

odsetki 

1,88 odsetki BS 

   

udział kadry 

specjalistycznej 

w kwocie dotacji 

22,29% 28,85% -6,56% 

        

 
PRZYZNAWANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB 

TEGO POZBAWIONYCH 
Warunkiem wydania decyzji potwierdzającej prawo do tych świadczeń jest posiadanie obywatelstwa 

polskiego bądź zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego , stwierdzenie spełniania kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ustawy  

o pomocy społecznej ( 701 lub 528 złotych). Warunki te trzeba spełnić łącznie.  

Zgodnie z przepisami art.,54 ust.8w/w ustawy, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od 

dnia określonego w decyzji przez 90 dni. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń ,o 

którym mowa w art.2 ust.1 pkt.2 jest decyzja Wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzje wydawane są 

na wniosek szpitala lub klienta-podstawą przyznania jest wywiad środowiskowy i spełnienie 

kryterium dochodowego .  

W 2019 roku z upoważnienia Burmistrza Gim Nisko Kierownik OPS w Nisku objął tą formą pomocy 

10 osób. Na obsługę zadania otrzymano kwotę 459,00 złotych. 

Poniesione wydatki w okresie styczeń – grudzień  2019 r. 

styczeń luty marzec kwiecień Maj Czerwiec lipiec 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w 

zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w 

zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w 

zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

204 4 0 0 51 1 0 0 0 0 0 0 51 1 
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ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE ,PRAKTYKI STUDENCKIE, WOLONTARIAT 

Wzorem lat ubiegłych  w roku 2019 roku  prace społecznie użyteczne w Gminie Nisko realizowane  

były  przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku , zgodnie  z  porozumieniem nr CAZ-

PR.7121.2.2019 zawartym  pomiędzy  Starostą  Powiatu Niżańskiego reprezentowanym  przez   

Dyrektora   PUP w Nisku    a   Gminą   Nisko reprezentowaną przez Burmistrza . 

Od  marca  do lipca  2019 roku  do wykonywania prac społecznie użytecznych zostało 

skierowanych  przez PUP w Nisku  ogółem  2 osoby bezrobotne (kobiety) bez prawa 

 do zasiłku, korzystające  ze świadczeń pomocy społecznej w OPS w Nisku zaś od sierpnia do 

grudnia 2019 roku 3 osoby bezrobotne (kobiety) bez prawa do zasiłku. 

Bezrobotni wykonywali prace - każda osoba w wymiarze do 10 godzin tygodniowo  (nie więcej niż 40 

godzin w miesiącu) przez okres od 5-ciu do 10-ciu miesięcy, w ciągu roku 2019 przepracowali 

łącznie  960 godzin. Prace społecznie użyteczne realizowane były w OśrodkuPomocy Społecznej w 

Nisku gdzie bezrobotni wykonywali prace na stanowisku robotnika gospodarczego tj. prace  

porządkowe na terenie budynku OPS, utrzymywali czystość wokół niego i sprzątali w obiektach i 

otoczeniu  Świetlic Środowiskowo-Profilaktycznych w Nisku i Wolinie.  

Koszt realizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Nisko w roku 2019 przedstawiał się 

następująco:  

Liczba godzin 

wykonanych 
prac ogółem: 

Kwota 

wypłacona 
za godzinę w zł. 

 

Kwota świadczeń 

wypłacona przez OPS 
 w Nisku ogółem w zł. 

Kwota refundacji 

za 1 godzinę 
60% w zł. 

Kwota 

zrefundowana 
przez PUP w Nisku 

ogółem:  60% 

w zł. 

Kwota 

wydatkowana przez 
OPSw zł 

960 godz. 8,30 zł 

8,50 zł  

od 1 czerwca 2019 

roku 

8 120,00 zł 4,98 zł 

5,10 zł  

od 1 czerwca 2019 

roku 

4 872,00zl 3 248,00 zł 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2019 roku nie realizował praktyk  studenckich  

Zawarto natomiast 4 umowy o świadczenie usług wolontaryjnych. 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
Klub Integracji Społecznej działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Funkcjonuje on na 

podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym oraz Regulaminu Klubu 

Integracji Społecznej działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku.   

sierpień wrzesień październik Listopad grudzień 
RAZEM 

 

Kwota 
ogółem 

w zł 

Liczba  
wydanych  

decyzji 

Kwota  
ogółem 

w zł 

Liczba  
wydanych  

decyzji 

Kwota 
 ogółem  

w zł 

Liczba  
wydanych 

 decyzji 

Kwota  
ogółem w 

zł 

Liczba 
wydanych 

decyzji 

Kwota 
 ogółem  

w zł 

Liczba  
wydanych 

 decyzji 

Kwota  
Ogółem 

 w zł 

Liczba  
wydanych 

 decyzji 

51 1 0 0 102 2 0 0 0 0 459 9 
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Głównym celem funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej jest wsparcie osób będących w trudnej 

sytuacji materialno – bytowej podlegających wykluczeniu społecznemu bez względu na jego 

przyczynę.  

KIS nie ma stałej obsady  osobowej prowadzącej podmiot. Działania inicjowane są przez 

pracowników OPS w zależności od potrzeby wsparcia konkretnej grupy podopiecznych oraz w 

zależności od posiadanych środków. W 2019 roku KIS nie zaplanował działań –ale OPS realizował 

projekt dla  zagrożonych i pokrzywdzonych przemocą, oraz sprawców przemocy ze środków min. 

MRPiPS 

 

PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ FEAD PODPROGRAM 2018/2019 

W roku 2019 Gmina i Miasto Nisko w efekcie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizacje 

zadania publicznego wyłoniła Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla MALCE w Nisku ul. Sandomierska 

114 do dystrybucji żywności z PO PŻ  w Podprogramie 2018/2019 . 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2019 roku zawarł ze Stowarzyszeniem umowę partnerską w 

wyniku której zobowiązany jest do : 

a) kierowania osób z terenu Gminy i Miasta Nisko do obsługi przez Partnera Wiodącego z podaniem 

do dnia 30  każdego miesiąca (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  

informacji dot.  liczby wydanych skierowań i liczby osób objętych skierowaniami. 

b) informowania osób otrzymujących skierowania o możliwości  ich udziału w działaniach 

w ramach środków towarzyszących prowadzonych przez Partnera Wiodącego. 

c) zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i na tablicy ogłoszeń w 

budynku Ośrodka informacji o terminach dystrybucji żywności przez Partnera Wiodącego oraz o 

realizowanych przez Partnera Wiodącego działaniach w ramach środków towarzyszących. 

Podprogram 2018 zakończył się w miesiącu maju 2019 roku i wg wytycznych organizacji 

zarządzającej kolejny Podprogram 2019 miał się rozpocząć od sierpnia 2019 roku. 

Ze względu na czynniki niezależne od organizacji gminnej (unieważniane przetargi na dostawy 

żywności na poziomie ministerstwa) do końca grudnia 2019 roku nie było dostaw żywności  dla 

mieszkańców GiM Nisko  z Banku Żywności w Tarnobrzegu. 

W 2019 zostało zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ 1267 osób -w tym spełniających 100 % 

kryterium dochodowego i 150 osób  z dochodem do 200% kryterium dochodowego.  

Zdiagnozowano , że  wGiM Nisko jest 5 750 osób uprawnionych do korzystania z Programu.  

W okresie od sierpnia 2019 roku na nowy Podprogram 2019 roku wydano  259 skierowań dla 753 

osób uprawnionych do korzystania z PO PŻ. 

W celu otrzymania skierowania do korzystania z Programu konieczne jest spełnienie kryteriów 

dochodowych: 

1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz  

1 056 zł dla osoby w rodzinie . 
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Na potrzeby Stowarzyszenia oraz realizacji w Gminie PO PŻ na terenie ośrodka udostępnia się 

pomieszczenia na warsztaty (działania towarzyszące) o tematyce żywieniowej i zapobiegania 

marnotrawieniu żywności.  

Dochody uzyskane w 2019 roku tytułem egzekucji alimentów 

 

Dochody uzyskane w 2019 roku  przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Nisku tytułem egzekucji alimentów 

Kwota uzyskania dochodu  

w złotych 

 

Fundusz alimentacyjny+ odsetki+ zaliczka alimentacyjna-zadania zlecone 

 

269 157,32 

Zaliczka Alimentacyjna + FA- zadania własne 108 303,30 

Razem 377 460,62 

  

Dochody uzyskane w 2019 roku z innych tytułów  

 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku przedstawia poniższe zestawienie 

Lp. Nazwa zadania Kwota uzyskania 

dochodu w zł 

1 Usługi opiekuńcze-opłaty 35 189,08 

2 Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- opłaty 8 766,34 

3 Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Nisku 

6 372,80 

4 Zwrot opłaty za DPS 100 943,56 

5 Zwrot zasiłku stałego 7 602,19 

6 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500 plus+odsetki 15 569,78+1 548,27 

7 Opłata za wydanie duplikatu KDR 47,32 

8 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych+ odsetki 35 354,36+ 4059,12 

9 Odsetki bankowe 165,43 

10 Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 369,40 

11 Zwrot odpłatności za pobyt w schronisku 3 679,60 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OPS W NISKU W 2019 roku 

 W 2019 roku realizowano Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na 2019 rok-Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej . 

W ramach Programu pozyskano środki z MR,P i PS  w wysokości 19 451 złotych . 

 Program osłonowy  MRPiPS (Edycja 2019) wspieranie jst w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie -projekt. pt.‖Razem przeciwko zjawisku przemocy  

w rodzinie‖ . W ramach Programu pozyskano środki z MR,P i PS  w wysokości 11 405,00 

złotych . 

 Wieloletni rządowy  program „Posiłek w szkole i w domu „ na  lata 2019-2023 Moduł 1 i 

Moduł 2. W ramach Programu pozyskano środki  w wysokości 199 800 złotych. 

 Program osłonowy „Pomoc dzieciom w zakresie dożywiania w Gminie i Mieście Nisko na 

lata 2019-2023. 

 Program Pomocy Żywnościowej FEAD –Podprogram 2018/2019. 

 Projekt „Czujemy bluesa‖ realizowany  w umowie partnerskiej ze Stowarzyszeniem Opieki 

nad Dziećmi „Oratorium‖ ze Stalowej Woli  i PWD w Wolinie, oraz Zarzeczu- koszt projektu 

38 300 złotych 
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 Projekt „Mamo ,tato nie daj się prosić‖ realizowany  w umowie partnerskiej ze 

Stowarzyszeniem Opieki nad Dziećmi „Oratorium‖ ze Stalowej Woli  i PWD w Wolinie oraz 

Zarzeczu- koszt projektu 16 807 złotych 

 Projekt „Na rozstaju dróg‖ realizowany  w umowie partnerskiej ze Stowarzyszeniem Opieki 

nad Dziećmi „Oratorium‖ ze Stalowej Woli  i PWD w Wolinie oraz Zarzeczu- koszt projektu 

20 000 złotych 

 

 

Sporządził: 

Dyrektor OPS  w Nisku 

Elżbieta Tłusta 


