
 

 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudniku nad Sanem 

za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Rudnik nad 

Sanem. Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie                           

w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Miejskiej. Gmina realizując zadania  

zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy  społecznej 

kieruje się ustaleniami Burmistrza. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, realizowane w oparciu                      

o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 

obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest 

wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy 

socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym. 

Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku jak i postanowienia na lata kolejne 

zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, 

gdyż  Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe,                      

a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej 

skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad 

Sanem były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania 

zlecone i  samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne. 

 

 

 

 



 

 

Plan po zmianach i wykonanie w 2016 r. 

 Plan Wykonanie 

Dział 852 Pomoc Społeczna 11. 874. 514,00 11.839.219,88 

Rozdział Plan Wykonanie 

85206 33.764,00 32.298,28 

85211 4.841.462,00 4.841.459,84 

85212 4.075.800,00 4.075.795,45 

85213 100.996,00 99.845,81 

85214 1.133.175,00 1.110.530,79 

85216 425.230,00 421.126,24 

85219 694.002,00 690.097,32 

85228 140.262,00 138.387,00 

85295 429.153,00 429.009,15 

 

                 

 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny  
 

Lp. 85206 Plan Wykonanie 

1 Wydatki bieżące 33.764,00 32.298,28 

 

 

Asystent rodziny realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej zleca pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności                      

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą 

rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim 

zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za 

jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji 

planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia 

dziecka poza rodziną. 

Asystent prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, dokonuje okresowej oceny 

sytuacji rodziny, przygotowuje miesięczne karty pracy oraz miesięczne sprawozdania 

z pracy z rodziną uwzględniające podjęte działania i efekty, a także dokonuje okresowej oceny 

sytuacji rodziny. 

Ponadto asystent poprzez swoją pracę aktywizuje społecznie członków rodzin, motywuje ich 

do podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomaga w poszukiwaniu zatrudnienia, a w przypadku 

aktywności zawodowej motywuje do utrzymania pracy zarobkowej.  

Na początku współpracy z rodziną zostały sporządzone plany pracy (w konsultacji z pracownikami 

socjalnymi oraz rodziną ) w celu uzyskania pożądanych efektów i wyjścia z trudnej sytuacji rodzin 

objętych wsparciem.  

 Opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 



życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi. 

Asystent swoją pracą może objąć  do 15 rodzin. W roku sprawozdawczym pracował z 10 

rodzinami. W analizowanym okresie, na tym stanowisku, zatrudniony był 1 Asystent rodziny.

 Asystentowi rodziny na podstawie umowy o używanie  prywatnych  samochodów do celów 

służbowych wykonującemu pracę w środowisku wypłaca się 0,50 zł za jeden kilometr w jazdach 

lokalnych. Za przejazdy poza gminę wypłacana jest delegacja za używanie prywatnego samochodu, 

stawka za 1 km wynosi również 0,50zł. 

 

 

 

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ 

 

 

Lp. 85211 Plan Wykonanie 

 Wydatki bieżące 4 841 462,00  4 841 459,84 

1 Wydatki osobowe nie zaliczane  100,00 100,00 

2 

 

Świadczenia społeczne 

w tym: 

4 746 532,00 4 746 531,82 

 Świadczenie wychowawcze 

w tym: 

4 746 532,00 4 746 531,82 

a Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 814,00 45 813,33 

b Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 7 999,02 

c Składki na Fundusz Pracy 1 099,00 1 099,00 

d Umowy zlecenia 1 050,00 1 050,00 

e Zakup materiałów i wyposażenia 28 184,00 28 184,00 

f Zakup energii 1 500,00 1 500,00 

g Energia 0,00 795,52 

h Gaz 0,00 704,48 

 

Świadczenie wychowawcze było wypłacane od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba złożonych  

wniosków- stan na koniec grudnia 2016 r. – 735. Liczba wniosków przekazanych do Regionalnego 

Ośrodka Polityki społecznej w Rzeszowie – 32. Prawo do świadczenia wychowawczego z powodu 

ukończenia 18 roku życia, utraciło 45 dzieci. 

 

 

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

                             składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 
 

Lp. 85212 Plan Wykonanie 

 Wydatki bieżące 4.075.800,00 4.075.795,45 

I Świadczenia, dodatki i składki ZUS  3.964.176,98 

1 Zasiłki rodzinne dla 451 rodzin   1.115.081,00 

2 Dodatki do zasiłków w tym:  455.984,13 

a Urodzenia dziecka (1000,00 zł) na dziecko  39.000,00 



b Opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego  

(400,00 zł miesięcznie) 
 56.897,00 

c Samotnego wychowania dziecka (185,00 zł lub 265,00 zł 

miesięcznie /w przypadku dziecka z orzeczona 

niepełnosprawnością/) po zmianie (193,00 zł lub 273,00 zł 

miesięcznie) 

 54.230,34 

d Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

(80,00 zł lub 100,00 zł w zależności od wieku dziecka 80,00 zł dla 

dziecka do 5 roku życia oraz 100,00 zł dla dziecka po 5rż) po 

zmianie 

90,00 zł lub 110,00 zł 

 39.392,32 

e Rozpoczęcia roku szkolnego  59.836,46 

f Podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania (63,00 

zł na dojazdy lub 105,00 zł za zamieszkanie poza domem) po 

zmianie (69,00 zł i 113,00 zł  

 77.503,16 

g Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (90,00 zł na trzecie 

i kolejne dziecko) po zmianie (95,00 zł) 
 129.124,85 

3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1000,00 zł na 

dziecko bez względu na dochód wypłacane na wniosek 

zainteresowanego) 

 60.000,00 

4 Świadczenie rodzicielskie (22 osoby)  300.429,69 

5 Świadczenia opiekuńcze  1.413.147,83 

a Zasiłek pielęgnacyjny (153,00 zł miesiecznie-271 osób)  496.791,00 

b Świadczenie pielęgnacyjne (1.200,00 zł miesięcznie nad 

dzieckiem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)- 33 osób 
 512.975,60 

c Zasiłek dla opiekuna (520,00 zł miesięcznie)-25 osób  149.810,03 

d Specjalny zasiłek opiekuńczy (520,00 zł)-42 osoby  253.571,20 

6 Składka emerytalno- rentowa (emerytalna19,52 %, rentowa 8% od 

kwoty wypłaconego świadczenia) 
 193.735,29 

7 Fundusz alimentacyjny -55 rodzin  425.199,04 

II Koszt obsługi w tym 

-wynagrodzenia i pochodne 

-zakup energii, gazu, wody 

-zakup usług: opłaty pocztowe, prowizja bankowa, monitoring, 

nadzór BHP, przeglądy 

-odpisy na ZFŚS 

 111.618,47 

95.106,56 

2.687,00 

11.637,05 

 

2.187,86 

 

 

 

Do świadczeń rodzinnych zalicza się: 

1. zasiłki rodzinne i dodatki 

2. świadczenia opiekuńcze:  

zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

 

 Ponadto, od świadczeń opiekuńczych opłaca się składki ZUS (emerytalną, rentową 

i zdrowotną).  

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów.  

 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny realizowane są przez dwóch 

pracowników.  



 Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego jest dochód na 

osobę w rodzinie, który nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami. 

Kryterium dochodowe w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wynosiło 674,00 zł a przy 

niepełnosprawności dziecka 7644,00 zł.  

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny. 

Zasiłki rodzinne w okresie 01.01.2016 do 31.10.2016 wypłacano w wysokości: 

a) dla dziecka do 5 roku życia-89,00 zł  

b) dla dziecka do 18 roku życia- 118,00 zł  

c) dla dziecka powyżej 18 roku życia-129,00 zł 

Natomiast w okresie 01.11.2016 do końca roku wypłacono w kwotach: 

a) dla dziecka do 5 roku życia-95,00 zł 

b) dla dziecka do 18 roku życia- 124,00 zł   

c) dla dziecka powyżej 18 roku życia-135,00 zł 

 

Zasiłek rodzinny i dodatki wypłaca się do 18 roku życia dziecka lub do 21 roku, jeżeli 

uczęszcza do szkoły, albo do 24 roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i jednocześnie kontynuuje naukę 

w szkole lub szkole wyższej. 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności a także osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek 

pielęgnacyjny przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat, jeżeli nie pobierają dodatku 

pielęgnacyjnego z innego tytułu. Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od 

spełniania kryterium dochodowego. 
 

 Świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy  

oraz zasiłek dla opiekuna to świadczenia przyznawane osobom, które nie podejmują zatrudnienia 

lub z niego rezygnują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,  

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego 

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

 

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. 

Od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 świadczenie wynosi 1300,00 zł. Uzyskanie świadczenia 

pielęgnacyjnego nie jest zależne od spełniania kryterium dochodowego 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które rezygnowały lub nie podejmowały 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 

niepełnosprawną. Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od kryterium dochodowego, które 

wynosi 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 

Dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka stosuje się kryterium dochodowe 1.922,00zł 

na osobę w rodzinie.  

Z funduszu alimentacyjnego wypłacone są świadczenia dla rodzin, które spełniają kryterium 

dochodowe wynoszące 725 zł na osobę w rodzinie. Świadczenia przyznawane są w wysokości 

bieżąco ustalonych  przez sąd alimentów jednak nie więcej niż 500,00 zł.  

 Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 wynosi 3.691.973,56 

z czego: 

-314.572,92 z tytułu zaliczki alimentacyjnej 

-3.377.400,64 z tytułu funduszu alimentacyjnego (890.825,36- odsetki: 2.486.575,28- należność 

główna). 

   

 



 

 

Rozdział 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. 

 

  

lp 85213 Plan Wykonanie 

 Wydatki bieżące w tym: 100.996,00 99.845,81 

a Od wypłaconych zasiłków stałych 35.782,00 34.932,81 

b Od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i 

specjalnych dla opiekunów 
65.214,00 64.913,00 

                      

Składka ubezpieczenia zdrowotnego przekazywana jest do ZUS w wysokości 9 % od 

wysokości wypłaconego zasiłku lub świadczenia.  

 

 

 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                             i rentowe.  
 

lp 85214 Plan Wykonanie 

 Wydatki bieżące 1 133.175,00 1 110.530,79 

1 Zasiłki okresowe-316 rodzin/ osób   789.737,00 

 W tym specjalny zasiłek celowy (dochód przekraczający 

kryterium)- dla 7 rodzin: 11 zasiłków 
 7.550,00 

2 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego-Opłata za pobyt w DPS 
320.650,00 311.443,90 

 

      

 Pomoc społeczna polega między innymi na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych 

ustawą. 

Prawo do świadczeń w okresie od 01.10.2015 r. do nadal przysługuje: 

1. osobie samotnej, której dochód nie przekracza 634,00 zł. 

2. osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza 514,00 zł na osobę 

3. rodzinie z przekraczającym kryterium dochodowym w szczególnie uzasadnionym 

przypadku można przyznać specjalny zasiłek celowy. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest  

niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego rodziny. Maksymalna wysokość zasiłku okresowego nie może 

przekraczać 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny.  

Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.  

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 z tej formy pomocy skorzystało 316 rodzin/ osób. 

 Siedmiu rodzinom przyznano specjalny zasiłek celowy. W czterech przypadkach 

świadczenie było przyznane podwójnie.  

 Osoby potrzebujące całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić 



niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej.  

W okresie sprawozdawczym 13 osób przebywało w poszczególnych Domach Pomocy Społecznej: 

(Górno, Stalowa Wola, Krasnystaw, Cmolas, Teodorówka k. Biłgoraja, Chmielnik, Karsznice, 

Wierzbica, Nowa Dęba). Opłata za pobyt mieszkańca uzależniona jest od dochodu danej osoby                 

i kosztu utrzymania mieszkańca w danej placówce.  

Opłaty w 2016 roku kształtowały się w granicach od 1 673,41 do 3 092,90zł 

 

 

Rozdział 85216  - Zasiłki stałe 

 

lp 85216 Plan Wykonanie 

 Wydatki bieżące -zasiłki stałe 425.230,00 421.126,24 

         

Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy 

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

dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542,00 zł do dnia 30.09.2015 a od 01.10.2015 do 

chwili obecnej 634,00 zł), pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy                  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę 

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456,00 zł do dnia 

30.09.2015.a od 01.10.2015 do chwili obecnej-514,00 zł). 

 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł. Minimalna kwota zasiłku nie może być niższa 

niż 30 zł miesięcznie. 

 Z tej formy zasiłku w 2016 skorzystało 90 osób. 

 

 

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 
 

lp 85219 OPS Plan Wykonanie 

1 Ogółem 694.002,00 690.097,32 

 Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia  549.409,00 548.234,36 

 

 

 

Osoby zatrudnione w rozdziale 85219  
- Kierownik 

- Główny księgowy 

- Księgowy  

- Pracownik socjalny (5 osób) 

- Opiekun usług opiekuńczych (1 osoba) 

- Asystent rodziny  

- Młodszy referent ds. realizacji świadczeń.  

- Pracownik  administracyjno-biurowy (częściowo refundowany z PUP) 

 

PUP nie zwraca wydatków poniesionych na Fundusz Pracy. 

 

 Pracownikom socjalnym używającym  prywatnych  samochodów wypłaca się 0,50 zł za 

jeden kilometr w jazdach lokalnych, celem  wykonywania pracy w terenie. 



Za przejazdy poza gminę wypłacana jest delegacja za używanie prywatnego samochodu, stawka ta 

za 1 km wynosi 0,50 zł. 

 

     W rozdziale tym kwalifikuje się usługi opiekuńcze. Osoby, które ze względu na wiek, 

chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu 

niezbędnych potrzeb życiowych przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługami objęto 

łącznie 12 osób potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za usługi 

opiekuńcze ponosi korzystający z usług w zależności od uzyskiwanego dochodu. W 2016 roku do 

ponoszenia odpłatności zobligowane było 7 osób.  

 

 Rozdział ten obejmuje również wypłatę wynagrodzeń należnych opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej 

przez sąd na podstawie prawomocnego postanowienia sądu. Wynagrodzenie to obliczone 

w stosunku miesięcznym i nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Opiekun sprawuje 

pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu 

czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki w 2016 

roku wypłacono 21 osobom. 

 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

 

lp 85228 Plan Wykonanie 

1 Wydatki bieżące 108.384,00 108.384,00 

 Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia   102.525,00 

2 Delegacje pracownicze, jazdy lokalne pracowników    2.213,00 

3 Odpisy na ZFŚS  3.646,00 

 

 Pracę na rzecz osób dorosłych wykonywało 3 pracowników. Przez sześć miesięcy w ciągu 

roku świadczone były usługi specjalistyczne na rzecz trojga dzieci. Podstawą do świadczenia tego 

typu usług jest zaświadczenie lekarza specjalisty. Wykonywały je 3osoby zatrudnione na podstawie 

umowy zlecenia. 

 

 

Usługi specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających 

pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności. 

Usługi przeznaczone są dla osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami: tj. osób chorych psychicznie, 

upośledzonych umysłowo, wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Polegają na 

zapewnieniu osobom wielostronnej, powszechnie dostępnej opieki medycznej oraz innych form 

opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowaniu wobec 

tych osób właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, 

a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem świadczył usługi specjalistyczne w 24 

rodzinach.  Opiekun odwiedza chorego w miejscu zamieszkania, pomaga w utrzymaniu kontaktów 

z otoczeniem, pilnuje systematycznych kontroli u lekarzy. Trzech pracowników przemieszcza się 

między podopiecznymi własnym samochodem. Z tego tytułu podpisane są z nimi umowy,                        

o używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych. Należność jest wypłacana za jazdy 

lokalne na terenie gminy po przedstawieniu miesięcznego rozliczenia. Pracownicy usług 

specjalistycznych mają przyznaną stawkę 0,50 zł za jeden kilometr  w delegacjach oraz jazdach 



lokalnych za używanie prywatnego samochodu w celu szybszego przemieszczania się między 

podopiecznymi, zamieszkującymi teren Kopek, Przędzela, Rudnika. Odpłatność za usługi 

ponoszona była przez 6 osób dorosłych i jedno dziecko, pozostałe osoby o minimalnym poziomie 

dochodu określonym przepisami nie ponoszą odpłatności. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności za 

świadczone usługi przysługuje między innymi w razie konieczności korzystania przez więcej niż 

jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym 

co najmniej jedną przewlekle chorą.  

 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 

 

lp 85295 Plan Wykonanie 

 Wydatki bieżące 424.353,00 429.352,19 

1 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 424.908,00 424.908,00 

a Wydane posiłki dla 380 osób  125.918,00 

b Zasiłek celowy posiłek dla 582 osoby  227.815,00 

c Pomoc rzeczowa w formie artykułów spożywczych w sklepach -

101 rodzin 
 56.187,00 

2 Pozostała działalność  800,00 

 Zakup usług- pochówek kości ludzkich  500,00 

3 Karta Dużej Rodziny (KDR)  326,96 

a Wynagrodzenia i pochodne  277,76 

b Zakup materiałów biurowych  49,20 

  

Realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”           

Dożywianie dzieci odbywa się we wszystkich szkołach. 

Gorące posiłki dowożone są samochodem do szkoły w Kopkach, Przędzelu i Stróży.  

 

Karta Dużej Rodziny        
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym czyli takim  

w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 

roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.  

Koszt obsługi za jedną rodzinę wielodzietną to 13,40 zł. 

Koszty obsługi Kart dla rodzin wielodzietnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 

dla osoby obsługującej to zadanie oraz materiały biurowe. Karty drukowane są w Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych. W 2016 r. wydano karty dla 131 osób w tym 86 dzieci.  

 

 

lp DOCHODY Plan Wykonanie 

 Dochody 37.917,00 16.310,28 

1 Usługi opiekuńcze  8.000,00 8.595,60 

2 Odsetki bankowe (w tym: EFS- 451,62) 3.500,00 2.066,09 

3 Świadczenia rodzinne z lat ubiegłych 15.573,00 1.871,31 

4 Odsetki od świadczeń rodzinnych 7.000,00 833,50 

5 Składki ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych 1.057,00 1.056,78 

6 Zasiłki stałe z lat ubiegłych 2.787,00 1.887,00 

 

 



Potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji 

świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników i bieżące 

utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: również niezbędne 

okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, zakup materiałów, 

administrację i rozwój systemu informatycznego. 

 Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 

społecznych, prowadzona na bieżąco przez Ośrodek Pomocy Społecznej w rudniku nad Sanem, 

który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy 

korzystających z pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy 

społecznej, a także analizy zasobów Gminy w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).             

W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. 

Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych 

warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu jej 

funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, 

instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. Działania pracowników pomocy 

społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce często są nieadekwatne 

z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy, to także praca socjalna oraz działania zmierzające do 

wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia.  

 

 

 

 

Rudnik nad Sanem, dnia 23 maj 2017 r. 

 

Opracował: 

Kierownik OPS Władysława Binkowska 


