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                                            Nisko, dnia: 2019-01-16 

Sprawozdanie  

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  za 2018 rok 

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

 

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/50/90 Rady 

Narodowej Miasta i Gminy w Nisku z dnia 27.03.1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej- 

Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku . 

Na podstawie Zarządzenia nr 4 Naczelnika Miasta i Gminy Nisko z dnia 30 marca 1990 roku w sprawie 

utworzenia terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej - nazwę „Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej” 

zastąpiono nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej”. 

           OPS w Nisku realizuje zadania określone statutem uchwalonym przez Radę Miejską  

w Nisku, który jest aktualizowany w sytuacjach pojawiania się nowych zadań ustawowych. Zasady  natomiast 

funkcjonowania Ośrodka reguluje regulamin organizacyjny zatwierdzony zarządzeniemBurmistrza Gminy  

i Miasta Nisko . 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej powierzone są  zadania z obszaru pomocy społecznej , 

profilaktyki alkoholowej , promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ochrony zdrowia 

psychicznego, świadczeń rodzinnych, pomocy uprawnionym o alimentów , świadczeń wychowawczych 

500 plus, dobrego startu 300 plus,karty dużej rodziny, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy za życiem oraz świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

W strukturze OPS w Nisku działa  podmiot ekonomii społecznej tj. Klub Integracji Społecznej  

oraz 4 Placówki Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym. 

W siedzibie OPS działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnejw ramach Porozumienia zawartego 

pomiędzy Starostwem Niżańskim a Gminą Nisko w zakresie realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

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

Żywnościowa  2014-2020 w ramach współpracyze Stowarzyszeniem Rozwoju Osiedla MALCE. 

http://www.naszops.nisko.pl/
mailto:ops.nisko@ops-nisko.pl
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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 ma także Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

SCHEMAT ORGANIZACYJY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

Poniższy schemat przedstawia strukturę stanowisk pracy w OPS. Schemat ten jest załącznikiem do 

Regulaminu organizacyjnego jednostki zatwierdzonego przez Burmistrza G i M Nisko. Stanowiska pracy są 

dostosowane do zadań jakie nakładane są na gminę w obszarach wyżej wymienionych, a które statutowo 

powierzone są  do realizacji pomocy społecznej.
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Stan zatrudnienia w OPS w Nisku w  2018 roku przedstawiał się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE ,PRAKTYKI STUDENCKIE,WOLONTARIAT 

Wzorem lat ubiegłych  w roku 2018 roku  prace społecznie użyteczne w Gminie Nisko realizowane  były  

przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku , zgodnie  z  porozumieniem nr CAZ-PR.7121.2.2018    

zawartym  pomiędzy  Starostą  Powiatu Niżańskiego reprezentowanym  przez   Dyrektora   PUP w Nisku  

 a   Gminą   Nisko reprezentowaną przez Burmistrza . 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 

OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI  (bez pracowników PWD) 

Liczba ogółem pracowników 

jednostki pomocy społecznej 
1 33 

KADRA KIEROWNICZA 

Ogółem kadra kierownicza 

(dyrektor jednostki i jego 

zastępcy) 

2 1 

W tym: (od poz. 3 do poz. 4) 

Wykształcenie wyższe 3 1 

Specjalizacja z organizacji 

pomocy społecznej 
4 1 

PRACOWNICY SOCJALNI 

Ogółem 5 11 
W tym: pracownicy socjalni 

ogółem zatrudnieni z EFS 
6 0 

W tym: (od poz. 7 do poz. 11) 

Wykształcenie wyższe 7 6 

Wykształcenie średnie 8 5 

Specjalizacja 1-ego stopnia w 

zawodzie 
9 5 

Specjalizacja 2-ego stopnia w 

zawodzie 
10 5 

Specjalizacja z organizacji 

pomocy społecznej 
11 5 

POZOSTALI PRACOWNICY: 

Ogółem 12 21 
W tym:  

Wykształcenie wyższe 13 15 

Wykształcenie średnie 14 6 

 

 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO-ŚWIETLICE  

ŚRODOWISKOWO PROFILAKTYCZNE 

Ogółem 15 4 
Wykształcenie wyższe 16 4 
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Od 15 marca  do 31 grudnia  2018 roku  do wykonywania prac społecznie użytecznych zostało 

skierowanych  przez PUP w Nisku  ogółem  9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej w OPS   w Nisku, w tym także uczestników Klubu Integracji 

Społecznej działającego w ramach Ośrodka . 

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

w miesiącu) przez okres od 1-go do 6 miesięcy, w ciągu roku 2018 przepracowali łącznie  1 440 godzin. 

Prace społecznie użyteczne realizowane były w OśrodkuPomocy Społecznej w Niskugdzie 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.  

Osoby skierowane przez PUP wykonywały prace na rzecz społeczności lokalnej tj. pomagały osobom 

starszym, samotnym, chorym, w  wykonaniu drobnych prac remontowych.  

 

Koszt realizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Nisko w roku 2018 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 OPS 

 

 

w zł 

 

1 440 

 

8,10 zł 

8,30 zł  

od 1 czerwca 

2018 roku 

 

11 886,00 zł 

 

4,86 zł 

4,98 zł  

od 1 czerwca 

2018 roku 

 

7 131,60 zl 

 

4 754,40zł 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2018 roku nie realizował praktyk  studenckich  ani umów wolontariackich. 

 

ANALIZA ZADAŃ W POMOCY SPOŁECZEJ  

ORAZ CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTÓW ŚWIADCZEŃ  

 
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, iż pomoc społeczna polega w szczególności na:  

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

2) pracy socjalnej;  

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;  

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
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Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.  

Gmina i powiat, są obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej i nie 

mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób 

prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. 

Zadania w obszarze pomocy społecznej można podzielić w następujący sposób: 

 

POMOC SPOŁECZNA 

ZADANIA OBLIGATORYJNE-

OBOWIĄZKOWE GMINY  

ZADANIA 

FAKULTATYWNE 

ZADANIA ZLECONE 

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.  sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w 

zakresie pomocy społecznej;  
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 świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych;  
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;  
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 

1. przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków specjalnych 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. opracowanie i realizacja 

projektów socjalnych;  
5.  podejmowanie innych zadań z 

zakresu pomocy społecznej 

wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy, w tym tworzenie 

i realizacja programów 

osłonowych;  
6. 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 

oraz realizacji Programu 
Aktywizacja i Integracja, o 

którym mowa w przepisach o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

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  
rozwójinfrastruktury  

 ośrodków wsparcia  

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, o których 

mowa w art. 5a; 

 

6.przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków celowych, a także 
udzielanie schronienia oraz 

zapewnianie posiłku i 

niezbędnego ubrania 
cudzoziemcom, którym 

udzielono zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych 
lub zgody na pobyt 

tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

7. wypłacanie 

wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki. 
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Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie liczby beneficjentów korzystających  

z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  w 2018 roku porównawczo 

m.in. z rokiem poprzednim 

Wyszczególnienie Liczba osób , którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba rodzin Liczba osób    

   w rodzinach 

Rok  

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 
Rok  

2016 

Rok  

2017 

Rok 

2018 

Rok  

2016 

Rok 

 2017 

Ro k 

2018 

świadczenia przyznane 

 w ramach zadań zleconych 

 i zadań własnych ogółem 

794 703 610 505 450 408 1444 1182 1078 

W tym : 

świadczenia pieniężne 

325 343 263 311 331 253 745 805 545 

świadczenia niepieniężne 

 

503 393 374 310 248 234 1098 845 796 

świadczenia przyznane 

 w ramach zadań zleconych 

34 21 19 34 21 19 63 38 37 

świadczenia przyznane 

 w ramach zadań własnych 

771 686 598 483 434 397 1400 1152 1058 

Pomoc udzielna w ramach pracy 

socjalnej 

X x x 599 607 552 1656 1635 1408 

 

Z tabeli wynika, że w roku 2018 zmniejszyła się ponownie liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka 

co być może jest konsekwencją innych  uprawnień do np. 500 plus, czy 300 plus ale nie spowodowało to  

zbytniego zmniejszenia wydatków na pomoc społeczną. 

 W roku 2018 nadal największym wydatkiem zadaniowym z budżetu Gminy były koszty pobytu 

podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 

 

Ponadto w 2018 roku zmieniły się kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania pomocy  i nastąpiła 

podwyżka świadczeń obligatoryjnych.  

 

zakładu karnego;  

17.  sporządzanie sprawozdawczości oraz 
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

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 o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 
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Od 1 października 2018 roku kryteria ustawowe wynoszą: 

dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, 

dla osoby w rodzinie                        -528,00 zł 

dochód z 1 ha przeliczeniowego -308 ,00 złotych 

 

Powody dla których obejmowano osoby i rodziny pomocą społeczną w 2018 roku   

zawiera poniższa tabela 

 

ZADANIE 

  

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIAD. 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w 

zł 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 

Odpłatność gminy 

za pobyt w domu 

pomocy 

społecznej 

28 291 516 507 28 28 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób  rodzinach 

 Ogółem W tym na wsi 

Rok  

2016 

Rok  

2017 

Rok 

2018 

Rok  

2016 

Rok 

 2017 

Rok 

20118 

Rok 

2016 

Rok  

2017 

Rok  

2018 

Alkoholizm 73 68 64 34 27 28 141 122 121 

Bezdomność 15 18 16 5 6 4 16 19 16 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego-ogółem 

48 47 45 15 13 13 177 178 164 

Bezrobocie 270 217 192 104 77 66 876 674 596 

Długotrwała choroba 287 269 250 100 98 88 703 621 562 

Niepełnosprawność 215 206 183 77 74 72 500 443 411 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

73 69 70 41 34 26 381 337 332 

Przemoc domowa 77 72 66 23 15 14 241 297 218 

Rodziny niepełne 25 24 24 5 3 5 86 81 78 

Rodziny wielodzietne 60 11 10 39 32 3 336 279 54 

Sytuacja kryzysowa 4 1 1 X 0 0 14 1 1 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

9 7 4 3 2 3 13 10 8 

Ubóstwo 254 235 186 110 97 76 687 566 433 
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Z analizy powodów trudnej sytuacji dla których udzielano pomocy w 2017 roku należy podkreślić  

długotrwałą chorobę i niepełnosprawność oraz bezdomność. Przedkłada się to na koszt świadczeń tj. usługi , 

schronienie, zasiłki stałe, opłaty za DPS. 

 

W celu dokładniejszej analizy zaspokajanych potrzeb i ponoszonych wydatków poniżej przedstawiono 

informację roczną. 

 

 

 

 

 
       

                                   UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN 

  

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

2) 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 1) w zł 

LICZBA 

RODZIN 2) 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 2) 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 3) 1 598 X 1 049 898 397 1055 

ZASIŁKI STAŁE – 

OGÓŁEM 
2 112 1151 550 579 110 151 

z tego: 
3 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 4 X X 550 579 X X 

w tym przyznany dla 

osoby: (z wiersza 2) 
5 88 916 489 777 88 88 

samotnie 

gospodarującej 

pozostającej w 

rodzinie 
6 26 235 60 802 24 65 

ZASIŁKI OKRESOWE 

- OGÓŁEM 
7 56 178 52 589 55 134 

Informacja roczna-szczegółowa z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,  

w naturze i usługach w 2018  roku 

 

 

 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM 

  

FORMY POMOCY 

LICZBA    SÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 1) 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w zł 

LICZBA 

RODZIN 1) 

LICZBA OSÓB 

W 

RODZINACH 

1) 

0 1 2 3 4 5 

  

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE W MIEJSCU 

ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

1 19 6098 113310 19 37 

  

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd 
2 27 357 119400 x x 
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z tego: 
8 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 9 X X 52 589 X X 

w tym przyznane z 

powodu: (z wiersza 7) 10 32 110 33 947 31 67 

bezrobocia 

długotrwałej 

choroby 
11 14 36 10 142 14 38 

niepełnosprawnośc

i 
12 6 17 4 069 6 17 

możliwości 

utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń 

z innych systemów 

zabezpieczenia 

społecznego 

13 3 5 1 064 3 5 

innego niż 

wymienione w 

wierszach 10-13 

14 6 10 3 367 6 14 

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 11 1735 34 821 11 11 

POSIŁEK 17 309 42052 159 549 169 695 

w tym dla: 
18 297 39958 145 010 157 680 

dzieci 

UBRANIE 19 0 0 0 0 0 

USŁUGI 

OPIEKUŃCZE - 

OGÓŁEM 

20 39 5185 94 907 39 57 

w tym: 
21 0 0 0 0 0 

specjalistyczne 

w tym dla: 
23 0 0 0 0 0 

osób bezdomnych 

ZASIŁKI CELOWE 

NA POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

 W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

24 2 2 2 500 2 2 

ZASIŁKI CELOWE W 

FORMIE BILETU 

KREDYTOWANEGO 

25 0 0 0 0 0 

SPRAWIENIE 

POGRZEBU 
26 2 2 3 239 2 2 

w tym: 

27 0 0 0 0 0 osobom 

bezdomnym 

INNE ZASIŁKI 

CELOWE I W 

NATURZE OGÓŁEM 

28 192 X 151 714 186 438 
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w tym: 

29 14 15 5 350 14 25 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 41 94 

INTERWENCJA 

KRYZYSOWA 
36 X X X 1 1 

PRACA SOCJALNA 37 X X X 552 1408 

        

ANALIZA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ,CHARAKTERYSTYKA RODZIN 

KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ, ORAZ OGÓLNE INFORMACJE  

O KRYTERIACH I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 
 

 

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.  

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 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  



 
 

11 
 

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

 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.  

 

Świadczenia rodzinne podlegają ustawowej weryfikacji . Kryteria dochodowe od 1 listopada 2018 roku 

wynoszą: 

1. Kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, 

2. Kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. 

3. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 

            jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

4. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowejzapomogi z tytułu urodzenia dziecka,  

             pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosi 1 922 zł. 

 

Kwoty świadczeń opiekuńczych od 1 listopada 2018 r. wynoszą: 

 Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł 

 Specjaln yzasiłek opiekuńczy – 620 zł 

 Zasiłek dlaopiekuna-620 zł 

 Świadczenie pielęgnacyjne -1 477 zł 

 

Kwoty świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018 r. wynoszą: 

 Zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. Roku życia – 95 zł, 

 Zasiłek rodzinny na dziecko  w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124 zł, 

 Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135 zł, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzeniadziecka – 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/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcejniż 546 zł (w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności), 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł, 

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

do 5 roku 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, 

http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo
http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni
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 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania:  

 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 

113 zł, 

 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzeniadziecka – 1 000 zł, 

 świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł. 

 

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

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 

którym decyzją 
przyznano 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń Liczba rodzin 

1.  Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 589 15 559 2 564 567 851 

2.  Zasiłki pielęgnacyjne 676 7 269 1 162 066 656 

3.  Świadczenia pielęgnacyjne 139  1 454 2 164 007 139 

4.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 36 283 153 238 36 

5.  Zasiłek dla opiekuna 31 289 153 477 31 

6.  Świadczenia rodzicielskie 130 801 728 450 130 

7.  Jednorazowa zapomoga z 

tyt.urodzenia dziecka 

181 181 181 000 180 

8.  Świadczenie „za życiem” 6 6 24 000 4 

9.  Składki emerytalno rentowe 

ZUS/KRUS 

x x 353961 x 

10.  Składki zdrowotne x x 63 346 x 

 

 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO-ANALIZA 

 
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 3-ch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych 

i bieżących zobowiązań alimentacyjnych). 

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. 
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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 zł. 

 
 

Wyszczególnienie Liczba 

świadczeniobiorców 

Kwota 

 świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Wysokość   ustawowego 

świadczenia 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
117 755 303 106 Pomoc w przypadku uchylania się 

dłużników        od obowiązku 

alimentacji 

Liczba dłużników 

alimentacyjnych wobec 

których podjęto działania 

 

231 

 

 
ŚWIADCZENIA 500 PLUS-ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYDATKÓW 

 
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci rodzina z dwojgiem 

 i więcej niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.  

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze 

lub jedyne dziecko. 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodziny bez względu na stan cywilny rodziców.  

Otrzymują je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz 

rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje 

ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co 

najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest 

uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bezwzględu na dochód.  

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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W G i M Nisko wydatki na świadczenia 500 plus  w 2018 roku przedstawiały się następująco. 

 
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło 

finansowania 

1. 85501 Świadczenia wychowawcze500 plus 

W tym: 

-wypłata świadczeń 

-koszty utrzymania 

12 694 654 

 

12 507 041 

     187 613 

Zlecone 

 
Analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych 500 plus  w 2018 

roku przedstawia się następująco. 

 

ŚWIADCZENIA DOBRY START-300PLUS 

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 lat 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinie 

ogółem W tym 

dzieci 

1 Świadczenia 

wychowawcze 

2442 24931 12 415 817,35 1 609 6 099 3 183 

1.1 na 1 dziecko w tym 1329 10674 5 306 097,58 1176 4213 2087 

na pierwsze dziecko 518 4140 2 057 755,16 521 1705 754 

1.2. na 2 dzieci w tym 1138 9086 4 528 556,17 561 2366 1313 

na pierwsze dziecko 420 3537 1 758 593,19 428 1707 910 

1.3 na 3 dzieci w tym 468 4221 2 106 486,10 158 786 489 

na pierwsze dziecko 148 1344 667 986,10 151 744 460 

1.4. na 4 dzieci w tym 93 748 374 000,00 23 144 99 

na pierwsze dziecko 21 159 79 500,00 21 130 89 

1.5. na 5 dzieci w tym 20 130 64 677,50 4 28 20 

na pierwsze dziecko 4 26 12 677,50 4 28 20 

1.6. na 6 i więcej dzieci w tym 7 72 36 000,00 2 12 8 

na pierwsze dziecko 1 12 6 000,00 1 8 6 
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w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w 

rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.Wsparcie z programu „Dobry Start” należy się rodzicom, 

opiekunom prawnym i 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). 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 online 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 realizująceroczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 

szkole. Nieobejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych  i uczniów 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. 
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Poniżej przedstawia się analizę wydatków poniesionych na realizację Programu Dobry Start 

 w 2018 roku. 

 

 

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

przyznanych i wypłaconych  świadczeń  

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki 

poniesione  

w roku w zł 

Liczba 

świadczeń 

przyznanych 

w roku 

Liczba 

świadczeń 

wypłaconych 

w roku 

1 2 3 4 5 

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

1.1. 
- w związku ze sprawowaniem opieki naprzemiennej nad 

dzieckiem 
0 0 0 

Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia dobry start 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1 2 3 

1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego, w tym: 1 730 

1.1. - o przyznanie świadczenia 1 667 

1.2. - przekazanych według właściwości 3 

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 

1.3.2. - z powodu niewywiązania się z obowiązku poprawienia/uzupełnienia danych w wyznaczonym terminie 0 

2. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą 

systemu teleinformatycznego, z tego: 
815 

2.1. 
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw. Emp@tia)(§ 13 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia1)) 
87 

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

drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia1)) 
728 

3. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy odmawiających prawa do świadczenia dobry start 15 

4. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start 0 

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

podstawie § 31 ust. 11 rozporządzenia1) 
0 
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Informacje o przyczynie wypłacenia świadczenia dobry start 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne 

1 2 3 

1. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start, z tego: 2 374 

1.1. - w związku z okolicznością, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia1) 2 369 

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: 
2 374 

2.1. - w szkole podstawowej 1 519 

2.2. - w szkole ponadpodstawowej 91 

2.3. - w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej 739 

2.4. - w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 0 

2.5. - w specjalnym ośrodku wychowawczym 5 

2.6. - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 17 

2.7. 
- w specjalnym ośrodku wychowawczym 

 
5 

2.8. - w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 3 

 

                 Informacje na temat finansowania świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne 

1 2 3 

1. 
Otrzymana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację przez organ właściwy świadczenia 

dobry start i koszty jego obsługi 
736 090 

2. Przysługująca z budżetu państwa organowi właściwemu kwota dotacji na koszty obsługi 23 890 

3. Wydatki na obsługę świadczenia dobry start, z tego: 23 890 

3.1. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji 

związanych ze świadczeniem 
13 427 

3.2. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do 

realizacji zadań związanych ze świadczeniem 
0 

3.3. 
- wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem, które w związku 

z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatek 
5 757 

3.4. - wydatki pozostałe 4 706 

4. 
Wydatki na obsługę świadczenia dobry start o sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na 

realizację świadczenia, z tego: 
0 

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

zadań związanych ze świadczeniem 
0 

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

realizacji zadań związanych ze świadczeniem 
0 

4.3. 
- wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem, które w związku 

z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatek 
0 
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KARTA DUŻEJ RODZINY 
 

  

 

 

Karta Dużej Rodzinyprzysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w 

przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci. 

Jak ją otrzymać? 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. 

Ten, który go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka 

rodzica oraz dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy 

wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci. 

Co ważne – wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla 

rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci.   

Karta może być plastikowa i elektroniczna w formie wygodnej aplikacji mKDR. Warto wnioskować o obie jej 

formy. Można to zrobić za pośrednictwem strony  empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu 

zamieszkania członka, lub członków rodziny. 

 

                                 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? 

• w przypadku rodzica należy dołączyć zaświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

oraz że nie jest, lub nie był, pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

4.4. - wydatki pozostałe 0 

5. 
Liczba osób realizujących w ramach organu właściwego (gminy) zadania związane ze 

świadczeniem dobry start, w tym: 
2 

5.1. - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na uśrednione pełne etaty) 1,00 

5.2. - zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 

5.3. - innych, w tym: 0 

5.3.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a otrzymujących wyłącznie dodatek za realizację 

zadań związanych ze świadczeniem 
1 

5.3.2. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a otrzymujących wyłącznie nagrody/premie za 

realizację zadań związanych ze świadczeniem 
0 
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• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - 

oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 

• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis 

postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;  

• w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - 

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń można pobrać pod adresem 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-                      

duplikatu 

                                     Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny? 

• zniżki na przejazdy kolejowe dla rodziców i małżonków rodziców – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% 

na bilety miesięczne; 

• 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców; 

• 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci; 

• bezpłatny wstęp do parków narodowych. 

Kartę Dużej Rodziny honoruje ok. 5 tysięcy Partnerów w ok. 22 tysiącach punktów. Wyszukiwarka 

Partnerów Karty Dużej Rodziny (mapa i wykaz) znajduje się pod adresem: 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 

 

Analizę obsługi zadania- Karty Dużej Rodziny przedstawia poniższe zestawienie 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło 
finansowania 

1.  85503 Kata Dużej Rodziny 660,54 zlecone 

  

 

KARTA  DUŻEJ RODZINY 
 

LICZBA WYDANYCH KART W 2018 

ROKU 

 

W TYM DLA 

RODZICÓW 

 

W TYM DLA 

DZIECI 

 

LICZBA RODZIN 

FORMA 

TRADYCYJNA 

PAPIEROWA 

 

FORMA 

ELEKTRONICZNA 

222 189 91 131 40 

 

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. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20duplikatu
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20duplikatu
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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 2018 roku przedstawiały się następująco. 

 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota 

wydatku 

Źródło 

finansowania 

1. 85205 Przeciwdziałanie przemocy 15 000 Własne 

UGiM 

 

Kierownik 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 z obszaru przeciwdziałania przemocy w GiM Nisko zostanie  Radzie Miejskiej w 

Nisku przekazana 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 2018 roku prowadzono działania w 66 rodzinach w których zdiagnozowano 

występowanie przemocy domowej. 

     

    POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

  LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 
  

OGÓŁEM 
w tym: 

  NA WSI 1) 

 

PRZEMOC W RODZINIE 

 
66 14 218 

 

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 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
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W  OPS wyznaczone jest stanowisko pracy ds. asysty rodzinnej. Asystent rodziny pracuje w zadaniowym 

czasie pracy, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w cyklach szkoleniowych, poprzez 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 2018 roku przedstawiała się następująco: 

 

Nazwa kategorii Rok 2018 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy 

opiekuńczo-wychowawcze 

45 

Liczba osób w rodzinach 164 

 

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, 
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 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 G i M Nisko, oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa w 2018 roku  ilustruje tabela poniżej. 

 

Asystenci rodziny 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

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

1.1. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy 1 

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: 54421 

3.1. finansowane z budżetu gminy 33237 

3.2. finansowane z innych źródeł 21184 

4. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 10 

5. Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z tego: 13 

5.1. do 3 miesięcy 3 

5.2. powyżej 3 do 12 miesięcy 3 

5.3. powyżej 1 roku 7 

6. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną1) 15 

7. Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 0 

7.1. ze względu na osiągnięcie celów 0 

7.2. ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 

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) 13 

 

W 2018 roku realizowano Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2018 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 21 184 złotych . Asystent pracował ( w zadaniowym czasie pracy) w 13 rodzinach . 
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PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

W ramach pomocy rodzinie placówki wsparcia dziennego obejmują opieką i wychowaniem dzieci  

w czasie pozalekcyjnym. Do placówek wsparcia dziennego zalicza się m. in. świetlice i kluby środowiskowe 

oraz ogniska wychowawcze. Sprawują one funkcje opiekuńcze, wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, 

uczą gospodarowania czasem, odpowiedzialności, obowiązkowości. 

W placówkach tych prowadzi się zajęcia socjoterapeutyczne, wspomagające dzieci z zaburzeniami 

zachowania. Istnieją też placówki wsparcia dziennego niosące pomoc specjalistyczną dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych. Działają także tzw. wychowawcy podwórkowi, którzy pomagają rodzinie poprzez 

organizowanie zajęć dla dzieci na podwórkach, placach zabaw itp., w bezpośrednim kontakcie z dziećmi  

w ich środowisku.Placówki prowadzone są przez gminę (lub podmiot, któremu zleciła ona realizację tego 

zadania lub który uzyskał zezwolenie wójta) albo powiat. 

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 2018 rok. Należy jedynie wspomnieć ,że zostały one 

powołaneUchwałą 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 2018  na terenie Gminy i Miasta Nisko rozpoczęły działalność 2 nowe 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 

Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „MALI  AGENCI” –Nisko, ul. Piaskowa 15 

W 2018 roku łącznie w PWD skorzystało z uczestnictwa 116 dzieci. 

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 110 14 

4. Wydatki (w zł) 208 042 28 042 

5. Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu roku 116 14 

6. Liczba pracowników 4 2 
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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. Kwestie prawne związane ze wspieraniem rodziny 

 i systemem pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej
[1]

. Ustawa ta określa m.in. zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, zasady  jej 

finansowania. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej.  

Formy rodzinne 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. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd. Bywa też tak, że 

dziecko jest w pieczy zastępczej na własną prośbę, na wniosek rodzica lub osoby trzeciej, a także w razie 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie po interwencji 

pracownika socjalnego.  

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.  

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 zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, 

odpowiednio, rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej, 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. 

 

 

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/Ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_systemie_pieczy_zast%C4%99pczej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_systemie_pieczy_zast%C4%99pczej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_systemie_pieczy_zast%C4%99pczej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_systemie_pieczy_zast%C4%99pczej
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
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82noletnio%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
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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 2018 roku ilustruje poniższe 

zestawienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, który wprowadzony został Zarządzeniem 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Nr 10/2015 z dnia 30 października 2015 roku, 

zmodyfikowanym Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 4 

maja 2017 roku oraz Zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 28 maja 2018 roku. 

 Głównym celem funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej jest wsparcie osób będących w trudnej 

sytuacji materialno – bytowej podlegających wykluczeniu społecznemu bez względu na jego przyczynę.  

W zakresie wsparcia osób korzystających z KIS  w 2018 roku realizowane zostały działania  z zakresu 

reintegracji społecznej i zawodowej. Wszelakie działania jakie podejmuje się  w KIS są bezpłatne, 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób uczestniczących w zajęciach.  

Realizacja IV edycji KIS odbywała się w 2018 roku na podstawie opracowanego planu pracy.  

Czwarta edycja  zajęć kierowana była do osób nieaktywnych zawodowo w tym z uwagi na 

niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, osób bezrobotnych w szczególności długotrwale korzystających  

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku bez względu na formę, osób w wieku aktywności zawodowej 

tj. 18-65 lat, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

W ramach IV edycji KIS zaplanowano edycję trwającą 7 miesięcy tj. od maja do listopada 2018 roku, przy 

czym zajęcia  dla uczestników rozpoczęły się w czerwcu 2018 r.- czyli okres realizacji zajęć objął 6 miesięcy.  

Założeniem co do liczby uczestników tej edycji była liczba 12 osób. Rekrutację do udziału w KIS 

przeprowadzono w terminie maj-czerwiec 2018 roku, w ramach której zrekrutowano 18 osób. Ostatecznie do 

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
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a 

d
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ec
i 
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o
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t 

 

 

L
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a 

d
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i 

   

K
o

sz
t 

 

  

2018 26 15 razem 

6 opuściło 

placówki 

9 nadal 

przebywa 

160 186 11 razem 

 w tym 

1 pełnoletnia 

33 480 
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udziału w IV edycji zakwalifikowano 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn. W realizacji zajęć IV edycji KIS 

wzięło udział 13 osób w tym, że jedna osoba została wykreślona z listy uczestników z uwagi na brak realizacji 

postanowień kontraktu socjalnego. Dwie z uczestniczek zakończyły swój udział w KIS zgodnie 

 z zaplanowaną ścieżką wsparcia w miesiącu wrześniu z uwagi na podjęcie zatrudnienia. 

Ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach zawarto kontrakty socjalne,  

w których zaplanowano zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej a także zaplanowano pomoc 

finansową na okres 5 miesięcy. 

Działania w IV edycji realizowane były poprzez: 

I. Reintegrację społeczną: 

1. Samopomocową grupę wsparcia 

2. Zajęcia profilaktyczne z zakresu problemów uzależnień 

3.Zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym i czasem  

4. Zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem 

5. Zajęcia z zakresu aspektów przemocy w rodzinie 

6. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

7. Zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego 

II. Reintegrację zawodową: 

1. Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej 

2. Prace społecznie użyteczne  

3. Grupowe doradztwo zawodowe w zakresie rynku pracy i usług instytucji runku pracy 

Ponadto z uczestniczkami  stale prowadzona była  praca socjalna. 

Zajęcia prowadzone były przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracowników socjalnych  . 

 Efektem przeprowadzonych zajęć w IV edycji KIS winno być całkowite lub częściowe 

usamodzielnienie się uczestników KIS w zakresie podtrzymania umiejętności uczestnictwa w życiu 

społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu poprzez realizację 

zajęć z reintegracji społecznej i zawodowej.   

 W szczególności  nabycie umiejętności poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy . 

Frekwencję wśród osób, które uczestniczyły w IV edycji KIS można określić jako regularną.  

W ramach IV edycji zajęć KIS zawarto 13 kontraktów socjalnych. Jedna z uczestniczek zakończyła realizację 

kontraktu socjalnego w sposób negatywny. Powodem takiego zakończenia było nierealizowanie postanowień 

zawartego kontraktu socjalnego. Tym samym udział w IV edycji KIS ukończyło 12 osób co potwierdzono 

stosownym zaświadczeniem. Uczestnicy KIS otrzymali pomoc finansową w formie zasiłków celowych w 

okresie lipiec - listopad na łączną kwotę 5 500,00 zł. Podczas zajęć uczestnicy KIS mieli także zapewniony 

serwis kawowy.  

 Budżet IV edycji KIS zaplanowano na poziomie 26 500,00 zł (w planowanym budżecie nie 

uwzględniono kosztu prac społecznie użytecznych). Rzeczywisty budżet realizacji IV edycji KIS wyniósł  
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23 959,54 zł (w tym zasiłki, obsługa, materiały, serwis kawowy) zrealizowanym budżecie nie uwzględniono 

kosztu prac społecznie użytecznych). 

 

PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ FEAD PODPROGRAM 2017/2018 

 

W roku 2018Gmina i Miasto Nisko w efekcie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizacje zadania 

publicznego wyłoniłaStowarzyszenie Rozwoju Osiedla MALCE w Nisku ul. Sandomierska 114 do 

dystrybucji żywności z PO PŻ  w Podprogramie 2017 i 2018 . 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2018 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. 

 

Od 1 października 2018 roku podwyższone  zostały kwoty w ramach Podprogramu   kwalifikujące do 

otrzymania skierowania  i wynoszą: 

1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującejoraz 1 056 zł dla osoby  w rodzinie . 

Na potrzeby Stowarzyszenia oraz realizacji w Gminie PO PŻgmina nieodpłatnie udostępniła budynek –

magazyn w centrum Niska do składowania i wydawania żywności.  

Produkty odbiera Stowarzyszenie z Banku Żywności w Tarnobrzegu.  

Logistycznie i informacyjnie realizacja programu przebiega sprawnie. Na terenie ośrodka udostępnia się 

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

żywności.Informacje o odbiorze produktów są zamieszczane w miejscach dostępnych w OPS ,na budynku 

magazynu, na stronach internetowyh OPS i Gminy. 

OPS wydaje skierowania dla osób ubiegających się o pomoc z PO PŻ i rejestruje skierowania w SI 

POMOST. Na dzień 31 grudnia 2018 roku  z PO PŻ –Podprogram 2018 zostało objętych 1 030 osób tj. z 

351 rodzin. 
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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 2018 roku z upoważnienia Burmistrza Gim Nisko Kierownik OPS w Nisku objął tą formą pomocy 

 22 osoby. Na obsługę zadania otrzymano kwotę 1 120,00 złotych. 

 

Poza wymienionymi zadaniami 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 2017-2020 

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

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

 

DOCHODY UZYSKANE PRZEZ OPS W 2018 roku 

 

 

Dochody uzyskane w 2017 roku  przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nisku tytułem egzekucji alimentów 

Kwota uzyskania dochodu  

w złotych 

 

Fundusz alimentacyjny+ odsetki+ zaliczka alimentacyjna-

zadania zlecone 

 

 

242 313 

35 361 

 

Zaliczka Alimentacyjna + FA- zadania własne 91 345 

4 094 

Razem 373  113 
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Dochody uzyskane w 2018 roku z innych tytułów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

przedstawia poniższe zestawienie 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota 

uzyskania 

dochodu w zł 

1 85219 Usługi opiekuńcze-opłaty 29398 

2 85228 Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi-opłaty 10300 

3 86203 Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nisku 

5028 

4 85214 Zwrot opłaty za DPS 2293 

5 85216 Refundacja zasiłku stałego 687 

6 85501 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500 plus 32585 

7 85503 Opłata za wydanie duplikatu KDR 18,80 

Razem 80 310 

 

 

Wydatki na pomoc społeczną  poniesione wg rodzajów zadań  w 2018 roku przedstawiono  

w tabeli poniżej. 

 

Określając źródło finansowania zadań należy odpowiednio rozumieć: 

- własne GiM- środki własne  z budżetu gminy 

- własne UW-środki stanowiące dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody 

-zlecone-środki stanowiące całkowite finansowanie zadania z budżetu Wojewody 

WYSZCZEGÓLNIE-

NIE 

Źródło finansowania 

 
Kryteria 

kwalifikacji do 

otrzymania 

świadczenia 

Zadania szczegółowe w obrębie 

rozdziału 

 

Przepis prawa 

Budżet gminy 

(kwota) 

Dotacja wojewody 

(kwota) 
Ustawa 

Uchwała  

Rady 

Miejskiej 

OGÓŁEM 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85154 - Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
1 180 000,00 0,00 Brak 

Prowadzenie i utrzymanie 

Placówek Wsparcia Dziennego- 

Świetlic Środowiskowo 
Profilaktycznych w Nisku 

,Zarzeczu, Wolinie i Nowosielcu 

ustawa 

Uchwała o 

przyjęciu 
Programu 

85195-Wydawanie 
decyzji dla osób 

nieubezpieczonych 

2 0,00 1 120,00 

Do 528 zł osoba w 

rodzinie 
Do 701 osoba 

samotnie 

gospodarująca 

Wydawanie decyzji ustalających 

prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej w imieniu Burmistrza  

dla osób nieubezpieczonych 

ustawa x 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy 
społecznej 

1 516 507,00 0,00 
Ustawowe  zasady 
kierowania do DPS 

Kierowanie do DPS, ustalanie 

odpłatności za pobyt w DPS, 

zawieranie umów z wstępnymi i 
zstępnymi o ponoszeniu 

odpłatności za pobyt bliskich w 

DPS 

ustawa x 

85205 - Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 
2 15 000,00 0,00 

Brak-osoby 

doświadczające 
przemocy i stosujące 

Obsługa Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 

ustawa 

Uchwała o 

przyjęciu 
Programu 
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WYSZCZEGÓLNIE-

NIE 

Źródło finansowania 

 
Kryteria 

kwalifikacji do 

otrzymania 

świadczenia 

Zadania szczegółowe w obrębie 

rozdziału 

 

Przepis prawa 

Budżet gminy 

(kwota) 

Dotacja wojewody 

(kwota) 
Ustawa 

Uchwała  

Rady 

Miejskiej 

pomoc oraz 

członkowie tych 
rodzin 

Rodzinie 

Zatrudnianie psychologa 
Pomoc osobom doświadczającym 

przemocy i stosującym przemoc 

85213 - Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby 
pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne 

oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach 

centrum integracji 

społecznej 

3 

 

 

 
35,00 46 295,00 

 

 
 

63 346,00 

Osoby uprawnione 

do świadczeń z 

pomocy społecznej i 
świadczeń 

opiekuńczych 

Opłacanie składek zdrowotnych za 

osoby pobierające zasiłki stałe 

 
 

Opłacanie składek za osoby 

pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki dla 

opiekunów, specjalne zasiłki 

opiekuńcze 

 

ustawa x 

5214 - Zasiłki okresowe 

 

celowe i pomoc w naturze 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
schronienie 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

pogrzeb 
 

 

 
 

 

 
zdarzenie losowe 

 

4 

0,00 

 

27 214,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
34 821,00 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

3 239,00 
 

 

 
 

 

 
 

2 500,00 

 
 

 

 

52 214,00 

 

0,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,00 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

0,00 
 

 

 
 

 

 
 

0,00 

 

Osoby samotne przy 

dochodzie poniżej 

701,00 zł 
nieodpłatnie 

Osoby w rodzinie 

przy dochodzie do 
528,00 zł  

 

 
 

 

nieodpłatnie-poniżej 
progów 

dochodowych 

,powyżej kryterium 

opłata za schronienie 

ustalana jest w 

wysokości 70% 
posiadanego 

dochodu beneficjenta 
 

 

 
Koszt 1 pogrzebu 

max 50% zasiłku 

pogrzebowego ZUS 
Z zapytania  

ofertowego koszt 

wynosi 1 658 ,00 
złotych 

 

 
 

Niezależnie od 

dochodu- konieczna 
dokumentacja 

straży, policji, 

szacunek strat 

Udzielanie pomocy pieniężnej 

rzeczowej w postaci celowej i 

okresowej 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zapewnienie miejsca schronienia 

bezdomnym, kierowanie i 

ustalanie odpłatności ,realizacja 

kontraktów socjalnych 

 

 
 

 
 

 

 
Sprawienie pogrzebu zgodnie z 

wyznaniem zmarłego w 

przypadku braku możliwości 
pochówku przez inne osoby  

 

 
 

 

 
 

 

Udzielanie pomocy finansowej  

ustawa Uchwała o 

sprawieniu 

pogrzebu i 
odpłatności 

za pobyt w 

schronisku 

85216 - Zasiłki stałe 5 0,00 550 579,00 

Osoby samotne i w 

rodzinie posiadające 
orzeczoną całkowitą 

niezdolność do  

pracy, wiek, nie 
posiadające dochodu 

lub których dochód 

osobisty nie 
przekracza 

ustawowego 

kryterium 

dochodowego 

Udzielanie pomocy finansowej w 

postaci zasiłku stałego ( z racji 
wieku lub niepełnosprawności) 

ustawa  
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WYSZCZEGÓLNIE-

NIE 

Źródło finansowania 

 
Kryteria 

kwalifikacji do 

otrzymania 

świadczenia 

Zadania szczegółowe w obrębie 

rozdziału 

 

Przepis prawa 

Budżet gminy 

(kwota) 

Dotacja wojewody 

(kwota) 
Ustawa 

Uchwała  

Rady 

Miejskiej 

85219 - Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

W tym realizacja usług 
opiekuńczych 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Wypłacanie 
wynagrodzenia 

przyznanego przez sąd za 

sprawowanie opieki 
prawnej 

6 

1 377 012,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

94 907,00 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

0,00 

 
 

 

 
 

204 740,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,00 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

119 035,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Brak 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Osoby samotne, 
chore,  

niepełnosprawne, 

osoby  
mieszkające z 

rodzinami  

wymagające  
pomocy usługowej  

niezależnie od 
 posiadanego 

dochodu 

 
 

Opiekunowie prawni 

osób 
ubezwłasnowolniony

ch 

 
 

 

 

Koszty  zatrudnienia pracowników 

Koszty eksploatacji budynku w 
tym opłaty za gaz,energię, wodę, 

nieczystości, 

wywóz śmieci, telefony, naprawy, 
opłaty pocztowe, zakupy 

programów i licencji, sprzętu, 

obsługi informatycznej, bhp 
prawnej, ekwiwalenty za odzież  

i środki czystości, koszty szkoleń 

pracowników, zakup materiałów 
biurowych, środków czystości  

i chemicznych ,tonerów, koszty 

przeglądów okresowych budynku, 
przewodów kominowych, 

energetycznych ,gazowych, 

gaśnic, hydrantów, koszty napraw 
awaryjnych, koszty delegacji  

i zapewnienia dowozu w teren 

pracowników 
 

 

 
 

 

Przyznawanie i świadczenie usług 
w środowiskach osób starszych 

,chorych i niepełnosprawnych i 

ustalanie odpłatności za te usługi 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Realizowanie postanowień 

sądowych w zakresie wypłaty 
wynagrodzenia 

ustawa 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Uchwała w 

sprawie 

odpłatności 
za usługi 

opiekuńcze 

85228 - Usługi 

opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

7 0,00 113 310,00 

Niezależnie od 

dochodu+ wskazania 

psychiatryczne do 
objęcia taką formą 

pomocy ,odpłatność 

wynika z 
Rozporządzenia 

Świadczenie usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ustalanie 
odpłatności za te usługi 

Rozporzą 

dzenie 
 

85230 - Pomoc w 
zakresie dożywiania 

8 60 000,00 240 000,00 

150% ustawowego 
kryterium 

dochodowego dla 

osób samotnych i 
osób w rodzinie, 

niezależnie od 

dochodu na wniosek 
dyrektora szkoły 

zgodnie z 

programem 
osłonowym 

Udzielanie pomocy w postaci 
dożywiania dzieci w przedszkolu, 

szkole, młodzieży i osób 

dorosłych w formie posiłku, 
udzielanie zasiłków celowych na 

zakup żywności, pokrywanie 

kosztów transportu posiłków 
pomiędzy szkołami 

ustawa 

Uchwala o 

podwyższen

iu kryterium 
i przyjęciu 

programu 

osłonowego 

85295 - Pozostała 
działalność 

 

9 
4 754,00 

 

19 400,00 

0,00 
 

0,00 

Osoby bezrobotne, 
korzystające z 

pomocy społecznej, 

 
 

 

 
Zarządzenie 
porozumie 

nie 
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WYSZCZEGÓLNIE-

NIE 

Źródło finansowania 

 
Kryteria 

kwalifikacji do 

otrzymania 

świadczenia 

Zadania szczegółowe w obrębie 

rozdziału 

 

Przepis prawa 

Budżet gminy 

(kwota) 

Dotacja wojewody 

(kwota) 
Ustawa 

Uchwała  

Rady 

Miejskiej 

Prace społecznie 

użyteczne 
 

Działalność Klubu 

Integracji Społecznej 
 

objęte asystenturą, 

doświadczające 
przemocy 

Aktywizacja osób korzystających 

z pomocy społecznej 

855 – Rodzina 

85501 - Świadczenie 

wychowawcze 
1 0,00 12 694 654,00 Kryterium ustawowe 

Wyplata świadczeń 500 plus 

Koordynacja świadczeń z 
zagranicy 

Dochodzenie nienależnie 

pobranych świadczeń 

ustawa  

85502 - Świadczenia 

rodzinne 

 
 

 świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego  
 

 

 
 

oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 

 

 

 
 

 
 

obsługa świadczeń 

rodzinnych 

2 

 

 
 

0,00 

 
 

 

92 940,00 
 

 

 
 

 

 
0,00 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

0,00 
 

 

 
 

 

 

 
 

7 130 805,00 

 
 

 

755 303,00 
 

 

 
 

 

 
353 961,00 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

227 688,00 
 

 

 
 

 

 

 
 

Kryterium ustawowe 

 
 

 

Kryterium  ustawowe 
do 725 zł 

 

 
Osoby uprawnione 

do świadczeń z 

pomocy społecznej i 
świadczeń 

rodzinnych, które 

udokumentują okres 
pozostawania w 

ubezpieczeniu 

poniżej 20 lat 
kobiety i 25 lat 

mężczyżni 
 

 

brak 

 

 
 

 

 
Wyplata świadczeń z FA 

Ściąganie należności od 

dłużników alimentacyjnych 
Dochodzenie nienależnie 

pobranych świadczeń 

 
 

 

Opłacanie składek na 
ubezpieczenie emerytalno rentowe 

dla osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 
dla opiekunów i specjalne zasiłki 

opiekuńcze 

 
 

 
 

 

Wynagrodzenia, sprzęt ,materiały 
biurowe ,licencje, media, 

szkolenia itp. 

ustawa  

85503-Karta Dużej 
Rodziny 

3 0,00 661,00 

Rodzice którzy 
wychowali i urodzili  

co najmniej 3-oje 

dzieci bez względu 
na wiek rodzica 

Przyznanie karty w wersji 

tradycyjnej lub elektronicznej 

Wydawanie duplikatów 
Pobieranie opłat za duplikaty 

Współpraca z Wytwórnia 

Papierów Wartościowych  

ustawa  

85504 - Wspieranie 

rodziny 
 

Asystent rodziny 

 
Dobry Start (świadczenia 

300+) 4 

 

 
 

33 237,00 

 
 

0,00 

 

 
 

15 204,00  

 
 

736 090,00 

 

 
 

Rodziny niewydolne  

wychowawczo 
 

Dzieci realizujące 

obowiązek szkolny  
z wyłączeniami 

wiekowymi i 

szkolnymi 
niezależnie od 

dochodu 

 

 
 

Przyznawanie asystenta rodziny 

 
 

Wyplata świadczeń 300 plus ustawa  

85508 - Rodziny 

zastępcze-pobyt dzieci w 

rodzinach zastępczych 

5 33 480,00 0,00 

Dzieci przebywające 

w rodzinach 

zastępczych 

Ustawowe ponoszenie kosztów za 

pieczę ustawa  

85510- Piecza zastępcza-

pobyt dzieci w 
placówkach 

 

6 160 186,00 0,00 
Dzieci przebywające 

w placówkach 

 

ustawa  
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WYSZCZEGÓLNIE-

NIE 

Źródło finansowania 

 
Kryteria 

kwalifikacji do 

otrzymania 

świadczenia 

Zadania szczegółowe w obrębie 

rozdziału 

 

Przepis prawa 

Budżet gminy 

(kwota) 

Dotacja wojewody 

(kwota) 
Ustawa 

Uchwała  

Rady 

Miejskiej 

85322-Asystent rodziny –

Fundusz pracy 
7 0,00 5 980,00 x 

x 
ustawa  

 

Sprawozdanie przedkłada: Kierownik OPS w Nisku - Elżbieta Tłusta 

 

 

 

 

 


