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Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie za rok 2011 r 
zostało opracowane zgodnie z art.110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy 
społecznej (Dz.U.z 2004 r Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami ).

WSTĘP 
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie jest jednostką organizacyjną i 
budżetową Miasta i Gminy Zakliczyn. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
Statutu zatwierdzonego Uchwałą  Nr XXXIV/270/06 w Zakliczynie z dnia 29 czerwca 2006 r. 

I .STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOPS 

     Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w skład struktury organizacyjnej Ośrodka 
wchodzą :
1) kierownik ośrodka, 
2) główny księgowy ,
3) 6  pracowników socjalnych w tym 3 pracowników socjalnych zatrudnionych do 

realizacji projektu POKL „ Czas na aktywność w Zakliczynie „
4) referent ds.. świadczeń rodzinnych,
5) referent ds. funduszu alimentacyjnego,
6) kasjer, 
7) 3 opiekunki  środowiskowe 

II .POMOC SPOŁECZNA I JEJ REALIZACJA 

       Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,  mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,  których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  i możliwości.

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w roku 2011  realizował w szczególności 
zadania wynikające z  przepisów prawnych takich jak :

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U .z  2009 r Nr.115 poz.728 
z póź. zm.) :

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006 r Nr.139 . poz. 992 z póź. zm.)

3. Ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U. z 2009 r Nr.1 , poz.7 z póź.zm.)

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych  ( Dz .U.z 2008 r Nr.164, poz.1027 )

5. Ustawy z dnia  29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. 
Nr.180, poz. 1493 )
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Kryteria przyznawania pomocy :

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu :
1) ubóstwa,
2) sieroctwa, 
3) bezdomności,
4) bezrobocia,  
5) niepełnosprawności, 
6) długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
11) alkoholizmowi lub narkomani, 
12) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
13) klęski ekologicznej lub żywiołowej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł. zwanej 

dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej „,
2) osobie w rodzinie,  w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,  zwanej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 
Świadczeniami pieniężnymi są :

1) zasiłek stały – minimalna kwota zasiłku 20 zł., maksymalna kwota 444 zł. wysokość 
uzależniona od dochodu, 

2) zasiłek okresowy- minimalna kwota 20 zł. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 
      50 % różnicy pomiędzy dochodem własnym,  a kryterium dochodowym  jest to kwota
      gwarantowana,
3)   zasiłek celowy lub specjalny celowy,

Świadczeniami niepieniężnymi są :
1) praca socjalna,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
3) pomoc rzeczowa,  
4) sprawienie pogrzebu,
5) poradnictwo specjalistyczne ,
6) interwencja kryzysowa,
7) schronienie,
8) posiłek w tym posiłki dla dzieci w szkołach,
9) niezbędne ubranie, 
10) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  specjalistyczne usługi opiekuńcze
11) pobyt i usługi w domach pomocy społecznej.

 
Podobnie jak w latach ubiegłych  GOPS realizował zadania :

o finansowane w całości z dotacji jak :
-     specjalistyczne usługi opiekuńcze 
o finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z dotacji
-    zasiłki stałe
-    zasiłki okresowe
-    opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
-    pomoc państwa w zakresie dożywiania ( dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki

3



     celowe na zakup żywności )
o finansowane w całości z budżetu gminy
-    zasiłki celowe
-    specjalne zasiłki celowe
-    usługi opiekuńcze
-    opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

W okresie od stycznia do   grudnia 2011 r Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił  wsparcia 
różnymi formami pomocy dla 1 275 osób , co stanowi  10,30 % ogółu mieszkańców 
gminy.

W  2011 r pracownicy socjalni przeprowadzili około 687 wywiadów środowiskowych, 
rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, 
mieszkaniowej i materialnej.
Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono dla 60 rodzin, wydano 687 decyzji 
administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej pozytywnie rozstrzygające 
pomoc,  3 decyzje odmownie z powodu nie spełnienia kryteriów, 60 przeprowadzono 
wywiadów alimentacyjnych na potrzeby innych instytucji .
Najczęściej występujące przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej to :
   
powód trudnej sytuacji 
materialnej 

                         liczba rodzin                              liczba osób 

UBÓSTWO  201 815
SIERODZTWO 0 0
BEZDOMNOŚĆ 6 6
POTRZEBA OCHRONY 
MACIERZYŃSTWA 

                                         102                                          601

BEZROBOCIE 93 331
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 84 165
DŁUGOTRWAŁA 
CHOROBA 

83 228

BEZRADNOŚĆ W 
SPRAWACH 
OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH 

41 162

              

GOPS udzielał w 2011 r pomocy finansowej i materialnej w formie następujących 
świadczęń :

 1.Zasiłek stały – 50 rodzin 
 
Jest to świadczenie obligatoryjne ( obowiązkowe) przysługujące na podstawie art.37 ustawy o 
pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych 
osób do kryterium ustawowego.
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Ustala się  w wysokości ;
 w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 
może być wyższa niż 444 zł miesięcznie

 w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 
rodzinie a dochodem na osobę  w rodzinie

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie. Świadczenie to finansowane jest w 
80 % z budżetu państwa oraz w 20 % z budżetu gminy.

2.Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44 rodzin
Składka ta opłacana jest za:

o osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej ( świadczenia finansowane w 80 
% z budżetu państwa i 20 % z budżetu gminy )

o osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie objęte ubezpieczeniem 
zdrowotnym z innego tytułu ( zadanie finansowane z budżetu państwa)

3. Zasiłek okresowy – 51 rodzin 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych 
tytułów zabezpieczenia społecznego.
Ustala się:

o w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym 
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł. miesięcznie ,

o w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 
rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być  niższa niż 50 % różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującym a dochodem tej rodziny lub 
kryterium dochodowym rodziny a dochodem  tej rodziny.

4. Zasiłek celowy – 124 rodzin 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art.39 ustawy o pomocy 
społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie 
części lub całości zakupu żywności, lekarstw, leczenia , opału, odzieży .

5.Specjalny zasiłek celowy  44 rodzin 

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie  art.41 ustawy o pomocy społecznej i może 
być przyznane w szczególnie  uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe- w wysokości nie przekraczającej odpowiednio 
kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

6.Usługi opiekuńcze  15 osób 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi obejmują 
pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną .
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7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi.
 2 dzieci 
Usługi te polegają na :

− uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
− pielęgnacji- jako wspieraniu procesu leczenia
− rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu

8. Opłata za pobyt w DPS- 29 osób 

Do zadań Gminy należy kierowanie do domu pomocy społecznej  i ponoszenie odpłatności za 
pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Gmina opłaca różnicę pomiędzy kosztem utrzymania 
w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka, 
zstępnych i wstępnych.

9. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ -  670 dzieci 

Program ten ma na celu wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku  osobom jego 
pozbawionym, długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, 
poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy 
żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Realizacja Programu przebiegała w dwóch formach:

− opłacenie posiłków dla uczniów w szkołach - 581 osób
− wypłata zasiłków celowych dla rodzin na zakup żywności-  89 osób  

10. Praca socjalna 

Jednym z głównych zadań z zakresu pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. 
Praca socjalna dotyczy każdej zgłaszającej się o pomoc do Ośrodka rodziny. Jest jedną z 
bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca na dotarciu do świadomości 
klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem ,że on sam zaangażuje 
się  w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób i 
rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, 
osobistych problemów. 
Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 
samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom 
adaptację w zmieniających się  warunkach życia. Praca socjalna może być prowadzona w 
oparciu o kontrakt socjalny- umowa z klientem i Ośrodkiem określonego celu dla 
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Prowadzenie pracy socjalnej jest trudne ze 
względu na roszczeniowość,  a niekiedy nawet agresję klientów.
GOPS prowadzi współpracę z różnymi organizacjami w celu pomocy klientom; Policją, 
szpitalami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Sądem , 
kuratorami sądowymi, pedagogiem , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , Powiatowym 
Urzędem Pracy, ZUS-em,  KRUS-em, oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej, 
stowarzyszeniami.
GOPS na bieżąco udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wymaganej 
dokumentacji oraz procedurze załatwiania spraw. 
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                PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GOPS ZA ROK 2011 R 
                 

                  Ogółem plan w zł.                                                                wykonanie w zł.
                         6 996 647 zł.                                                                      6 927 297  zł.
                  

 ROZDZIAŁ                               PLAN                  WYKONANIE 

85216- zasiłki stałe 
186 377,- 186 150,-

85202- Domy Pomocy 
Społecznej 

510 000,- 507 039,-

85212 – świadczenia 
rodzinne 

4 634 876,- 4 634 360,-

85213- składki do ZUS 22 535,- 22 101,-

85214- zasiłki  okresowe, 
celowe

103 755,- 99 960,-

85215- dodatki 
mieszkaniowe 

7 000,- 6 344,-

85219- wydatki rzeczowe i 
płace pracowników GOPS 

438 582,- 407 488,-

85228- usługi opiekuńcze 114 725,- 109 884,-

85295- dożywianie w 
szkołach , prace społecznie 
użyteczne 

296 212,- 271 384,-

85278- usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

477 426,- 477 426,-

 85395- realizacja projektu 
POKL „Czas na aktywność w 
Zakliczynie „
                  

205 159,00                     205 159,00 
-

 
W 2011 r Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 748 osobom  ( 343 rodzin) w których 
jest 1 275 osób.

                                                                                               

III. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
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Świadczeniami rodzinnymi są :
o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
o świadczenia opiekuńcze; zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

O zasiłek  rodzinny można  ubiegać się, jeśli spełnia kryteria dochodowe i przysługuje gdy 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 
gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie przekracza kwoty 583 zł.

1.Zasiłek rodzinny   -  1 260 rodzin  ( wypłacono 36 922 świadczeń )

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli uczy się w 
szkole nie dłużej niż do 21 roku życia .
Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka i przysługuje miesięcznie :
68 zł. na dziecko do 5 roku życia ,
91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku, 
98 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku do 21 roku( dziecko niepełnosprawne do 24 roku)

2.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka -  76 dzieci

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 zł.z tytułu urodzenia dziecka do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia .

3.Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego-  43 rodzin

Przysługuje matce lub ojcu dziecka jeżeli dziecko pozostaje pod opieką uprawnionemu do 
urlopu wychowawczego,  nie dłużej jednak niż 24 miesięcy. Wysokość miesięczna dodatku 
wynosi 400 zł.

4.Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 52 rodzin

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu jeżeli nie zostało  
zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka  od drugiego z rodziców dziecka. 
Dodatek  przysługuje w wysokości 170 zł. miesięcznie na dziecko,  nie więcej jednak niż 340 
zł. na wszystkie dzieci.

5.Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  - 568 dzieci

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł. miesięcznie na trzecie i 
kolejne dziecko.

6.Dodatek  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 54 dzieci
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Dodatek przysługuje  miesięcznie 60 zł. na dziecko w wieku do 5 roku życia dziecka i 80 zł. 
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 lat. Dodatek przysługuje  na pokrycie 
wydatków związanych z rehabilitacją  lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego.

7.Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego-  1321 dzieci

Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i rocznego 
przygotowania przedszkolnego  w wysokości jednorazowo 100 zł .na dziecko.  

8.Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 
218 dzieci 

Dodatek przysługuje  przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od 
września do  czerwca następnego roku .Dodatek przysługuje w związku :

o z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej w wysokości 90 zł. miesięcznie 

o z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 50 zł. miesięcznie

 
9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  - 116 dzieci 

Zapomoga zwana „ becikowym” przysługuje matce lub ojcu nie zależnie od dochodu z tytułu 
urodzenia dziecka  w wysokości jednorazowo 1000 zł. na dziecko.

10. Zasiłek pielęgnacyjny – 205 osób

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności 
zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wynosi 153 zł. miesięcznie i przyznaje się :

o niepełnosprawnemu dziecku, 
o osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności
o osobie która ukończyła 75 lat 

Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodu.

11. Świadczenie pielęgnacyjne  i opiekuńcze – 198 osób 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje  w celu sprawowania opieki nad osobą 
niepełnosprawną ze wskazaniem konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji matce lub 
ojcu lub innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, którzy rezygnują z pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 520 zł. 
miesięcznie. 

IV REALIZACJA  ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu warunków:
1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 725 netto na osobę w 

rodzinie 
2. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do 

alimentów, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna
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3. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują  osobie uprawnionej do 
ukończenia 18 roku życia, albo gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku 
życia.

Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, nie więcej niż 500 zł.

W 2011 r GOPS ustalił prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał  57 decyzji.

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

1. organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia 
sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego 
stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej- oraz 
odbiera od niego oświadczenie majątkowe  -   GOPS przeprowadził 26 wywiadów 
alimentacyjnych oraz  przyjął  26  oświadczeń majątkowych.

2. organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o 
podjęcie działań wobec dłużnika  alimentacyjnego-   33  wniosków.

3. organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje, mające 
wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie 
alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego-26 
informacji .

4. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich 
zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika 

o zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się  jako osoba bezrobotna i 
poszukująca pracy,

o zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji 
zawodowej dłużnika – 5 osób, 

o w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do 
starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac 
interwencyjnych.

5. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu, odmowy
złożenia oświadczenia majątkowego,  odmowy podjęcia pracy, odmowy 
zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, organ właściwy  dłużnika 

o składa wniosek do Sądu o ściganie za przestępstwo określone  w  art.209 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeksu  Karnego – 16 wniosków .

o kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika – 4 wnioski .

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wpłaty  świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, do dnia spłaty.
Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
20 %  kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi 
dochód własny gminy dłużnika, pozostałe 60 % stanowi dochód budżetu państwa.

Ogólne zadłużenie FA i ZA gminy wynosi – 1 432 549 zł.
Odzyskano od dłużników alimentacyjnych  - 78 426 zł. z tego:

 przekazano na budżet państwa  - 48 072 zl.

10



 przekazano na budżet gminy Zakliczyn – 23 733 zł. 
 przekazano na budżet gmin obcych  -  6 621 zł.

                                                       
Ilość i rodzaje udzielonych świadczeń rodzinnych. 

   rodzaj pomocy                                                        kwota

zasiłki rodzinne  dla 1260 rodzin 1 815 853 ,-

dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 76 
rodzin 

   76 000,-

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 
okresie urlopu wychowawczego – 43 rodzin 

   204 267,-

dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dzieci – 52 rodzin 

   106 910,-

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 
54 dzieci 

     45 100,-

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
– 1321  dzieci 

   132 100,-

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki poza miejscem zamieszkania – 218 
rodzin 

172 720,-

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej – 568 dzieci 

  341 120,-

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka – 116 rodzin 

116 000,-

zasiłki pielęgnacyjne  - 205 rodzin                                                          590 580,- 

świadczenia pielęgnacyjne  dla osób 
wychowujących niepełnosprawne dziecko – 
25 rodzin 

474 529,-

świadczenia opiekuńcze  - 173 rodzin             
                                                       1 085 109,- 

fundusz alimentacyjny – 57 rodzin
 

 375 385,- 

               Podsumowując  współczesna pomoc społeczna jest znaczącym elementem systemu 
zabezpieczenia społecznego,  a zapotrzebowanie na jej świadczenia ciągle rośnie. 
Jest to główny wynik rozwoju cywilizacyjnego, który zmienia katalog potrzeb i  wymusza 
wprowadzenia nowych rozwiązań.
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Postęp powoduje wzrost sytuacji wymagających wsparcia,  co tym samym zwiększa zakres 
przedmiotowy i podmiotowy pomocy społecznej. Ponadto rozwój cywilizacyjny podnosi 
standard życia i poziom minimum socjalnego, rośnie tym samym liczba przypadków które 
kwalifikują się do objęcia pomocą społeczną .
Przykładów potwierdzających powyższe tezy jest wiele, jedna z nich to zmiany zachodzące w 
stosunkach rodzinnych, wyrażające się w osłabieniu więzi emocjonalnych i rozpadzie modelu 
rodziny wielopokoleniowej. 
Ponadto niewielki przyrost naturalny, połączony z procesem starzenia się społeczeństwa, 
wpływa na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz inne  świadczenia 
niematerialne skierowane głównie do ludzi starszych. 
Ośrodek idąc naprzeciw zapotrzebowaniom na świadczenie usług innych niż wypłata 
zasiłków  realizował w 2011 r   projekt systemowy POKL finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  objął  kompleksową pomocą 18 klientów z pomocy  społecznej 
którzy mają problem z bezrobociem. Beneficjenci projektu „Czas na aktywność w 
Zakliczynie” mieli  możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego, uczestniczyli w 
zajęciach z psychologiem oraz zdobywali lub poszerzali  posiadane kwalifikacje zawodowe. 
Wszystkie te działania były realizowane poprzez zawieranie kontraktów socjalnych i  pracę 
socjalną. Do realizacji projektu zostało zatrudnionych 3 pracowników socjalnych ( 2,5 etat), 
koordynator projektu , koszty zatrudnienia pracowników do projektu w całości finansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
GOPS wykonywał wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie prace społecznie 
użyteczne . Z prac skorzystało 7 osób bezrobotnych i były realizowane w okresie od 1 
kwietnia 2011 r do 31 października 2011 r, prace współfinansowane z PUP w Tarnowie, 
obejmowały prace na rzecz  usług opiekuńczych. 

Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostało opracowane w oparciu o sprawozdania roczne 
przekazywane wojewodzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakliczyn, dnia 16 sierpień 2012 r                                                       opracowała 
                                                                                                         Zuzanna Filipska 
                                                                                                         Kierownik GOPS 
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