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POMOC SPOŁECZNA

Celem strategicznym MGOPS jest wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu 

lub  odzyskiwaniu  zdolności  realizacji  potrzeb  życiowych  i  uczestnictwa  w  życiu 

społecznym.  Cel  ten  realizowano  w  2010r.  poprzez  świadczenie  pracy  socjalnej, 

przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, 

rozwijanie infrastruktury socjalnej i nowych form pomocy.

W 2010 roku z pomocy  MGOPS skorzystało 1011 rodzin. W rodzinach tych było 

3426     osób, co stanowi ponad 15% ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

Najczęściej  występującymi  powodami trudnej  sytuacji  życiowej  mieszkańców Nowej 

Sarzyny  było  bezrobocie,  ubóstwo,  stan  zdrowia  (długotrwała  choroba, 

niepełnosprawność). Szczegółowe dane dotyczące powodów trudnej sytuacji życiowej 

z podziałem na liczbę rodzin i osób w rodzinach, a także typów rodzin w podziale na 

ich liczbę i liczbę osób w rodzinach przedstawiają  poniższe tabele.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób

Ogółem
w tym:
na wsi

w rodzinach

0 1 2 3

UBÓSTWO

1 335 221 1245

SIEROCTWO

2 6 3 20

BEZDOMNOŚĆ

3 6 4 10

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4 101 80 589

w tym:
           WIELODZIETNOŚĆ

5 64 53 431

BEZROBOCIE

6 503 379 2037



Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób

Ogółem
w tym:
na wsi

w rodzinach

0 1 2 3

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7 146 93 406

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8  310 212 907

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - 
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 
OGÓŁEM

9 90 46 400

W  TYM:
               RODZINY NIEPEŁNE

10 54 20 177

              RODZINY WIELODZIETNE   11 28 19 187

PRZEMOC W RODZINIE

12 16 9 54

ALKOHOLIZM

13 55 25 150

NARKOMANIA

14 2 1 5

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU 
KARNEGO

15 10 6 22

ZDARZENIE LOSOWE

16 1 1 2

SYTUACJA KRYZYSOWA

27 25 16 105



TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin Liczba osób

Ogółem
w tym:
na wsi

w rodzinach

0 1 2 3

RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2+3+4+5+6+7) 1 1011 734 3426

o liczbie osób 1 2 261 188 261
2 3 128 68 256
3 4 131 84 393
4 5 198 150 792
5 6 152 119 760
6 i więcej 7 141 125 964

w tym (z wiersza 1):

rodziny z dziećmi ogółem
(wiersze 9+10+11+12+13+14+15)

8 468 366 2284

o liczbie dzieci 1 9 125 82 467
2 10 169 141 764
3 11 96 77 512
4 12 52 42 327
5 13 17 15 125
6 14 4 4 34
7 i więcej 15 5 5 55

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
(wiersze 17+18+19+20)

16 119 65 401

o liczbie dzieci 1 17 49 28 105
2 18 34 17 110
3 19 18 9 78
4 i więcej 20 18 11 108

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 
(wiersze 22+23+24+25)

21 216 149 543

o liczbie osób 1 22 84 57 84
2 23 49 30 98
3 24 24 15 72
4 i więcej 25 59 47 289

Pracownicy  socjalni   rozeznawali  sytuację  osób  i  rodzin  zwracających  się 

o  pomoc  przeprowadzając  wywiady  środowiskowe.  Łącznie  przeprowadzono  3134 
wywiadów  środowiskowych.  Ponadto  pracownicy  przygotowywali  decyzje 

administracyjne  w  sprawie  przyznawania  lub  odmowy  przyznawania  świadczeń 

z pomocy społecznej - łącznie 2896 decyzji.

Pracownicy socjalni podjęli działania rekrutacyjne i dokonali selekcji kandydatów 

do prac społecznie użytecznych (151 osób, z czego 38 osób uzyskało skierowania 



z PUP w Leżajsku do prac społecznie użytecznych), projektu systemowego (30 osób), 

Klubu Integracji Społecznej (12 osób), wyjazdu na letni wypoczynek (16 dzieci).

W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej i zawodowej klientów 

pracownicy socjalni zawarli także z klientami 67 kontraktów socjalnych (o 52 więcej niż 

w roku 2009).

Poniższa tabela przedstawia rzeczywistą liczbę rodzin i osób w tych rodzinach, 

które  skorzystały  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  z  rozbiciem  na  osoby,  którym 

przyznano  świadczenia  z  zadań  własnych  i  zleconych,  w  postaci  pracy  socjalnej 

i z którymi zawarto kontrakty socjalne.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie
Liczba osób, 

którym 
przyznano 
decyzją 

Liczba rodzin
Liczba osób 

świadczenie
Ogółem w tym:

na wsi 1)

w rodzinach

0 1 2 3 4

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych i zadań własnych (bez 
względu na ich rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło finansowania)

   
1
 

1503 816 598 2889

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych bez względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę

   
2
 

1 1 1 2

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań własnych bez względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę

   
3
 

1502 815 597 2887

Pomoc udzielona w postaci pracy 
socjalnej - ogółem

4 x 1182 734 4137

w tym:

wyłącznie w postaci pracy socjalnej
5

x 196 137 539

Praca socjalna prowadzona w oparciu o 
KONTRAKT

6 LICZBA KONTRAKTÓW 
SOCJALNYCH

LICZBA OSÓB OBJĘTA 
KONTRAKTAMI 
SOCJALNYMI

SOCJALNY 67 67

Szczegółową informację na temat liczby zrealizowanych świadczeń, kwot świadczeń 

i liczby rodzin, które objęto świadczeniami w okresie sprawozdawczym zawiera tabela 

poniżej. 



Formy pomocy Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie

Liczba 
świadczeń

Kwota 
świadczeń 

w zł

Liczba 
rodzin

Liczba 
osób w 

rodzinach

0 1 2 3 4 5

RAZEM 1 1502 x 1384550 815 2887

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM (dotowane) 2 86 806 269593 83 153

W tym przyznane dla osoby:

       samotnie gospodarującej

3

57 541 223248 57 57

      pozostającej w rodzinie 4 29 265 46345 26 96

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

5

154 505 152289 152 578

w tym:  środki własne 6 x x 0 x x

             dotacje 7 x x 152289 x x

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 2)
     bezrobocia

8

122 413 129704 122 444

     długotrwałej choroby 9 20 59 14087 20 79

     niepełnosprawności 10 12 33 8498 10 55

SCHRONIENIE

12

6 1369 19120 6 10

POSIŁEK

13

828 102369 245478 363 1849

              
w tym dla: dzieci

15
828 102369 245478 363 1849

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

17

34 18930 226519 34 41

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW  POWSTAŁYCH W WYNIKU 
ZDARZENIA LOSOWEGO

21
1 1 1500 1 2

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
OGÓŁEM

25
587 x 470051 561 1848

w tym:
zasiłki specjalne celowe

26 190 319 66898 186 507

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
(prawne, psychologiczne, rodzinne)

31

x x 0 41 149

NTERWENCJA KRYZYSOWA
32

x x 0 25 105

PRACA SOCJALNA

33

x x 0 1182 4137



W związku z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności i braku możliwości samodzielnego funkcjonowania w 

codziennym życiu w okresie sprawozdawczym skierowano 3 osoby do domów pomocy 

społecznej  (2  osoby  oczekują  na  umieszczenie).  W  okresie  od  1.01.2010  r.  do 

31.12.2010  r.  wydatki  związane  z  pobytem  osób  w  domach  pomocy  społecznej 

wyniosły  280  906,99  zł.  Rodziny  osób  umieszczonych  w  DPS  wniosły  kwoty 

odpłatności  zgodnie  z  zawartymi  umowami  cywilnoprawnymi  na  łączna  kwotę   13 

752,00  zł.  Na  dzień  31.12.2010  r.  w  domach  pomocy  społecznej  przebywało  17 

mieszkańców skierowanych przez gminę. 

W 2010 roku teren Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dotknęła powódź. Z tego też 

powodu  14  rodzin,  które  poniosły  straty  w  gospodarstwach  domowych  otrzymało 

pomoc w  formie zasiłków celowych na łączną kwotę  18.900,00 zł (dotacja ze środków 

Wojewody).  Natomiast  1  rodzina,  która  poniosła  straty  w  gospodarstwie  rolnym 

otrzymała pomoc finansową w formie zasiłku celowego dla poszkodowanych rodzin 

rolniczych w kwocie 2.000,00 zł (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 

rodzin  rolniczych,  w  których  gospodarstwach  rolnych  lub  działach  specjalnych 

produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub 

huragan w 2010 r.  -  Dz. U. z 2010 r. Nr 132, poz. 889). 

REALIZOWANE PROJEKTY

1. Projekt  systemowy  „Czas  na  aktywność  w  mieście  i  gminie  Nowa 
Sarzyna”  - współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Priorytet  VII  -Promocja   integracji 

społecznej,  Działanie  7.1  –  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji, 

Poddziałanie  7.1.1  –  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez 

ośrodki pomocy społecznej.

Projekt  skierowany  był  do  30  osób  bezrobotnych  (20  kobiet  i  10 

mężczyzn), poszukujących pracy, korzystających z systemu pomocy społecznej, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjentami ostatecznymi były osoby: 

- zamieszkałe na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna, 

- bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP),



- w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt składał się z następujących zadań:

– aktywna  integracja,  w  ramach  której  realizowano  następujące 

przedsięwzięcia:

szkolenia zawodowe (kucharz małej gastronomi + obsługa kasy fiskalnej; wózki 

widłowe + magazynier),

poradnictwo zawodowe indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego 

(cel: określenie słabych i mocnych strony beneficjentów, wskazanie kierunków 

poszukiwań  zatrudnienia  odpowiadającego  ich  predyspozycjom,  zdobycie 

umiejętności aplikowania i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej),

trening kompetencji  życiowych i  społecznych  prowadzony w formie grupowej 

przez  Lidera  Klubu  Pracy (cel:   nabycie  umiejętności  pracy  w  zespole  oraz 

zdolności do poruszania się na lokalnym rynku pracy w tym min. umiejętności 

sporządzania  listów motywacyjnych  i  CV,  znajdowanie  ofert  pracy,  rozmowa 

wstępna z pracodawcą, rozmowa telefoniczna z pracodawcą),

usługi  asystentów  rodzinnych (cel:  zwiększenie  umiejętności  opiekuńczo-

wychowawczych uczestników projektu),

warsztaty psychoedukacyjne, które trwały 3 dni i   odbywały się poza miejscem 

zamieszkania  uczestników  (cel:  kształtowanie  i  doskonalenie  umiejętności 

wychowawczych rodziców oraz ich wspieranie w radzeniu sobie w codziennych 

kontaktach  ze  środowiskiem,  poprzez  doskonalenie  umiejętności 

komunikacyjnych  i  kształtowanie  postawy  asertywnej);  w  ramach  udziału  w 

zadaniu  zapewniono  uczestnikom  dojazd  do  miejsca  szkolenia,  nocleg  i 

wyżywienie; uczestnicy wzięli udział w koncercie, który odbył się w Filharmonii 

Rzeszowskiej, zwiedzili trasę Podziemną w Rzeszowie i obejrzeli film w Kinie 

Helios. 

– praca  socjalna, w  ramach  której  zatrudniono  2   pracowników  socjalnych, 

wykonujących prace w terenie; dla pracowników tych zakupiono meble biurowe, 

zestaw komputerowy,

– zasiłki  i  pomoc  w  naturze,  które  wypłacano  comiesięcznie  uczestnikom 

projektu  na  pokrycie  bieżących  potrzeb  związanych  z  udziałem  w  projekcie 

(wkład własny do projektu),

– zarządzanie projektem, w ramach którego zatrudniono koordynatora projektu 

na  3/4  etatu,  asystenta  koordynatora  projektu  oraz  specjalistę  do  spraw 



rozliczania  projektu  w  ramach  dodatku  specjalnego  (comiesięcznego), 

specjalistę do przeprowadzenia ewaluacji projektu; dla zespołu zarządzającego 

projektem zakupiono meble biurowe, drukarkę i notebooka,

– promocja  projektu,  w  ramach  której   podejmowano  działania  propagujące 

realizację projektu (ogłoszenia w prasie, plakaty, tablice informacyjne, komplety 

biurowe  dla  uczestników  i  pracowników  socjalnych,  konferencja  zamykająca 

projekt).

Wydatki poniesione w ramach projektu przedstawia poniższa tabela:

ZADANIA REALIZOWANE  W 
RAMACH PROJEKTU

WYDATKI PONIESIEONE W RAMACH PROJEKTU

DOFINANSOWANIE Z EFS WKŁAD WŁASNY

Aktywna integracja 148 931,4o -
Praca socjalna 90622,17 -
Zasiłki i pomoc w naturze - 37825,44
Zarządzanie projektem 65767,45 -
Promocja projektu 6406,51 -
Koszty pośrednie 10689,33 -

OGÓŁEM
322416,86 37825,44

360 242,3o

2. Projekt pn. „Życie to raj, do którego klucze są  w naszych rękach -Klub 
Integracji Społecznej w Nowej Sarzynie” - współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet  VII  - 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i 

wzmocnienie  sektora  ekonomii  społecznej,  Podziałanie  7.2.1  -  Aktywizacja 

zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym 

realizowany od IV. 2010 do V. 2012.

W okresie sprawozdawczym działania w projekcie skierowane były do 12 osób 

w wieku 20 - 50 lat, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z 

systemu pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 

bezrobocia, ubóstwa, opieki nad dziećmi (potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności),  opieki  nad  osobami  długotrwale  chorymi  lub 

niepełnosprawnymi.

Niniejszy projekt składał się z następujących zadań:

–  zarządzanie projektem, w ramach którego zatrudniono koordynatora projektu 

na ¼ etatu,  specjalistę  do spraw finansowych projektu na podstawie umowy 



zlecenia; dla koordynatora zakupiono notebooka,

– kadra  do  prowadzenia  KIS, w  obszarze  zadania  zatrudniono  w  pełnym 

wymiarze godzin pracownika prowadzącego KIS i pracownika socjalnego oraz 

pracownika gospodarczego na ¼ etatu; dla kadry KIS zakupiono meble biurowe, 

zestaw  komputerowy  z  drukarką,  telefon  z  faxem,  kserokopiarkę  oraz 

wyposażenie socjalne biura,

– promocja  projektu,  w  ramach  której  przedsięwzięto  działania  promujące 

realizację projektu  (ogłoszenia i wywiady w prasie, w internecie, plakaty, tablica 

informacyjna,  zakup:  kubków i  długopisów,  naklejek  do  oznaczania  sprzętu, 

pomieszczeń),

– reintegracja społeczna  - w ramach, zadania zatrudniono na umowy zlecenia 

psychologa, prawnika i doradcę zawodowego; dla uczestników zorganizowano: 

spotkania  integracyjne,  wyjazdy  do  Kina  Helios,  Teatru  im.  Wandy 

Siemaszkowej  w  Rzeszowie  i  Muzeum  w  Łańcucie;  zakupiono  meble  do 

pomieszczenia KIS oraz wyposażenie socjalne,

– reintegracja  zawodowa  w  obszarze,  której  prowadzony  był  kurs  języka 

angielskiego, kurs komputerowy; na umowę zlecenie zatrudniono Lidera Klubu 

Pracy;

– praca  socjalna  -   zatrudniono  pracownika  socjalnego  w  ramach  dodatku 

specjalnego,

– ewaluacja projektu, w zakresie której zatrudniono specjalistę do opracowania 

narzędzi ewaluacji  i przeprowadzenia ewaluacji projektu. 

Wydatki poniesione w ramach projektu przedstawia poniższa tabela:

ZADANIA REALIZOWANE  W 
RAMACH PROJEKTU

WYDATKI PONIESIEONE W RAMACH PROJEKTU

DOFINANSOWANIE Z EFS WKŁAD WŁASNY

Zarządzanie projektem 27451,87 -
Kadra do prowadzenia KIS 53499,5o -
Promocja projektu 562,46 -
Reintegracja społeczna 19448,36 -
Reintegracja zawodowa 7000,oo -
Praca socjalna 1949,77 -
Ewaluacja projektu 3500,oo -
Koszty pośrednie 6746,oo -

OGÓŁEM
120157,93 -

120157,93



3. Projekt pn „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego  WESTA” -  współfinansowany z środków  Ministerstwa Pracy i 

Polityki  Społecznej  na  finansowe  wsparcie  jednostek  samorządu 

terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 

Realizacja niniejszego projektu była następstwem zapisów zawartych w 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Sarzyna na 

lata 2009-2015 (Uchwała nr XXXIX/252/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z 

dnia 30 grudnia 2008r.) - projekt uwzględniał cel ujęty w strategii, tj. Zapewnienie 

różnorodnej  oferty  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  

opiekuńczo  –  wychowawczych,  Zadanie:  Utworzenie  świetlic  dla  dzieci  

umożliwiających  naukę,  rozwój  zainteresowań  oraz  dających  możliwość  

spędzania czasu wolnego.

W  okresie  sprawozdawczym  świetlica  świadczyła  pomoc  dzieciom  z 

rodzin   mających   trudności  w  wypełnianiu  swoich  zadań,  wspierała  funkcje 

opiekuńcze  rodziny  poprzez  objęcie  dzieci  opieką  i  wychowaniem  oraz 

pomagając  im  w  pokonywaniu  trudności  szkolnych  i  organizowaniu  czasu 

wolnego. Świetlica przeznaczona była dla 14 -tu dzieci w wieku  od 7 – 13 lat. W 

placówce zatrudniony był  wychowawca - koordynator,  pedagog, psycholog. Ze 

świetlicą  współpracował  pracownik  socjalny  MGOPS,  który  rozpoznawał 

sytuację rodzinną dziecka, utrzymywał kontakt z instytucjami wspierającymi tę 

rodzinę  w  w  rozwiązywaniu  problemów wychowawczych  (  w  tym  ze  szkołą, 

kuratorami itp).

Świetlica  była  czynna  od  poniedziałku  do  piątku,   we  wszystkie  dni 

robocze w godzinach 14.00- 18.00. Pobyt dzieci w świetlicy był nieodpłatny.

Świetlica  zapewniała  pomoc  w  nauce,  organizację  czasu  wolnego,  rozwój 

zainteresowań,  organizację  zabaw i  zajęć  sportowych,  stałą  pracę  z  rodziną 

dziecka,  jeden  posiłek  dostosowany  do  pory  dnia  i  czasu  przebywania, 

wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć. W działaniach wychowawczych 

organizowanych w świetlicy czynnie uczestniczyli rodzice dzieci. 

Dotacja celowa na utworzenie placówki wyniosła w 2010r. 32 600zł.



Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w  2010 r. 

przystąpił   także  do  uczestnictwa   w   Ogólnopolskiej  Akcji  Charytatywnej  „Pomóż 

dzieciom przetrwać  zimę 2010”,  Ośrodek podjął  współpracę z  terenowym sztabem 

akcji, który znajdował się przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Łańcuckiej.

W  ramach  przeprowadzonej  akcji  mieszkańcy  miasta  i  gminy  Nowa  Sarzyna 

przekazali żywności o przedłużonym okresie spożycia (cukier, ryż, makaron, mąka), 

słodycze, zabawki, książki, ziemiopłody. Zebrane dary pracownicy socjalni  przekazali 

dzieciom i rodzinom najuboższym, objętych pomocą Ośrodka.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Warunki  nabywania  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  zasady  ustalania, 

przyznawania  i  wypłacania  tych  świadczeń   regulują  przepisy  ustawy  z  dnia  28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 

późn. zm.).

W 2010r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał i wypłacał 

następujące świadczenia rodzinne:

1. Zasiłek rodzinny.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

3. Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto  niezależnie  od  wysokości  dochodów   przysługuje  jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.



Szczegółowe  informacje  na  temat  kwot  i  ilości  wypłaconych  świadczeń 

przedstawia poniższa tabela.

W  2010  r.  wydano  4307  decyzji  administracyjnych  w  sprawie  świadczeń 

rodzinnych, a rodzin pobierających świadczenia rodzinne było 2029.

Rodzaj świadczenia

Kwota w zł Ilość świadczeń

Zasiłki rodzinne 15
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 144 1

5

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
0,00 0

0,00 0

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
200,00 2

0,00 0

0,00 167 0

400,00 7718 5
Zasiłek pielęgnacyjny 6157 12
Świadczenie pielęgnacyjne 902 10

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
0,00 231 0

RAZEM: 50

W tym w ramach 
koordynacji

W tym w ramach 
koordynacji

3 118 184,00 1 250,00 35 992

144 000,00 1 000,00

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

489 162,00 2 000,00 1 251

192 640,00 1 064

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego

146 720,00 1 884

219 400,00 2 194
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania:

na dziecko dojeżdżające z miejsca zamieszkania do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła

254 900,00 5 098

na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła

15 030,00

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 617 440,00

942 021,00 1 836,00

467 342,00 5 200,00

231 000,00

6 837 839,00 11 886,00 62 802



FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłacanie  świadczenia  na  poczet  alimentów,  w przypadku  bezskutecznej 

egzekucji  świadczeń   alimentacyjnych   następowało  na  podstawie  ustawy  z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 

1, poz. 7 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym wydano 153 decyzje administracyjne w sprawach 

dotyczących  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego.  Wypłacono  z  funduszu 

alimentacyjnego  454 208,00 zł.  Wypłatą świadczeń  objęto 106 osób w 76  rodzinach.

Dłużnicy  alimentacyjni  zwrócili  z  tyt.  wypłaconych  świadczeń  z  z  funduszu 

alimentacyjnego  61 929,51 zł (z tego dochody własne gminy 20 524,00 zł)

Ustalono,  że  na  dzień  31  grudnia  2010  r.  na  terenie  Miasta  i  Gminy Nowa 

Sarzyna zamieszkiwało 34 dłużników  alimentacyjnych.

Złożono  11  wniosków  o  ściganie  za  przestępstwo  określone  w  art.  209  §1 

Kodeksu karnego, tj. uporczywego uchylania się od obowiązku opieki przez niełożenie 

na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie ją na niemożność zaspokojenia 

podstawowych  potrzeb  życiowych.  Ponadto  skierowano  6 wniosków  o  zatrzymanie 

prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowej  Sarzynie działa  na 

podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Środki  na  realizację  zadań  pomocy  społecznej  pochodziły  w  2010r. ze  środków 

budżetu miasta i z dotacji celowych, Europejskiego Funduszu Społecznego.

MGOPS  w  roku  2010  wykorzystał  na  zadania  własne  i  zlecone  

10.672.957zł, w tym:

✗ Zadania  własne gminy 2.511.104,39zł.,  w  tym dotacja  1.071.859,20zł,  środki 

własne 1.439.245,19zł.

✗ Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej  7.636.852,45zł.



✗ Projekt systemowy - dotacja 322.416,86zł., własne 37.825,44zł.

✗ Klub Integracji Społecznej – dotacja 120.157,93zł.

✗ Utworzenie i działanie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 

Westa – 32.600 dotacja, wkład finansowy własny 12.000zł.

W 2010r. w MGOPS zatrudnionych było ogółem 29 osób (28  etatów), tj:

– dyrektor  Ośrodka – 1 osoba/1 etat

– pracownicy ds. finansowo - księgowych 2 osoby/2 etaty

– pracownicy sekcji pomocy środowiskowej 14 osób/13,5 etatów, w tym 11 

etatów pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie,

– pracownicy  sekcji  realizacji  świadczeń  sprawozdawczości  i  analiz  6 

osób/6etatów

– pracownicy sekcji organizacyjno - administracyjnej 6 osób/4,5 etatu, w 

tym 1 etat prace interwencyjne,

– samodzielne stanowisko ds. projektów z UE 1 osoba / 1 etat.

Utworzono 6 nowych stanowisk pracy finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.

Ponadto w MGOPS 3 osoby odbywały staż na stanowisku pomoc administracyjna.

9  pracowników  MGOPS  odbyło  wstępne  szkolenia  BHP,  a  3  osoby  okresowe.  2 

pracowników odbyło szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących 

pracownikami. 

Przeciętna liczba zatrudnionych po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 

wynosiła 26,1.

Spośród 29 pracowników 21 osób posiadało wykształcenie wyższe, a 8 średnie.

2 pracowników ukończyło studia wyższe magisterskie, 1 osoba  studium interwencji 

kryzysowej.

W okresie sprawozdawczym 21 pracowników MGOPS korzystało z 44 szkoleń.

W 2010 r. przeprowadzono w MGOPS następujące kontrole:

1.Wydział  Polityki  Społecznej  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  –  realizacja 

zaleceń pokontrolnych Wicewojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2009 r.

Stwierdzono realizację wszystkich zaleceń pokontrolnych.

2.  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Rzeszowie  –  kontrola  realizacji  projektu  „Czas  na 



aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”   

Zakres kontroli:

Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z 

jego  założeniami  określonymi  w  Umowie  o  dofinansowanie  projektu,  a  w 

szczególności: 

- sposób rekrutacji uczestników projektu,

- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,

- prawidłowość rozliczeń finansowych,

-  zgodność  danych  przekazywanych  we  wniosku  o  płatność  w  części 

dotyczącej  postępu rzeczowego oraz  postępu finansowego z  dokumentacją 

dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,

-  sposób  pozyskiwania  i  przechowywania  oraz  przetwarzania  danych  o 

uczestnikach projektu,

-  poprawność  udzielania  zamówień  publicznych  /  stosowania  zasady 

konkurencyjności,

- poprawność udzielania pomocy publicznej,

- sposób realizacji działań promocyjnych,

- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Kontrola  w  miejscu  realizacji  usługi  –  wizyta  monitoringowa  obejmowała 

weryfikację  rzeczywistej  realizacji  projektu  oraz  faktycznego  postępu 

rzeczowego projektu w szczególności:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie,

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji 

projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,

-  sprawdzenie,  czy zakres tematyczny formy wsparcia  (szkolenia,  warsztatu, 

konferencji) jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji  

projektu,

-  sprawdzenie  dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi  zgodnie  z 

liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację projektu,

- wywiad lub ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat 



realizowanej usługi oraz zweryfikowania ich wiedzy na temat współfinansowania 

projektu z EFS,

- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są 

oznakowane  plakatami  lub  tablicami  z  logo  EFS  informującymi  o 

współfinansowaniu projektu z EFS,

-  sprawdzenie,  czy  uczestnicy  otrzymują  materiały  szkoleniowe,  które  są 

oznakowane  zgodnie  z  zasadami  informowania  i  promowania  projektów  w 

ramach PO KL.

W  trakcie  kontroli  stwierdzono,  że  projekt  realizowany  jest  prawidłowo  z 

nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz 

przetwarzania  danych  o  uczestnikach  projektu,  sposobu  realizacji  działań 

promocyjnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do MGOPS 8555 korespondencji,  a wysłano 

9632. 



POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Analiza  problemów przedstawionych  w sprawozdaniu  określa  najpilniejsze  zadania, 

jakie należy podjąć w zakresie pomocy społecznej w mieście i gminie Nowa Sarzyna:

– przyjęcie  przez  Radę  Miasta  i  Gminy   uchwały  w  sprawie  trybu  i  sposobu 

powoływania  i  odwoływania  członków  zespołu  interdyscyplinarnego  i 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

– zorganizowanie jadłodajni (zapewnienie gorącego posiłku),

– przyjęcie  programów  osłonowych  dla  osób  niepełnosprawnych  i  przewlekle 

chorych,

– rozszerzanie działań w zakresie asystentury rodzinnej,

– pozyskanie środków na wdrożenie programów pomocy społecznej,

– zorganizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego,

– podnoszenie umiejętności kadry pomocy społecznej,

– rozpropagowanie  informacji  na  temat  działalności  instytucji  pomocowych, 

promowanie realizowanych programów i projektów,

– zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.


