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I. Zakres działalno ści Miejskiego O środka Pomocy Społecznej 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 
2 - to jednostka samorządu terytorialnego, powołana celem realizacji polityki społecznej państwa, 
podległa zadaniowo Urzędowi Miasta w Mszanie Dolnej oraz Małopolskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu. Wchodzi w skład lokalnej administracji samorządowej, posiada status jednostki 
budżetowej, nie ma osobowości prawnej. 
Regulacje dotyczące tworzenia OPS, jego likwidacji, struktury organizacyjnej i finansowych zasad 
funkcjonowania zawarte są w: 
1. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) 
2. Art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104). 
 
MOPS realizuje zadania w zakresie: 
 
1. Pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm),  z uwzględnieniem podziału na: 
- zadania własne gminy, 
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 

2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

 
3. Udzielania pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, będące zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).  

 
4. Udzielania pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia 

postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych, będące zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji rz ądowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). 

 
5. Inne zadania – realizowane na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miasta Mszana Dolna 

oraz zawartych umów i porozumień. 
 
Misj ą MOPS jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców miasta poprzez ich 
wspieranie w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych 
warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze 
środowiskiem. 
 
 

II. Struktura organizacyjna Miejskiego O środka Pomocy 
Społecznej 
 

Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służbowego, 
podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za 
wykonanie powierzonych zadań. Działalnością MOPS kieruje, podległy Burmistrzowi, Kierownik 
a podczas jego nieobecności upoważniony pracownik. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym 
pracowników MOPS, sprawuje także bezpośredni nadzór nad działalnością Głównego Księgowego.  
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Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania MOPS (wykonywanie zadań własnych oraz 
zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) 
oraz zapewnienia należytej obsługi klientów, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, została 
ustalona następująca struktura organizacyjna: 

 
– Kadra zarządzająca 

1) Kierownik Ośrodka – 1 etat. 
– Dział Finansowo - Księgowy 

2) Główny Księgowy – 1 etat. 
– Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 

3) Wieloosobowe stanowisko pracy – pracownik socjalny – 4 ½ etatu. 
– Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

4) Wieloosobowe stanowisko pracy – 1 ½ etatu. 
– Punkt informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą 

5) Dyżury obejmują Pracownicy socjalni. 
– Składnica akt 

6) Archiwista – Pracownik socjalny (w obrębie zakresu czynności). 
 

1. Kompetencje pracowników stanowiskowych w MOPS 
 
KOMPETENCJE KIEROWNIKA MOPS  
 
1. Kierowanie całokształtem działalności MOPS poprzez organizowanie pracy i zapewnienie 

wykonania jego zadań. 
2. Wydawanie stosownych zarządzeń wewnętrznych. 
3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Głównego Księgowego i pracowników 

MOPS. 
4. Wyznaczanie pracownika do sprawowania zastępstwa w sytuacji nieobecności Kierownika, 

w zakresie zgodnym z upoważnieniem. 
5. Zapewnienie wykonania obowiązkowych prac analitycznych, projektowych, informacyjnych 

i sprawozdawczych z zakresu pomocy społecznej. 
6. Gospodarowanie środkami finansowymi MOPS zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

w tym czynności planistycznych, kontrolnych i sprawozdawczych. 
7. Zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie innych czynności pracodawcy w stosunku do 

pracowników MOPS, będących pracownikami samorządowym. 
8. Praca socjalna wobec podopiecznych MOPS. 
9. Reprezentowanie MOPS na zewnątrz. 
10. Podejmowanie dodatkowych zadań, m.in. : 

� pisemna analiza z wykonania zadań zawartych w Gminnej Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych i Gminnym systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 
dla miasta Mszana Dolna, 

� współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy i koordynowanie realizacji projektów 
systemowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, 

� koordynacja działań związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, 

� współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i koordynacja projektu pn. Samorządowa 
Elektroniczna Platforma Informatyczna (SEPI). 

11. Prowadzenia postępowania i do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania 
przez MOPS zadań zleconych, zadań własnych i zadań własnych obowiązkowych gminy 
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 
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KOMPETENCJE GŁÓWNEGO KSI ĘGOWEGO MOPS  
 
1. Opracowywanie projekt budżetu MOPS. 
2. Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Kierownika o jego realizacji. 
3. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. 
4. Zapewnianie ochrony mienia MOPS. 
5. Opracowywanie dla Rady Miasta sprawozdań z wykonania budżetu za dany rok. 
6. Zapewnianie prawidłowego wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi 

budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej. 
7. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Skarbnikiem Miasta 

i Głównym Urzędem Statystycznym, Państwowym Zakładem Ubezpieczeń. 
8. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej. 
9. Zabezpieczanie wszystkich dokumentów księgowych. 
10. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie ich Skarbnikowi 

Miasta. 
11. Prowadzenie i kontrolowanie wydawanych środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na 

rachunkach bankowych i ponoszenie za nie odpowiedzialności. 
12. Planowanie i realizacja wszystkich wydatków ponoszonych przez MOPS. 
13. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywanych czynności 

zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia. 
14. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika. 
15. W razie nieobecności Głównego Księgowego, jego funkcje sprawuje wyznaczony przez 

Kierownika pracownik, w zakresie zgodnym z upoważnieniem. 
 
 
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS  
 
W zakresie projektu POKL: 
1. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji w zakresie kontraktów socjalnych i planowanie 

pomocy finansowej (zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych i innych, 
o których mówi ustawa) szczególnie wobec osób objętych projektem współfinansowanym ze 
środków EFS pn. "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Mieście Mszana Dolna". 

2. Prowadzenie działań w zakresie rekrutacji uczestników projektu z uwzględnieniem równości 
szans (w tym równości płci). 

3. Badanie ofert pracy i działania pośredniczące w poszukiwaniu pracy przez uczestników 
projektu. 

4. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w związku z aktywizacją zawodową 
uczestników projektu. 

5. Podejmowanie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. 
6. Podejmowanie działań kontrolnych wobec uczestników projektu weryfikujących ich udział 

w zajęciach grupowych / spotkaniach indywidualnych. 
7. Promocja projektu. 
8. Podnoszenie wiedzy w zakresie dokumentów programowych PO KL. 
 
W zakresie pracy socjalnej: 
1. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 
środowiskowych poza siedzibą jednostki. 

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia 
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych oraz kompetentne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. 

4. Pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa skierowana do osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem 
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losowym – poprzez współpracę z  instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
pozarządowymi. 

5. Współpraca i współdziałanie ze specjalistami (Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi, Policja, 
Pedagodzy szkolni, MKRPA, PK-I, ZOZ i in.) w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii 
i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie skutków ubóstwa. 

6. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym 
konieczność udzielenia pomocy społecznej, w tym: kierowanie, za pośrednictwem Kierownika 
MOPS, spraw do MKRPA celem wszczęcia procedury dot. leczenia odwykowego osób. 

7. Współdziałanie z klientami pomocy społecznej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 
poprzez zawieranie kontraktów socjalnych i motywowanie do dotrzymywania zawartych w nich 
postanowień. 

8. Weryfikacja osób korzystających z zasiłków stałych i  prowadzenie dobrowolnej alimentacji. 
9. Opracowywanie, wdrażanie i rozwijanie regionalnych i lokalnych programów pomocy 

społecznej  ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 
10. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i grup społecznych. 
11. Inicjowanie i realizacja działań zmierzających do integracji  środowiska lokalnego. 
12. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy 

społecznej. 
13. Prowadzenie i kompletowanie, wymaganej przepisami, dokumentacji w zakresie przyznanych 
świadczeń z pomocy społecznej. 

14. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczenia ze 
środków przeznaczonych na pomoc społeczną i po ich podpisaniu przekazanie adresatom. 

15. Obsługa programu komputerowego POMOST. 
 
W zakresie prac administracyjnych: 
1. Prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Bieżące prowadzenie rejestrów wydawanych zasiłków finansowych i pomocy rzeczowej. 
3. Przekazywanie listy osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej, pracownikowi 

odpowiedzialnemu za sporządzanie list wypłat. 
4. Obowiązek kwartalnego, półrocznego i rocznego sporządzania sprawozdań dotyczących 

realizacji zadań, wysokości i rodzaju udzielanych świadczeń z zakresu pomocy społecznej 
i przekazywanie ich do Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC). 

5. Sporządzanie zaangażowania z wydanych decyzji. 
6. Rozliczanie dotacji ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. 
7. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa i budżetu gminy. 
8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach realizowanych ze środków 

budżetu państwa i budżetu gminy. 
9. Coroczne sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej - rozeznawanie problemów 

społecznych miasta. 
10. Załatwianie spraw interwencyjnych zleconych przez jednostki nadrzędne. 
11. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych MOPS. 
 
 
KOMPETENCJE INSPEKTORA  DS.  ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH  
 
1. Prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń 

rodzinnych – przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków koniecznych do ustalenia prawa do 
przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków. 

2. Prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących funduszu 
alimentacyjnego. 

3. Nadzór nad przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub 
odmowy świadczeń. 
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4. Prowadzenie rejestru spraw. 
5. Sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców. 
6. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych. 
7. Realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do osób 

otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. 
8. Realizacja zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne. 
9. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem 

Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

10. Współpraca z Komornikiem sądowym w sprawie stanu egzekucji alimentów. 
11. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbiór oświadczeń majątkowych od dłużników 

alimentacyjnych. 
12. Występowanie z wnioskami o podjęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych do 

organów właściwych dłużnika. 
13. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu uzyskania informacji o możliwościach 

aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. 
14. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w celu skierowania dłużników alimentacyjnych do 

pracy na zasadach prac publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 

15. Kierowanie do Starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych oraz 
wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. 

16. Współpraca z Prokuraturą w sprawie składania wniosków o ściganie za przestępstwo określone 
w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego. 

17. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywanych czynności 
zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia. 

18. Bieżące prowadzenie zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy. 
19. Wykonywanie i prowadzenie innych dodatkowych zadań zleconych przez Kierownika MOPS. 
 
 
KOMPETENCJE PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH  I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
 
1. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych – przyjmowanie 

i rozpatrywanie wniosków koniecznych do ustalenia prawa do przyznania zasiłku rodzinnego 
i dodatków. 

2. Powadzenie postępowań w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego. 
3. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy 
świadczeń. 

4. Prowadzenie rejestru spraw. 
5. Sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców. 
6. Realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do osób 

otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. 
7. Realizacja zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne. 
8. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbiór oświadczeń majątkowych od dłużników 

alimentacyjnych. 
9. Występowanie z wnioskami o podjęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych do 

organów właściwych dłużnika. 
10. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywanych czynności 

zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia. 
11. Bieżące prowadzenie zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy. 
12. Wykonywanie i prowadzenie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego i Kierownika 

MOPS. 
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ZADANIA I KOMPETENCJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW MOPS  
 
1. Wykonywanie pracy sumiennie, rzetelnie, sprawnie, bezstronnie i efektywnie oraz stosowanie 

się do poleceń Kierownika MOPS. 
2. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy, Regulaminu pracy, Regulaminu wewnętrznego, 

Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy a także przepisów przeciwpożarowych. 

3. Terminowe wykonywanie prac ustalonych w zakresie obowiązków. 
4. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. 
5. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności pracy. 
6. Przekazywanie protokolarnie, przy zmianach personalnych, prowadzoną dokumentację 

w obrębie stanowiska pracy. 
7. Przejawianie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z podwładnymi, zwierzchnikami, 

współpracownikami oraz klientami. 
8. Zachowywanie się z godnością w miejscu i poza miejscem pracy. 
9. Posiadanie znajomości przepisów prawa oraz zagadnień i wytycznych obowiązujących na 

swoim stanowisku pracy. 
10. Opracowywanie projektów decyzji i innych aktów prawnych zgodnie z prawem. 
11. Ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów zarządzeń i rejestrów. 
12. Ochrona przetwarzanych danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem. 
 
 
W 2011 r. w MOPS było zatrudnionych ogółem 8 osób w wymiarze 8 etatów: 
 
Tabela nr 1. Stan zatrudnienia w MOPS Mszana Dolna w 2011 r. 
Lp. Stanowisko Ilość 

osób 
Ilość 

etatów 
Uwagi 

1 Kierownik 1 1 - 
2 Główna księgowa 1 1 - 
3 Starszy pracownik socjalny 3 2 ½ Jedna ze Starszych pracowników 

socjalnych wykonuje zadania w ½ etatu 
w zakresie pracy socjalnej, w ¼ etatu z 
zakresu świadczeń rodzinnych i w ¼ 
etatu z zakresu funduszu 
alimentacyjnego. 

4 Pracownik socjalny 2 2 Jedna z pracownic została zatrudniona w 
ramach realizacji projektu systemowego 
z upowszechnienia pracy socjalnej. 
Druga z pracownic od m-ca lipca 2011 r. 
została przesunięta do pracy w terenie. 

5 Inspektor ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego 

1 1 ½ 
 

W ½ etatu (¼ e. – świadczenia rodzinne i 
¼ e. fundusz alimentac.) podejmuje 
pracę Starszy pracownik socjalny, 
którego osoba wyliczona jest w wierszu 
nr 3 nin. tabeli. 

Razem 8 8  
 

Ponadto, zgodnie z §17 Regulaminu organizacyjnego MOPS, w 2011 r. w ramach umowy – 
zlecenia zatrudnieni byli: 
– Informatyk, 
– Osoba sprzątająca. 
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Tabela nr 2. Wykaz osób zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia w 2011 r. 
Lp. Stanowisko / rodzaj wykonywanych 

zajęć 
Ilość 
osób 

Okres zatrudnienia 

1 Informatyk (osoba z zewnątrz) 
 

1 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 

2 Osoba sprzątająca (pracownik MOPS) 
 

1 j.w. 

Razem 2  
 
 Pomimo sukcesywnego zwiększania zadań nakładanych na MOPS, od 2009 r. nie nastąpił 
wzrost zatrudnienia. Jedynie w okresie maj – grudzień 2010 r. był zatrudniony na umowę – zlecenie 
psycholog, który podejmował pracę w obrębie Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób 
dotkniętych przemocą.  
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz prawidłowego zabezpieczenia 
nowych przedsięwzięć, wynikających w szczególności z: 
• realizacji przez MOPS projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej 

w Mieście Mszana Dolna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, związanego z wdrażaniem nowych narzędzi 
i instrumentów związanych z aktywizacją klientów pomocy społecznej,  

• realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym prowadzenia 
Punktu Wsparcia, Informacji i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą oraz pracy Zespołu 
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• usprawnienia obsługi zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego,  

od 1 lipca 2011 r. do pracy w terenie przesunięto 1 pracownicę, która dotychczas wykonywała 
czynności administracyjne zawiadując sekretariatem i obsługą programu komputerowego 
POMOST. W związku z tym rozszerzono zakresy czynności wszystkim Pracownikom socjalnym 
delegując na nich nowe zadania. 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, liczba Pracowników socjalnych 
winna być proporcjonalna do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. 
mieszkańców. W 2011 r. MOPS spełniał ten wymóg zatrudniając Pracowników socjalnych 
w wymiarze 4 ½ etatu.  

 
Pracownicy MOPS, stosownie do zgłaszanych potrzeb i otrzymywanych ofert 

szkoleniowych podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w 2011 r. w ok. 28 różnego rodzaju 
warsztatach i szkoleniach.  

 
 

III. Koszty utrzymania Miejskiego O środka Pomocy Społecznej 
 
 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej miasto Mszana Dolna w 2011 r. 
na zadania własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest „(…) utrzymywanie ośrodka pomocy 
społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników”, zabezpieczyło kwotę 
367.569,00 zł w budżecie MOPS. 
W 2011 r. wykonanie zadań własnych i zadań własnych dofinansowanych z budżetu Wojewody  
wyniosło 360.632,77 zł, z czego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 40.927,00 zł, tj. 11,35 
%  ogólnej kwoty. Środki wydatkowano zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli nr 3. 
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Tabela nr 3. Wydatki poniesione w rozdziale 85219 na utrzymanie MOPS w 2011 r. 
Lp. Wyszczególnienie Poniesione wydatki  

w złotych 
1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne 322.960,90 
2 Wynagrodzenia bezosobowe 4.696,20 
3 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: akcesoria 

komputerowe, licencje, artykuły biurowe, druki, środki 
czystości 

5.280,48 

4 Zakup energii 3.657,28 
5 Zakup usług remontowych 97,17 
6 Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, naprawy 

sprzętu, itp.) 
8.306,64 

7 Zakup usług telefonii stacjonarnej, Internet 3.001,68 
8 Podróże służbowe 1.334,00 
9 Szkolenia pracowników 3.072,00 
10 Odpis na ZFŚS 6.017,00 
11 Pozostałe, w tym: opłaty i składki, badania profilaktyczne, 

świadczenia BHP 
2.209,42 

Razem 360.632,77 
 
 
 
 

IV. Realizacja bud żetu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej 
 
 Działalność MOPS w 2011 r. finansowana była ze środków: 
a) budżetu miasta Mszana Dolna, 
b) budżetu państwa (dotacja celowa), 
c) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na dofinansowanie projektu systemowego 

(dotacja rozwojowa). 
 

1. Plan bud żetu na 2011 r. 
 

W 2011 r. MOPS dysponował budżetem w łącznej wysokości 3.174.131,73 zł, który został 
przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr V/33/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. 
W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianie w związku ze zwiększaniem przez Wojewodę 
Małopolskiego planu dotacji. Łącznie plan wydatków na 2011 r. wyniósł 3.231.132,00 zł. 

 
 Na realizację zadań własnych, finansowanych w całości ze środków budżetu gminy, MOPS 
dysponował środkami, które przedstawia tabela nr 4. 
 
 
Tabela nr 4. Koszty poniesione ze środków gminy na realizację zadań własnych 
Lp. Rozdział Wyszczególnienie Wydatki ogółem 

1 85202 Domy pomocy społecznej 152.544,21 
2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze (z. celowe) 66.247,00 
3 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

niektóre osoby pobierające świadczenia 
1.643,67 

4 85216 Zasiłki stałe 20.634,38 
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5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319.615,77 
6 85295 Pozostała działalność (dożywianie + PKPS) 39.624,35 
7 85395 Pozostała działalność (projekt systemowy – EFS) 24.577,41 

Razem 624.886,79 
 
 Na realizację zadań własnych gminy dofinansowanych ze środków budżetu Wojewody 
Małopolskiego, MOPS dysponował w 2011 r. środkami, które obrazuje tabela nr 5. 
 
Tabela nr 5. Koszty poniesione ze środków Wojewody Małopolskiego na realizację zadań 
własnych (dofinansowanie)  
Lp. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki z 

budżetu 
Wojewody - 

dofinansowanie 
 

Wydatki 
z budżetu 

miasta 

Wydatki 
ogółem 

1 85213 2030 Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

6.574,69 1.643,67 8.218,36 

2 85214 2030  
 

Zasiłki i pomoc 
w naturze (z. 
okresowe)  

15.943,46 3.174,41 19.117,87 

3 85216 2030 Zasiłki stałe 82.537,51 20.634,38 103.171,89 
4 85219 2030 Ośrodek pomocy 

społecznej 
40.927,00 319.615,77 360.542,77 

5 85295 2030 Pozostała 
działalność 
(dożywianie) 

79.174,65 36.024,35 115.199,00 

Razem 225.157,31 381.092,58 606.249,89 
 

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych w całości 
ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego, w 2011 r. MOPS dysponował środkami, których 
wielkość  przedstawia tabela nr 6. 
 
 Tabela nr 6. Koszty poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
Lp. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki ogółem 
1 85195 2010 Pozostała działalność 

(świadczeniobiorcy inni niż 
ubezpieczeni) 

0,00 

2 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne 

2.195.955,82 

3 85213 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od 
świadczeń pielęgnacyjnych) 

5.241,60 

4 85219 2010 Ośrodki pomocy społecznej 
(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 
+ 1,5% kosztów obsługi) 

6.090,00 

5 85295 2010 Pozostała działalność (dodatek do 
świadczenia pielęgnacyjnego) 

7.800,00 

Razem 2.215.087,42 
 



12 
 

2. Wykonanie bud żetu w 2011 r. 
 

Środki finansowe ujęte w budżecie zarówno na realizację zadań zleconych jak i własnych 
zabezpieczyły przewidywane potrzeby w zakresie pomocy społecznej miasta na 2011 r. 
Wykonanie budżetu nastąpiło w 99,55 % . Wydatkowano łącznie kwotę 3.216.484,04 zł.  
 
Tabela nr 7. Procentowe wykonanie wydatkowanych środków w 2011 r. 
Lp. Wyszczególnienie Wydatki ogółem % wykonania 
1 Środki własne 

 
624.886,79 99,47 

2 Środki z dotacji budżetu Wojewody 
Małopolskiego 
 

2.440.244,73 99,76 

3 Środki w ramach dotacji rozwojowej 
finansowanej przez Unię Europejską 
w ramach EFS 
 

151.352,52 96,59 

Razem 3.216.484,04 99,55 
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 Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego MOPS za 2011 r. 
Realizacja planu finansowego MOPS 

 

Rozdział Nazwa 
Plan budżetu po 

zmianach Zadania 
własne 

Zadania własne 
– 

dofinansowanie 
z budżetu 
Wojewody 

Zadanie zlecone 
– 

dotacja 
z budżetu 
Wojewody 

Inne Razem % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85195 
Pozostała działalność – świadczeniobiorcy 
inni niż ubezpieczeni 
 

231,00   0,00  0,00 0 

85202 
 
Domy pomocy społecznej 
 

152.545,00 152.544,21    152.544,21 100 

85212 
 
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 
 

2.196.930,00   2.195.955,82  2.195.955,82 99,96 

85213 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 

14.277,00 1.643,67 6.574,69 5.241,60  13.459,96 94,28 

85214 
 
Zasiłki i pomoc w naturze 
 

82.812,05 66.247,00 15.943,46   82.109,46 99,25 

85216 
 
Zasiłki stałe  
 

104.878,00 20.634,38 82.537,51 
  

103.171,89 98,37 

85219 
 
Ośrodek pomocy społecznej 
 

367.569,00 319.615,77 40.927,00 6.090,00  366.632,77 99,75 

85295 
 
Pozostała działalność 
 

129.750,00 39.624,35 79.174,65 7.800,00  126.599,00 97,57 

85395 
 
Pozostała działalność – EFS  
 

182.139,97 24.577,41   151.352,52 175.929,93 96,59 

 
Razem 

 
3.231.132,02 624.886,79 225.157,31 2.215.087,42 151.352.52 3.216.484,04 99,55 



14 
 

V. Zadania z obszaru pomocy społecznej 
 

1. Dane statystyczne dotycz ące klientów systemu pomocy społecznej 
w mie ście Mszana Dolna 
 

Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu stanowią dane zebrane na przestrzeni 
ostatnich kilku lat, co daje możliwość ich porównania. 
 
Tabela nr 9. Liczba rodzin i członków rodzin objętych pomocą finansową i wsparciem socjalnym 
na przestrzeni lat 2002 – 2011 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 
2002 397 1678 
2003 364 1607 
2004 323 1575 
2005 328 1518 
2006 316 1608 
2007 329 1418 
2008 241 823 
2009 293 1156 
2010 349 1425 
2011 286 1015 

 
Jak przedstawia powyższa tabela począwszy od 2002 r. liczba osób korzystających 

z systemu pomocy zmniejszała się. W 2008 r. odnotowano najniższą liczbę zarówno rodzin jak 
i osób w rodzinach, korzystających z pomocy. Zaś od 2009 r. widoczny jest ponowny wzrost liczby 
osób i rodzin korzystających z pomocy. W 2010 r. nastąpił znaczący wzrost w tym zakresie. Jednak 
dane za 2011 r. znów pokazują spadek o 63 rodziny i o 410 osób w rodzinach korzystających 
z pomocy społecznej. 
Widoczny wzrost w latach poprzednich wiązał się ze zmianą sytuacji społeczno – politycznej kraju 
(wzrost cen żywności, opału, energii, gazu) - przy niskich dochodach rzutowało to na pogorszenie 
się sytuacji materialno – bytowej wielu rodzin. Nastąpiło znaczne obniżenie statusu życiowego 
rodzin. Ponad to zwiększyła się liczba emerytów i rencistów, którzy częściej zwracali się o pomoc. 
W ostatnich latach zauważalny był także wzrost osób mających problemy psychiczne 
korzystających z pomocy społecznej.  
Zmniejszenie liczby rodzin zwracających się po pomoc w 2011 r. (tabela nr 9) łączy się zapewne 
z utrzymywaniem się od wielu lat na tym samym poziomie kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie (351,00 zł) i na osobę samotnie gospodarującą (477,00 zł). Wiele osób żyjących 
w biedzie nie zwraca się o udzielenie pomocy ponieważ ich dochody są nieco wyższe, a z innych 
przyczyn (określonych w ustawie o pomocy społecznej) nie pretendują do uzyskania świadczeń. 
 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym 
kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, które od 2004 r. nie zmieniły się 
i wynoszą: 
– 477,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
– 351,00 zł dla osoby w rodzinie, 
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, tj.: 

• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezdomności, 
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• bezrobocia, 
• niepełnosprawności, 
• długotrwałej choroby, 
• przemocy w rodzinie, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa, 
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• braku umiejętności przystosowania się do życia w społeczeństwie młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
• trudności w przystosowaniu się do życia osób opuszczających zakłady karne, 
• alkoholizmu i narkomanii, 
• klęski żywiołowej i ekologicznej. 

 
Tabela nr 10. Główne powody udzielania pomocy mieszkańcom Mszany Dolnej w latach 2007 – 
2011 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Lp. 

Powód trudnej 
sytuacji życiowej 

osób korzystających 
z pomocy 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Ubóstwo 126 101 108 123 127 473 314 594 553 406 

2 Bezrobocie 74 46 39 53 65 300 142 192 170 209 

3 Niepełnosprawność 44 41 61 51 53 134 76 216 106 145 
4 Długotrwała choroba 57 30 25 41 83 163 109 81 150 214 

6 

Bezradność w 
sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych 
w tym: 

57 54 60 68 66 250 233 267 309 313 

7 Rodziny niepełne 29 26 29 31 25 87 74 85 95 78 

8 Rodziny 
wielodzietne 

28 28 31 37 41 163 159 182 214 236 

9 Alkoholizm 25 21 19 27 23 80 61 57 79 50 
10 Przemoc w rodzinie 4 7 11 15 14 22 30 46 56 88 

11 

Trudności w 
przystosowaniu się 
do życia po 
zwolnieniu z zakładu 
karnego 

1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 

12 Zdarzenia losowe - - - - 1 - - - - 4 
 

Od kilku lat widoczna jest tendencja wzrostowa wśród rodzin dotkniętych ubóstwem, 
bezrobociem i niepełnosprawnością. W 2011 r. o ponad 100% zwiększyła się liczba rodzin 
zgłaszających się po pomoc z powodu długotrwałej choroby, która dotyka głównie osoby 
w podeszłym wieku. Pomijając problem ubóstwa, widoczna jest korelacja pomiędzy wzrostem 
liczby rodzin a liczbą osób w rodzinach zwracających się po pomoc do MOPS (nastąpił wzrost 
liczby osób w tych rodzinach). 
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W analizowanym okresie na podobnym poziomie utrzymuje się problem występowania 
w rodzinach bezradności opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizmu, przemocy w rodzinie. 
Podobnie w obszarze dotyczącym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego. 
  

2. Świadczenia pieni ężne i niepieni ężne z pomocy społecznej 
 
 W ramach realizacji zadań zawartych w art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej, MOPS 
w 2011 r. przyznawał pomoc w formie świadczeń finansowych, co przedstawia tabela nr 11. 
Porównując dane liczbowe zawarte w tabeli nr 11, dotyczące udzielanej pomocy w 2011 r. 
z danymi z lat poprzednich, widoczne są następujące zmienne: 
 
1) Zasiłek stały 

W 2011 r. w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji w wys. 104.878,00 zł przyznano 
i wypłacono świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego 29 osobom posiadającym 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej oraz osób, które przekroczyły 
wiek emerytalny (60 r.ż. – kobiety i 65 r.ż. – mężczyźni) i nie posiadają uprawnień do świadczeń 
emerytalno rentowych (w tym: 16 osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
9 osobom ze stopniem znacznym i 4 osobom z tytułu wieku), na łączną kwotę 103.171,89 zł. Mimo, 
że w 2011 r. zasiłek ten otrzymały 2 osoby więcej niż w roku poprzednim, to wydatkowano 
mniejszą kwotę o 1.920,00 zł.  
Uzasadnienie: Obniżenie wydatkowanej kwoty nastąpiło w zw. ze zgonem świadczeniobiorcy, 
przerwami w wypłacaniu zasiłków ze względu na opóźnienia w doniesieniu stosownych 
dokumentów oraz rezygnacji świadczeniobiorcy z zasiłku na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego. 
 
2) Zasiłek okresowy 

W 2011 r. świadczeniami w postaci zasiłków okresowych objętych było 19 rodzin, 
w których żyły 83 osoby. Wydatkowano kwotę ogółem 19.117,87 zł, z czego środki własne 
stanowiły kwotę 3.174,41 zł, a dotacja z budżetu państwa wynosiła 15.943,46 zł.  
Zasiłki okresowe przyznawane były w szczególności z powodu bezrobocia - 8 rodzin (na kwotę 
8.502,00 zł); długotrwałej choroby – 5 rodzin (na kwotę 4,142,00 zł) i niepełnosprawności – 
4 rodziny (na kwotę 3.120,00 zł) oraz w zw. z wielodzietnością - 2 rodziny (na kwotę 3,354,00 zł).   
Średnia kwota świadczenia to 329,00 zł miesięcznie. Wydano o 1 decyzję mniej, przy 
wydatkowaniu mniejszej kwoty o 8.302,00 zł.  
Uzasadnieni: Łączy się to ze zmniejszeniem wysokości udzielanych zasiłków okresowych ze 
względu na fakt, że kryterium dochodowe pozostało na tym samym poziomie a nastąpił wzrost 
płacy minimalnej (dochody rodzin są wyższe). 
 
3) Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Pomoc w formie zasiłków celowych była przyznawana głównie na zakup żywności, 
lekarstw, odzieży, opału, opłaty za media oraz zwrot kosztów leczenia.   
W 2011 r. pomocą w formie: 
– zasiłku celowego objęto 57 rodzin, w których żyło  231 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 
61.640,00 zł. Wydano o 27 decyzji mniej, obejmując pomocą mniej o 154 osoby w rodzinach. 
Wydatkowano mniejsze o 10.210,00 zł środki finansowe.  
– specjalnego zasiłku celowego objęto 53 rodziny, w których żyły 143 osoby. Wydatkowano kwotę 
26.010,00 zł. Objęto pomocą taką samą liczbę osób w rodzinach przy wydatkowaniu kwoty 
mniejszej o 2.230,00 zł. 
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Tabela nr 11. Formy udzielonej pomocy finansowej w latach 2007 – 2011 
Liczba wydanych decyzji Liczba osób w rodzinach Kwota wydatkowana w złotych Lp. Rodzaj pomocy 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Zasiłek stały (osoby z 
ustaloną grupą 
niepełnosprawności 
umiarkowaną lub 
całkowitą bez podstaw 
do uzyskania świadczeń 
emerytaln. – rentowych, 
po 65 r.ż.) 

24 23 27 27 29 47 36 40 40 45 79.530 82.760 96.816 105.092 103.172 

2 Zasiłek okresowy 25 15 19 20 19 107 44 76 84 83 33.450 22.393 24.675 27.420 19.118 

3 Zasiłek celowy, w tym: 
- zasiłek celowy 
- z. celowy specjalny 

 
91 
52 

 
61 
45 

 
113 
59 

 
84 
50 

 
57 
53 

 
473 
143 

 
278 
107 

 
629 
155 

 
385 
144 

 
231 
143 

53.156 
22.456 
30.700 

69.655 
42.182 
27.473 

94.043 
59.783 
34.260 

99.590 
71.350 
28.240 

 
61.640 
26.010 

4 Zasiłek celowy 
”Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” 

40 40 19 24 15 143 157 73 82 32 43.492 64.914 32.585 29.205 14.647 

5 Dożywianie  
w stołówkach 

48 46 58 
79 59 

97 87 115 
339 276 

61.744 53.224 63.443 
80.507 84.965 

6 Sprawianie pogrzebu 3 - 1 1 - 3 - 1 1 - 5.976 - 2.217 3.692 - 

7 Domy Pomocy 
Społecznej 

6 4 4 6 6 6 4 4 6 6 80.713 65.593 70.233 105.357 152.544 

8 Składki zdrowotne dla 
świadczeniobiorców  

18 18 23 23 24 18 18 23 23 27 6.130 6.610 7.978 8.554 8.218 

Kwota wydatkowana łącznie 364.191 365.149 391.990 459.417 470.314 
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Łącznie, na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, wydatkowano środki w wysokości 
87.650,00 zł, w tym kwota 24.577,41 zł stanowiąca wkład własny w realizację projektu 
systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Mieście Mszana Dolna”, który 
wydatkowano na zasiłki dla Beneficjentów projektu. 
Uzasadnienie: Mniej rodzin zgłaszało się po pomoc ze względu na posiadanie dochodów 
przekraczających kryterium dochodowe. Ponadto zaplanowane środki na zasiłki celowe zostały 
przesunięte na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej.  
Specjalne zasiłki celowe udzielane były w niższych wysokościach ze względu na kryterium 
dochodowe osób i rodzin zgłaszających się po pomoc. 
 
4) Zasiłek celowy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
 Ogółem wydano środki w wysokości 14.646,50 zł, z tego 60% stanowi dotacja w kwocie 
8.787,90 zł  oraz 40% wkład własny w kwocie  5.858,60 zł. Wydano 9 decyzji mniej, obejmując 
pomocą mniej o 52 osoby w rodzinach. 
Uzasadnienie: Powyższe wiąże się z nie zmieniającym się kryterium dochodowym osób i rodzin, 
co uniemożliwia przyznawanie pomocy finansowej na dożywianie dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, które często funkcjonują na granicy ubóstwa. Przeznaczenie środków finansowych 
z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest ściśle określona – z naciskiem 
na dożywianie dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku. 
 
5) Dożywianie w stołówkach szkolnych (pełny obiad) w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” 
Wydatki poniesione ogółem wyniosły 100.552,50 zł, z tego 70% stanowiła dotacja 

w kwocie 70.386,75 zł i 30% wkład własny w kwocie 30.165,75 zł. Wydano mniej o 20 decyzji, 
obejmując pomocą mniejszą o 63 liczbę osób w rodzinach. Wydatkowano większe środki na ten cel 
o kwotę 4.458,00 zł.  
Uzasadnienie: Powyższe wynika ze wzrostu kosztu jednego posiłku o 0,50 zł w porównaniu do 
roku ubiegłego. Ponadto uczniowie szkół gimnazjalnych, objęci dotychczas dożywianiem, 
zakończyli edukację i nie deklarowali dalszej gotowości korzystania z tej formy pomocy, a dzieci 
z klas młodszych często nie chciały jeść posiłków w szkole, a niektóre dzieci nie mogły korzystać 
z tej formy pomocy ze względów zdrowotnych. 
 
6) Domy pomocy społecznej 

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie osób do domu 
pomocy społecznej o profilu odpowiednim do rodzaju choroby lub zaburzeń osoby. 
W 2011 r.  w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób, w tym: 
− 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 
− 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, 
− 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej. 
MOPS pokrywał odpłatność za ich pobyt w domu pomocy społecznej. Poniesione wydatki 
wyniosły 152.544,21 zł. Pełen koszt odpłatności, w zależności od typu domu pomocy społecznej, 
kształtował się w granicach 2.400,00 zł – 3.000,00 zł. Wydatki poniesione przez MOPS stanowią 
uzupełnienie odpłatności ponoszonej przez mieszkańców. W stosunku do 2010 r. wydatkowano 
kwotę większą o 47.184,00 zł.  
Uzasadnienie: Powyższe wiąże się ze zwiększeniem w 2011 r. kosztu miesięcznego utrzymania 
mieszkańca w domu pomocy społecznej.  
 
7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 
Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nakłada na 

MOPS obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek 
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stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.  
W roku 2011 MOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłek 
stały (260 świadczeń w ciągu roku). Poniesiono koszty w wysokości 8.218,36 zł, z tego 80% 
stanowiła dotacja w kwocie 6.574,69 zł i 20% wkład własny w kwocie 1.643,67 zł.  

Ponadto opłacane były składki dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (112 
świadczeń), co zrodziło koszty w wysokości 5.241,60 zł.  
Ogółem na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 13.459,96 zł – środki te pochodziły 
z budżetu Wojewody Małopolskiego i zabezpieczały miesięczną opłatę składek dla 
świadczeniobiorców.  
W 2011 r. wydano o 1 decyzję więcej przy wydatkowaniu mniejszych środków o 336,00 zł. 
Uzasadnienie: Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości przyznanych zasiłków. 
 

3. Praca socjalna 
 

Zgodnie z art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna to działalność zawodowa 
mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiedzialnych ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników socjalnych pracujących w terenie (do 4 i ½ etatu) 
nastąpił wzrost pracy socjalnej w porównaniu do poprzednich lat. Powodem tego było również 
zgłaszanie się do Ośrodka znacznie większej liczby osób przeżywających różnorakie problemy 
życiowe (nie tylko finansowe). Zapewne wiąże się to ze wzrostem świadomości społecznej 
i otwieraniem się na zmianę ku poprawie życia coraz większej grupy mieszkańców Mszany Dolnej. 
Przyczyniają się do tego także działania edukacyjne podejmowane przez MOPS (np. ulotki plakaty 
w zakresie przemocy, informacje na tablicy ogłoszeń MOPS i na stronie internetowej: 
www.mops.mszana-dolna.pl). 

Praca socjalna i/lub poradnictwo podejmowana była praktycznie podczas każdego 
bezpośredniego kontaktu Pracowników socjalnych z klientami MOPS. W 2011 r. praca socjalna  
podejmowana była 876 razy, co łączyło się z wyjściem Pracowników socjalnych w środowiska 
i/lub pracy z osobami zgłaszającymi się do MOPS. W stosunku do 2010 r. nastąpiło zwiększenie 
intensywności podejmowania pracy socjalnej o 444 spotkania. 
W 2011 r. objęto pomocą i wsparciem 241 środowisk - rodzin (gospodarstw domowych), wobec 
których praca socjalna podejmowana była co najmniej jeden raz. Najczęściej jednak następowały 
kilkakrotne spotkania z osobami zwracającymi się o pomoc oraz członkami ich rodzin. Każdy 
z Pracowników socjalnych miał pod swoją opieką średnio ok. 53 środowiska. 
Ponadto wzrost pracy socjalnej zdeterminowany był również działaniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który swymi działaniami objął 35 
rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, dokonując oceny ich sytuacji.  
Kolejnym elementem przysparzającym klientów jest funkcjonowanie w MOPS Punktu Informacji, 
Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą, w którym w 2011 r. Pracownicy socjalni odbyli 
100 spotkań z 55 osobami, które korzystając z możliwości intymnej rozmowy zgłaszały się 
z różnorakimi problemami (nie tylko związanymi z przemocą w rodzinie). 

Pracownicy socjalni stosują w swojej pracy metodę indywidualnego przypadku i metodę 
pracy grupowej oraz wykorzystują następujące narzędzia pracy:  
• Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego (wywiad pełny liczy16 str., wywiad 

aktualizacyjny liczy 6 str., wywiad alimentacyjny liczy 4 str.) – zawiera informacje nt. sytuacji 
zdrowotnej, rodzinnej, mieszkaniowej i finansowej osób zgłaszających się po pomoc. 

• Karta informacyjna – opisuje skrótowo sytuację osoby / rodziny. Wypełniana jest dla 
instytucji nie związanych z pomocą społeczną (np. Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, ZUS, Sąd, KRUS). 
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• Kontrakt socjalny  - stanowi umowę dwustronną zawieraną przez Pracownika socjalnego  
z podopiecznymi MOPS w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji 
życiowej klienta.  

• Procedura niebieskiej karty – przeprowadzana jest w rodzinach, w których zaistniało 
podejrzenie przemocy. 

 
 Uzupełnieniem oferty związanej z pracą socjalną było prowadzenie „banku rzeczy”  
i „banku pracy” , z których korzystali zarówno mieszkańcy Mszany Dolnej jak i okolicznych 
miejscowości.  
 
 Ze względu na brak środków finansowych w 2011 r. nie podjęto pracy socjalnej 
w środowisku lokalnym poprzez organizację cyklicznej imprezy dla dzieci p.n. „Spotkanie ze św. 
Mikołajem” .  
 

4. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc pa ństwa w zakresie 
dożywiania” 
  
 Wzorem lat ubiegłych w 2011 r. Gmina Miasto Mszana Dolna za pośrednictwem MOPS 
realizowała rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wprowadzony 
ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, którego celem jest m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych 
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego 
pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem 
bezrobocia i ze środowisk wiejskich.  
Program zakłada zapewnienie dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, a zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 
lub niepełnosprawnym – pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  
Beneficjentami Programu (gorący posiłek) w 2011 r. były osoby i rodziny, których dochód 
na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kwoty kryterium dochodowego. 
 Na realizację Programu przeznaczono w 2011 r. ogółem 115.199,00 zł, z czego środki 
własne gminy stanowiły kwotę 36.024,35 zł, a dotacja z budżetu państwa 79.174,65 zł.  
MOPS wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu poprzez zapewnienie dożywania 
uczniom w szkołach znajdujących się na terenie miasta oraz dzieciom uczęszczającym do 
przedszkoli. Pomocą w formie gorącego posiłku objęto także osoby dorosłe. Ponadto przyznawane 
były zasiłki celowe na zakup żywności. 
 Ogółem pomocą w ramach Programu objęto: 190 mieszkańców miasta Mszana Dolna, 
którzy skorzystali z następujących form wsparcia w tym zakresie: 
− dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 113 dzieci, 
− dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w ramach art. 6a ustawy (ze wskazania dyrektorów 

szkół i przedszkoli dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających 
kryteriów ustawy) – 30 dzieci,  

− dożywianie dorosłych w stołówkach szkolnych – 15 osób, 
− zasiłki celowe na zakup żywności (wydano 15 decyzji) – 32 osoby. 
   
W 2011 r. MOPS podpisał umowy na dożywianie dzieci z instytucjami przedstawionymi 
w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 12. Dożywianie w stołówkach szkolnych / przedszkolnych w 2011 r. 
Lp. Nazwa instytucji Liczba osób dożywianych 

1 Zespół Szkół Miejskich Nr 1           59 
2 Zespół Szkół Miejskich Nr 2 62 
3 Zespól Szkół Nr 1 3 
4 Przedszkole Nr 1 2 
5 Przedszkole Nr 2 6 
6 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr  

Franciszkanek Rodziny Maryi  
11 

Razem 143 

 

5. Realizacja pozostałych zada ń z zakresu pomocy społecznej 
 

1) Współpraca z Klubami wolontariatu młodzieżowego  
 
Od 2007 r. MOPS nieprzerwanie współpracuje z Klubami wolontariatu młodzieżowego, na 

podstawie zawieranych corocznie porozumień o współpracy ze Stowarzyszeniem SURSUM 
CORDA w ramach realizacji projektu pn. "Wolontariat - pomagam, bo lubię". Kluby wolontariatu 
młodzieżowego lokują się przy:  
1) Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych ul. Starowiejska 4, 
2) Zespole Szkół Nr 1 ul. Matejki 11 
3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ogrodowa 2, 
4) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ul. Fabryczna 3. 

Młodzież zrzeszona w Klubach ściśle w współpracuje z Pracownikami socjalnymi, poprzez 
których w 2011 r. swoim działaniem pomocowym objęła 3 środowiska osób starszych, chorych 
i samotnych.  
Pomoc wolontariuszy realizowana jest poprzez odwiedziny w środowiskach i wykonywanie przez 
nich czynności życia codziennego u podopiecznych (sprzątanie, zakupy, płacenie rachunków, zakup 
leków itp.). Częstotliwość wizyt w środowisku uzależniona jest od potrzeb danego środowiska, 
średnio następuje dwa razy w tygodniu.  
W 2011 r. w pracę wolontariatu zaangażowanych było 8 osób zrzeszonych w Klubach wolontariatu 
młodzieżowego oraz 2 osoby dorosłe stanowiące pomoc sąsiedzką. 
 
 

2) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 
 
Wzorem lat ubiegłych MOPS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej 

m.in. w zakresie umożliwiania osobom odbywania stażu oraz podejmowania prac interwencyjnych. 
W 2011 r. staż podejmowały 2 osoby w następujących terminach: 12.11.2010 r. - 31.03.2011 r. oraz 
23.05.2011 r. - 22.10.2011 r. Jedna stażystka zatrudniona została w Dziale Świadczeń rodzinnych 
na stanowisku: pracownik administracyjny, a druga w Dziale Księgowym, obydwie w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Stanowi to niezwykle istotny element wsparcia pracowników MOPS. 

W 2011 r. kontynuowana była współpraca MOPS z PUP w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dzięki wdrożeniu systemu 
„SEPI” (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) współpraca obejmowała m.in. 
wymianę informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, przekazywanie informacji o ofertach 
pracy, usługach i programach realizowanych na rzecz beneficjentów MOPS i PUP, wykorzystanie 
gromadzonych informacji o beneficjentach obu instytucji. 
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VI. Realizacja zada ń dotycz ących przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
 
  W 2011 r. na bazie MOPS kontynuował pracę Zespół do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Nr 401/2010 Burmistrza Miasta Mszana Dolna 
z dnia 5 lutego 2010 r. 
W skład Zespołu wchodzi 17 osób, w tym: Pracownicy socjalni MOPS, pedagodzy szkół, 
psycholog MOW, Kierownik referatu kryminalnego Komisariatu Policji - przedstawiciel MKRPA, 
pedagog PK-I, pielęgniarki środowiskowe SP ZOZ w Mszanie Dolnej, ksiądz proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła, kuratorzy sądowi.  
Celem Zespołu jest podejmowanie zintegrowanych działań ku rozwiązywaniu problemów 
związanych z występowaniem przemocy w rodzinach. W 2011 r. dobyły się 4 spotkania Zespołu.  
  W 2011 r. MOPS nie dążył do pozyskania środków finansowych z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
Jednak częściowo zostały zrealizowane wytyczne Wojewody Małopolskiego w sprawie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tak: 
1. Na bazie Ośrodka funkcjonował Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą, gdzie 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek) pełnili dyżury Pracownicy socjalni 
w godz. 14.00 – 17.00. Prowadzona była dokumentacja w tym zakresie. W ciągu 2011 r. odbyło 
się 100 spotkań z 55 osobami, które zgłaszały różnorakie problemy życiowe. 

2. Były prowadzone działania informacyjno – edukacyjne w zakresie przemocy skierowane do 
ogółu społeczeństwa poprzez: plakaty, ulotki, informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń, 
stronie internetowej. 

3. W dniu 5 maja 2011 r. została podpisana Umowa partnerska z Fundacją Biuro Inicjatyw 
Społecznych z siedzibą w Krakowie, na rzecz przygotowania i realizacji projektu „Skuteczne 
instytucje – bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana Dolna”, który realizowany będzie od 
kwietnia 2012 r. 

4. W dniu 21 listopada 2011 r. została podpisana Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Piękna 
Ziemia Gorczańska na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju zasobów 
ludzkich. W ramach porozumienia jest realizowany projekt „Kobietą być”, który ma na celu 
pracę z kobietami doświadczającymi przemocy (w przeszłości i aktualnie). Realizacja projektu 
przypada na okres: listopad 2011 r. – kwiecień 2012 r. 

 
 
 
 

VII. Realizacja projektu systemowego pn. „Program a ktywizacji 
społeczno – zawodowej w Mie ście Mszana Dolna” 
 
 Od 2008 r. MOPS realizuje projekt pod nazwą „Program aktywizacji społeczno – 
zawodowej w Mieście Mszana Dolna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 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 stanowi dodatkową ofertę pomocową dla osób korzystających ze wsparcia MOPS. 
Ubiegłoroczny projekt realizowany był w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Działania 
w ramach projektu opierały się na intensywnej pracy socjalnej wobec 24 Beneficjentów 
Ostatecznych projektu (BO). Zostały z nimi wypracowane i zawarte kontrakty socjalne, które 
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stanowią drogę ku osiąganiu lepszych, bardziej wydajnych działań w kierunku ich 
usamodzielnienia.  
 Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób 
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Osiągnięcie celu głównego umożliwiało 
wdrożenie następujących celów szczegółowych: zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje 
i życie zawodowe, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, poznanie technik informacyjno – 
komunikacyjnych, poprawa własnego wizerunku, wzmocnienie poczucia własnej wartości, 
rozpoznanie predyspozycji zawodowych, zdobycie umiejętności sprawnego poruszania się na rynku 
pracy i zwiększenie szans powrotu na rynek pracy. 
 W latach 2008 - 2011 działaniami w ramach projektu objęto 53 BO. W roku 2011 grupa BO 
liczyła 24 osoby, które podzielono na dwie grupy: 17 osobową - realizującą działania Modułu I oraz 
7 osobową - realizującą działania zawarte w Module II. W ramach zawartych kontraktów 
socjalnych zastosowano instrument aktywizacji zawodowej, społecznej oraz zdrowotnej.  
 
MODUŁ I - Trening umiej ętności społeczno-osobowych i preorientacja zawodowa obejmował 
następujące zajęcia:  

1. Zrozumieć siebie – poznać siebie zajęcia grupowe z psychologiem. 
2. Samokontrola procesów emocjonalnych. 
3. Kreatywne myślenie i motywacja w sytuacji zmian losowych. 
4. Elementarne zagadnienia edukacji prozdrowotnej. 
5. Alfabetyzacja cyfrowa – podstawy obsługi komputera. 
6. Ekonomia społeczna – przejawem lokalnych inicjatyw przedsiębiorczych, szansą dla 

aktywnych. 
7. Kobieta/mężczyzna w biznesie – praktyczne aspekty własnego wizerunku oraz zasady 

właściwej autoprezentacji. 
8. Przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. 
9. Efektywne poszukiwanie pracy. 
10. Wykorzystanie Internetu w sprawnym poruszaniu się na rynku pracy.  

 
MODUŁ II - Alternatywne formy sp ędzania czasu wolnego: 
Realizacja Modułu odbyła się podczas zorganizowanego wyjazdu w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Rożnów”. W czasie 4 dni odbyły się zajęcia z zakresu: 

1. Współczesne zasady funkcjonowania człowieka w świecie (zajęcia z psychologiem).  
2. Sztuka poszukiwania pracy. 
3. Planowanie rozwoju zawodowego (zajęcia z doradcą zawodowym). 
4. Patologie społeczne – warsztaty ze specjalistą. 
5. Wspieranie i wzmacnianie motywacji - zwiększanie samodzielności.  
6. Asertywność. 
7. Propagowanie zdrowego stylu życia (warsztaty i pogadanki). 
8. Techniki dbania o własny wizerunek.  

  
 Wszyscy BO otrzymali karnety na basen lub/i grotę solną oraz wykonali badania lekarskie 
w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia lub/i zweryfikowania stanu zdrowia.  
 Udział w realizowanym projekcie umożliwiał integrację BO ze środowiskiem społecznym, 
dawał szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb i stworzył możliwość rozwoju osobistego. 
Działania zawarte w projekcie przyczyniły się do wsparcia mobilności osób bezrobotnych, 
pozwalając na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.  
 Z pośród osób objętych działaniami od początku projektu (od 2008 r.) aktualnie pracę 
podejmuje 12 osób. Ponadto 2 uczestniczki projektu zaangażowały się w działania na rzecz 
utworzenia Spółdzielni Socjalnej na terenie miasta Mszana Dolna, a 1 uczestniczka podjęła 
kształcenie na studiach wyższych. 
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 W ramach spisanych kontraktów socjalnych i wyasygnowanych środków własnych, 24 BO 
udzielano dodatkowego wsparcia (zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne) z przeznaczeniem m.in. 
na refundację kosztów związanych z udziałem w projekcie.  
Kwota wkładu własnego wynosiła 24.577,41 zł a całkowita wartość projektu w 2011 r. wyniosła 
175.929,93 zł. Szczegóły budżetu zaprezentowano w poniższej tabeli. 
 
Tabela nr 13. Składniki budżetu projektu systemowego realizowanego w 2011 r. 

Nr zadania Nazwa zadania  Kwota wydatkowana w złotych 

Zadanie 1  Aktywna integracja 51.692,00 

Zadanie 2 Praca socjalna  51.219,62 

Zadanie 3 Wkład własny –  
zasiłki celowe/celowe specjalne   

24.577,41 

Zadanie 4 Zarządzanie projektem  37.023,05 

Koszty pośrednie 11.417,85 

Łączna wartość projektu 175.929,93 

 
 
 

VIII. Realizacja zada ń z zakresu świadcze ń rodzinnych 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje 
zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, które w 2011 r. obejmowały:  
 
1. Zasiłek rodzinny i dodatki. 
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”). 
3. Świadczenia opiekuńcze. 
4. Składki na ubezpieczenia. 
5. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
 
Do w/w świadczeń uprawnione są rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 
ustalonego w cyt. ustawie, które w 2011 r. wynosiło: 

1) 504,00 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się nie 
może przekraczać kwoty 504,00 zł netto miesięcznie. 

2) 583,00 zł - próg dochodowy jest podniesiony do kwoty 583,00 zł netto miesięcznie 
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki 
 

Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia socjalnego, kierowanego do 
wszystkich rodzin, których dochód nie przekracza w/w kryterium. Wysokość miesięcznego zasiłku 
rodzinnego wynosi: 

h 68,00 na dziecko do 5 r. ż. 
h 91,00 na dziecko do 18 r. ż. 
h 98,00 na dziecko powyżej 18 r. ż. do 24 r. ż. 
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Tabela nr 14. Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacone w 2011 r. 

Lp. Rodzaj dodatku Kwota w złotych Wypłacane 

1 Z tytułu urodzenia dziecka 1000,00  Jednorazowo 

2 
Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

400,00 Miesięcznie 

3 
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170,00 

lub 250,00 
Miesięcznie 

4 
Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  do ukończenia przez dziecko 5 lat 60,00 

Miesięcznie 

5 
Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  powyżej 5 roku życia 80,00 

Miesięcznie 

6 Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 Jednorazowo 

7 

Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania i mieszkające w bursie, internacie lub 
na stancji, który jest wypłacany przez 10 miesięcy (od 
września do czerwca) 90,00 

Miesięcznie 

8 

Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem 
dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania 
do miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły – wypłacany przez 10 miesięcy (od września 
do czerwca) 50,00 

Miesięcznie 

9 
Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 80,00 

Miesięcznie 

 
Tabela nr 15. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w latach 2009 – 2011. 

2009 2010 2011  
Zasiłki rodzinne i dodatki Liczba 

świadcz. 
Kwota Liczba 

świadcz. 
Kwota Liczba 

świadcz. 
Kwota 

1. Zasiłki rodzinne 
 

11420 733906,00 10690 913462,00 10040 856262,00 

 
2. Dodatki do zasiłków  
– z tytułu: 

 
 

4907 

 
 

655874,00 

 
 

4485 

 
 

619318,00 

 
 

4191 

 
 

557409,00 

• Urodzenia dziecka 42 42000,00 70 70000,00 37 37000,00 

• urlopu wychowawczego 583 226884,00 515 199108,00 502 197219,00 

• utraty zasiłku dla bezrobot. 
i wychowywania dziecka 

0 0 0 0 0 0 

• samotnego wychowywania 
dziecka 

412 71000,00 358 61820,00 294 50940,00 

• kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 
niepełnosprawnego 

410 31560,00 385 29140,00 357 27040,00 

• rozpoczęcia roku 
szkolnego 

703 70300,00 628 62800,00 609 60900,00 

• podjęcia nauki poza 
miejscem zamieszkania 

457 30130,00 449 30050,00 423 26790,00 

• wychowywania w rodzinie 
wielodzietnej 

2300 184000,00 2080 166400,00 1969 157520,00 
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3. Jednorazowa zapomoga 
z tyt. urodzenia się dziecka 
 

65 65000,00 111 111000,00 72 72000,00 

4. Zasiłki pielęgnacyjne  
 

1706 261018,00 1734 265302,00 1739 266067,00 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 
 

114 49 260,00 223 114695,00 417 212490,00 

Razem 
(w.1+w.2+w.3+w.4+w.5) 

18212 1765058,00 17243 2023777,00 16459 1964228,00 

 
Tabela nr 16. Zestawienie wypłaconych świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w latach 
2010 i 2011 

Wydatkowana kwota w zł 
 

Liczba świadczeń 

Lp. 

Rodzaje świadczeń 

2010 2011 2010 2011 

1 
Zasiłki rodzinne  
 

913.462,00 856.262,00 10687 10040 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych  
w tym z tytułu: 
 

619.318,00 557.409,00 4485 4191 

2.1 urodzenia dziecka 
 

70.000,00 37.000,00 70 37 

2.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

199.108,00 197. 219,00 515 502 

2.3 samotnego wychowywania dziecka 
 

61.820,00 50.940,00  358 294 

2.4 kształcenia i rehabilitacji dz. 
niepełnosprawnego  

29.140,00 27.040,00 385 357 

2.4.1 kształcenia i rehabilitacji dz. 
niepełnosprawnego do 5 roku życia 

4.980,00 4560,00 83 76 

2.4.2 kształcenia i rehabilitacji dz. 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 

24.160,00 22.480,00 302 281 

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 62.800,00 60.900 628 609 
2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania: 
30.050,00 26.790,00 449 423 

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

17.100,00 12.690,00 190 141 

2.6.2 na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

12.950,00 14.100,00 259 282 

2.7 wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

166.400,00 157.520,00 2080 1969 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 
 

265.302,00 266.067,00 1734 1739 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 
 

114.695,00 212.490 223 417 

5 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka tzw. „becikowe” 

111.000,00 72.000 111 72 

Razem 2.023.777,00 1.964.228,00 17243 16 459 
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2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) 
 

W 2011 r. odnotowano mniejszą liczbę urodzeń w porównaniu do 2010 r. Co uwidacznia się 
w mniejszej o 39 liczbie wydanych świadczeń oraz wydatkowaniu mniejszych środków 
finansowych na ten cel o 39 000,00 zł. 
 

3. Świadczenia opieku ńcze 
 

Do świadczeń opiekuńczych zalicza się: 
1) Zasiłek pielęgnacyjny. 
2) Świadczenie pielęgnacyjne. 
Świadczenia opiekuńcze wypłacane są niezależnie od dochodu w rodzinie. 
 
1) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

� niepełnosprawnemu dziecku, 
� osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
� osobie, która ukończyła 75 lat. 
� osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, legitymującej sie orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 
do ukończenia 21 roku życia 

 
2) Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje osobom, na których: 
� ciąży obowiązek alimentacyjny, a także  
� opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, które legitymuje się 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo  

� jest osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Tabela nr 17. Wysokość zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego wypłacana miesięcznie 

Lp. Rodzaj zasiłku Kwota w zł Wypłacane 

1 Zasiłek pielęgnacyjny 
 

153,00 miesięcznie 

2 
Świadczenie pielęgnacyjne 
 

520,00 miesięcznie 

 

4. Składki na ubezpieczenia  
 
 Opłacane są następujące składki: 
1) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 
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1) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne. Organ realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres 
niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-
letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Składek 
nie opłaca się za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.  
 
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne  nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 
 
W 2011 r. składki zdrowotne były opłacane za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 
(w liczbie 112 świadczeń), na kwotę 5.241,60 zł. 
 

5. Rządowy program wspierania osób pobieraj ących świadczenia 
piel ęgnacyjne 
 

W 2011 r. MOPS realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne. Osoby mające, w listopadzie lub grudniu 2011 r., prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymały dodatkowe 
świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 
7.800,00 zł dla 39 świadczeniobiorców.   

 
 

 W 2011 r. zostały wypłacone świadczenia mniejsze w porównaniu do 2010 r. o kwotę 
59.549,00 zł, w liczbie mniejszej o 781 świadczeń. Miały na to wpływ następujące czynniki: 
1. Utrzymanie w „zamrożonej” wysokości kryterium dochodowego na poziomie określonym 

w 2004 r. 
2. Poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa w 2011 r. wskutek wzrostu zarobków (podstawą 

ustalania uprawnień w 2011 r. był dochód z 2010 r.). 
3. Spadek ogólnej liczby dzieci w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego (zmniejszenie dotyczy 

starszych roczników wieku dzieci). 
4. Migracja zarobkowa do krajów UE i korzystanie w nich ze świadczeń rodzinnych. 
5. Mniejsza liczba urodzeń dzieci w 2011 r. 
6. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o osoby pozostające w 

związku małżeńskim posiadające znaczny stopień niepełnosprawności. 
7. Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego był spowodowany zniesieniem od 1 stycznia 2010 r. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wzrostem wysokości 
świadczenia od listopada 2009 r. 
 

 

IX. Realizacja zada ń z zakresu funduszu alimentacyjnego 
 
 Zadanie jest realizowane przez MOPS w Mszanie Dolnej od dnia 1 października 2008 r. na 
podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). 
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami 
finansowymi z budżetu państwa w sytuacji, gdy dłużnicy nie wywiązują się z obowiązku 
alimentacyjnego względem swoich dzieci. 
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 
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25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 
bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. 
 
Tabela nr 18. Realizacja zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego w latach 
2009 – 2011 

Liczba Lp. Wyszczególnienie 
2009 r. 2010 r. 2011 r. 

1 Wnioski zarejestrowane 19 19 19 
2 Osoby uprawnione 31 33 29 
3 Decyzje odmowne 0 0 0 
4 Wniesione odwołania 0 0 0 
5 Decyzje Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego 
0 0 0 

 
 
Tabela nr 19. Kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego 

Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

Miesiące X – XII I – XII I – XII I – XII 

Kwota w złotych 14.850,00 107.008,00 145.270,64 133.800,00 

Liczba świadczeń 57 303 395 347 

 
W porównaniu do roku poprzedniego w 2011 r. nastąpił spadek liczby świadczeń oraz zmniejszyła 
się ogólna kwota wypłaconych świadczeń. Powyższa sytuacja jest związana bezpośrednio 
z zawieszeniem egzekucji należności alimentacyjnych przez jedną z wierzycielek. 
 
Tabela nr 20. Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone przez MOPS w latach 
2009 -2011 

Liczba spraw Lp.  Organ właściwy wierzyciela 
2009 r. 2010 r. 2011 r. 

1 Sprawy zarejestrowane 20 20 20 

2 Wnioski o prowadzenie postępowań i 
przeprowadzenie wywiadów z dłużnikami 

12 10 10 

3 Decyzje orzekające o obowiązku zwrotu 
świadczeń z FA 

13 2 34 

 Organ właściwy dłużnika    

4 Sprawy zarejestrowane 19 19 19 

5 Wywiady z dłużnikami 12 12 7 

6 Wnioski do prokuratury 7 7 8 

7 Wnioski o zatrzymanie prawa jazdy 7 7 8 

8 Zgon dłużnika lub ustalanie adresu - - 4 

 
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej, reprezentowany przez MOPS, jest zarówno organem właściwym 
wierzyciela (na terenie miasta zamieszkują osoby uprawnione do alimentów) jak i organem 
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właściwym dłużnika (na terenie miasta zamieszkują dłużnicy alimentacyjni). Dla 10 osób MOPS  
pełni funkcję jednocześnie organu właściwego wierzyciela i dłużnika.  
MOPS prowadzi sprawy dotyczące osób będących dłużnikami, które przynależą do obydwu grup. 
 
 
 

X. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), przedstawia się następujące potrzeby miasta Mszana 
Dolna w zakresie pomocy społecznej na 2012 r.: 

 
1. Kontynuacja realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na 

terenie miasta Mszana Dolna, a w szczególności: 
• kontynuacja pracy Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 
• prowadzenie Punktu Wsparcia, Informacji i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą, 
• zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie psychologa oraz prawnika. 

 
2. Kontynuacja realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – 

zawodowej w Mieście Mszana Dolna”, a przez to prowadzenie aktywnej integracji 
adresowanej do klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji 
zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. 

 
3. Zapewnianie środków finansowych na dożywianie w formie gorącego posiłku dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, którzy tej pomocy wymagają. 
 

4. Zintensyfikowanie działań wspierających wobec osób niepełnosprawnych poprzez 
cykliczne odwiedziny w ich środowiskach rodzinnych oraz współfinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

 
5. Rozeznanie możliwości uruchomienia Ośrodka wsparcia dla osób starszych oraz 

zabezpieczenie środków finansowych na jego działalność. 
 

6. Podniesienie skuteczności systemu pomocy społecznej poprzez stosowanie, wobec większej 
liczby klientów, narzędzia jakim jest kontrakt socjalny, którego celem jest 
zintensyfikowanie działań w kierunku zmiany postaw klientów, ku zwiększaniu ich 
aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

 
7. Rozwijanie profesjonalnej pomocy prowadzonej w formie systematycznej pracy socjalnej 

i pedagogiczno - psychologicznej (indywidualnej i w miarę możliwości grupowej) 
z klientami systemu pomocy społecznej. 

 
8. Koordynacja realizacji Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w mieście  Mszana Dolna. 
 

9. Rozeznanie możliwości tworzenia i realizacji projektów socjalnych nakierowanych na 
pracę z rodziną i dzieckiem. 

 
10. Pozyskiwanie wolontariuszy poprzez współpracę z Klubami wolontariatu młodzieżowego 

oraz ZSM Nr 1 i Nr 2. 
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11. Rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami i partnerami 

społecznymi. 
 

12. Monitorowanie funkcjonowania jednostki – ocena i zarządzanie ryzykiem. 
 

13. W celu właściwego prowadzenia bieżącej działalności jednostki - zapewnienie właściwego 
przepływu informacji  pomiędzy jednostką a Urzędem Miasta oraz Małopolskim Urzędem 
Wojewódzkim. 

 
14. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej  służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi 

klientów oraz prawidłowej realizacji bieżących zadań, obejmującej m.in. wzmocnienie 
kadrowe (zatrudnienie nowych pracowników), szkolenie pracowników i podnoszenie 
kwalifikacji zatrudnionej kadry. 

 
15. Wprowadzenie ewentualnych zmian organizacyjnych służących zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania jednostki, właściwego organizowania pracy i realizowania powierzonych 
zadań (m.in. w zakresie ochrony danych osobowych). 

 
16. Podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych jednostki 

(zwiększenie o jedno pomieszczenie), co stworzy dogodniejsze warunki do realizacji 
bieżących zadań i obsługi klientów. 


