
SPRAWOZDANIE  Z OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 

ŁABOWEJ za 2020 rok 

 
 

I. ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

  

 

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Wydatkowano w kwocie 149.153,81 zł – Jest to koszt, jaki Gmina ponosi z tytułu 

pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej. Z uwagi, na stan zdrowia, osoby te wymagały 

całodobowej opieki, a gmina nie była w stanie zapewnić im takiej opieki. Jest to zadanie  własne 

gminy o charakterze  obowiązkowym  finansowane ze środków własnych. 

 

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej) 

 

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6. 950,51 zł. za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu. Jest to zadanie własne gminy, jednak w całości finansowane 

jest ze środków budżetu państwa . Taką formą pomocy objęto 12 osób. 

 

3. ZASIŁKI ORAZ POMOC W NATURZE 

 

Planowane środki w wysokości  241,244,00 zł. wydatkowano  241.229,65 zł 

Z przeznaczeniem na:   

 

1. Zadania własne: finansowane ze środków własnych Gminy – 119,745,00 zł  w 

ramach tych środków: 

- 521 osób skorzystało z pomocy rzeczowej i finansowej w formie zasiłku celowego 

oraz zasiłku celowego specjalnego na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, żywności 

i innych niezbędnych artykułów potrzebnych do prawidłowej egzystencji; 

- 5 rodzin otrzymało wsparcie w postaci zasiłku losowego ( pożar, nagła śmierć  bliskiej 

osoby). Pomoc udzielana była, w szczególności dla osób i rodzin, z powodu ubóstwa, 

długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności zdarzenia losowego i 

innych  sytuacji określonej w ustawie o pomocy społecznej. Jet to zadanie własne 

gminy o charakterze obowiązkowym w całości finansowane ze środków własnych 

gminy. 



2. Zadania własne: finansowane ze środków Wojewody – 121.484,65 zł.  w ramach tych 

środków wypłacone zostały zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej 

i ciężkiej choroby, niepełnosprawności czy braku możliwości nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to zadanie własne 

gminy o charakterze obowiązkowym i w całości finansowane jest ze  środków budżetu  

państwa.  Taką formą pomocy objęto 136 osób. 

 

4. ZASIŁKI STAŁE 

 

1. Zadania własne: finansowane w całości ze środków Wojewody. Planowane środki 

w 107.280.69. zł., zrealizowano w kwocie 107.280,69 zł.  w ramach tych środków  

wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób. Osoby korzystające z tej formy pomocy posiadają 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz nie nabyli uprawnień do 

otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie własne gminy o 

charakterze obowiązkowym, jednak w całości finansowane ze środków   budżetu  

państwa.  

 

 

 

5. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  

 

Jest to zadanie własne Gminy  o charakterze obowiązkowym, zwykłymi usługami 

opiekuńczymi objęte są cztery  osoby z terenu gminy Łabowa. Są to osoby wymagające pomocy 

w załatwieniu codziennych czynności, takich, jak: mycie, przygotowanie posiłku, przebieranie 

i innych czynności higienicznych oraz pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych. 

Wydatkowana kwota  to 23.647,65 zł  Jedna osoba  otrzymuje tego rodzaju usługi bezpłatnie. 

Natomiast trzy  osoby, ze względu na swój dochód, partycypują w kosztach świadczonych 

usług opiekuńczych  w wysokości 100 i 75%, opłaty za usługi, które wpłacane są do budżetu 

Gminy. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

 

 

6. POSIŁEK W SZKOLE I DOMU JEST TO ZADANIE WŁASNE GMINY O 

CHARAKTERZE  OBOWIĄZKOWYM  

 

1. Zadania własne: finansowane ze środków własnych – 23.897,00 zł. - realizacja 

programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Zasiłek   na  posiłek”. 



2. Zadania własne: finansowane ze środków budżetu państwa otrzymano kwotę  

94.656,00 zł.- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Zasiłek  na  

posiłek”. Taką formą pomocy objęto:  

1. dożywianie dzieci w szkole –  106 uczniów  

2. zasiłek celowy na zakup posiłku  -311  osoby  

   Sfinansowano zakup  jednorazowych  pojemników  dla dzieci  które korzystały z dożywiania  

w panach  programu „ Posiłek w Szkole o Domu”  w szkole Podstawowej w Maciejowej i 

Czaczowie  na kwotę  960,32 zł  

 

Wydatkowana  kwota  na realizacje tego zadania to 119.513,32 zł. 

 

 

7. WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY 

CAŁKOWIECIE UEBEZWŁASNOWOLNIONEJ  

 

  

Zadania zlecone- Wypłacono wynagrodzenia dla 17 opiekunów prawnych w wysokości 

80095,00 zł. Opiekun prawny ustalony jest przez Sąd Okręgowy dla osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej. Sąd ustala  również wysokość wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. 

Środki na  realizację tego zadania w całości pochodzą z budżetu   z budżetu państwa. 

 

      8.  RODZINY ZASTĘPCZE 

 

Pokryto  częściowe koszty utrzymania   dwójki  dzieci  umieszczonych   w rodzinach 

zastępczych wydatkowana kwota to  6.295,25 

 

 

 

9. GMINA ŁABOWA UCZESTNICZY W PROGRAMIE OPERACYJNYM PN. 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

(FEAD) 

 

Podprogram obejmuje okres od miesiąca października 2019 do miesiąca września  

2020 r. W tym czasie rozdano 80 ton. żywności  osobom najbardziej potrzebującym. Program 

w całości finansowany jest przez FEAD i Budżet Państwa. Gmina Łabowa w tym zakresie  

współpracuje z  Caritasem Archidiecezji  Krakowskiej  i w związku z tym nie ponosi żadnych 

kosztów finansowych. 

 



 

 

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (stypendia szkolne) 

 

Planowane środki w wysokości: 212.315,00 zł.,  wydatkowano 210.304.00 zł w tym środki 

własne w wysokości 29.324,00 zł oraz środki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty to 

180.980,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendium dla uczniów z ternu Gminy Łabowa. Z 

takiej formy pomocy skorzystało 178 uczniów z terenu gminy Łabowa  w 2020. 

 

 

III. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY: ŚWIADCZENIA 

WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIA  RODZINNE, FUNDUSZ 

ALIMENTACYJNY, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 

EMERYTALNE  I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. SĄ 

TO ZADANIA ZLECONE GMINIE  USTAWAMI, A KOSZTY NA 

REALIZACJE ZADAŃ POCHODZĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA. 

 

 

 

1. Świadczenie wychowawcze  (500+) - Otrzymuje 794 rodzin, w tym 1 512 dzieci. 

Wydatkowana kwota na realizację tego zadania wynosi: 8.644.185.84 zł  Jest  to                zadanie 

zlecone gminie,  w całości finansowane  z budżetu państwa. 

 

2.  Świadczenia rodzinne - Otrzymuje 455 rodzin, w tym   liczba osób uprawnionych do 

świadczenia 2080 Wydatkowana kwota  wynosi:  2.837127,71 zł.  

 

3. Zasiłek dla opiekuna -  Otrzymuje 5 osób. Wydatkowana kwota wynosi: 42.160,00 zł. 

 

4. Świadczenia rodzicielskie - wypłacane jest 14 osobom. Wydatkowana kwota wynosi: 

162.527,95 zł 

 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) – wypłacany jest  15 osobom. Wydatkowana kwota 

wynosi: 116025,30 zł. 

 

6. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest  100 osobom. Wydatkowana kwota wynosi:  

238.513,44  zł 

 

7. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest 26 osobom. Wydatkowana kwota wynosi:  

563.641,00  zł 

 

8. Opłacenie składek na ubezpieczenie  społeczne  za osoby pobierające niektóre  świadczenia 

rodzinne   wydatkowano kwotę 101.199,00 zł . Opłacono składkę  za 28 osób 

 

9. Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia 

rodzinne  wydatkowana  kwota 11.679.2 zł   



 

10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Otrzymuje 15 rodzin, w tym 23 dzieci.   

Łączna kwota wydatkowana  wynosi: 90.191,94 zł.  

 

 

 

IV. KARTA DUŻEJ RODZINY  

 

80 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,  wydano 264 kart dla osób 

uprawnionych. Wydatkowana kwoto ro 524,07 zł  jest to zadanie zlecone gminie  

 

V. ŚWIADCZENIE  „DOBRY START” -  otrzymało 602 rodzin,  na  1010 dzieci. 

Wydatkowana kwota wynosi: 303.000,00 zł. 

 

VI.  ASYSTENT  RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

6 rodzin objętych jest asystentem rodziny o łącznej  liczbie dzieci 30. 

Są to rodziny mające problemy opiekuńczo - wychowawcze, niezaradne życiowo,  

dysfunkcyjne (problemy z uzależnieniami). Wydatkowana kwota na realizację tego zadania to 

53.286,99 zł  

 

VII. RODZINY  ZASTĘPCZE  

Dwoje dzieci zostało umieszczonych postanowieniem sądu w spokrewnionych rodzinach 

zastępczych . Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to gmina  

zobowiązania jest do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w pieczy 

zastępczej. Wydatkowana kwota wynosi: 6.295,25 zł.  

 

V.  PROJEKTY REALIZOWANE  W RAMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 2020 r. 

 

1. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) NA LATA 2014-

2020, PODPROGRAM 2019   JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.  



Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 

ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc 

mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące 

dochód nieprzekraczający:  

- 1 268,00 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 

200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy                               

społecznej (tj. 701 zł);      

- 1 028,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).  

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce 

zamieszkania, ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej 

żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują 

artykuły takie, jak: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.  

W 2020  roku w gminie Łabowa pomocą żywnościową, w formie artykułów żywnościowych, 

objęto 622 osoby). Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z CARITAS Archidiecezji 

Krakowskiej, do którego przekazane zostały przez tut. OPS skierowania mieszkańców. 

Następnie CARITAS przekazał artykuły żywnościowe, które zostały rozdysponowane  przez  

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkańcom zakwalifikowanym do Projektu 

zgodnie z harmonogramem.  

2. WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN „POSIŁEK W 

SZKOLE I DOMU” NA LATA 2019-2023 

Budżet państwa przekazywał dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2018 roku r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

„Posiłek w Szkole i Domu”. Określał on zasady przyznawania pieniędzy gminom na pokrycie 

kosztów pomocy żywieniowej dla dzieci, uczniów, osób dorosłych znajdujących się w 

specyficznej sytuacji. Gminy uzyskały z budżetu państwa dotację celową, następnie 

przyznawały pomoc w formie bezpłatnych posiłków. Kierowały się przy tym spełnieniem 

kryterium dochodowego.  

Przyznawane wsparcie może przybrać następujące formy: darmowy posiłek, świadczenie 

pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych.  

W 2020 roku z pomocy w postaci dożywiania w szkołach skorzystało 106 dzieci, natomiast 

w formie zasiłku na posiłek: 49 rodzin.  Przyznano również celowy na posiłek  z tej formy 

pomocy  skorzystało  311 osób  z 71  rodzin  



 

3. PROJEKT KONKURSOWY OGŁOSZONY PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY 

PRACY I POLITYKI  SPOŁECZNEJ „ASYSTENT  RODZINY I KOORDYNATOR 

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą 

otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Asystenta, do danej rodziny, kieruje 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Pracownika Socjalnego lub  Sądu  

Rejonowego  Wydziału Spraw Nieletnich .   Celem pracy asystenta rodziny jest: 

 pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do 

rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów, 

 pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych 

rodziny, 

 wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków 

rodziny, 

 tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie 

podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

 tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej 

rodziny, 

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny 

oraz ich aktywności zawodowej 

W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny w Gminie Łabowa objętych było 6 rodzin, w tym 

30 dzieci    

4. MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ   

Projekt został ogłoszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W tym projekcie 

udział wzięło 18 osób  z terenu gminy. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające 

następujące kryteria: 

a) niepełnosprawne  i osoby niesamodzielne o niskich dochodach, 

b) osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, 

d) z niepełnosprawnością  sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi 

e) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

c) z orzeczeniem  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 



5. PROJEKT SOCJALNY „SENIOR Z  PASJĄ „ 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej w ramach rozwoju pomocy społecznej 

dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w okresie od marca do listopada 2019 

r. realizowany był projekt socjalny pt. „Senior z pasją”. Utworzona została grupa wsparcia, w 

której brało udział 19 osób w wieku 60+.  Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach  

florystycznych,, zajęciach plastycznych, zajęciach z rękodzieła, zajęciach z  kulinarnych , 

zajęciach ruchowych tj. gimnastyka zdrowego kręgosłupa, Nordic Walking . Ponadto w ramach 

projektu odbyło się także spotkanie z podróżnikiem,  warsztaty kulinarne i florystyczne,  z 

rękodzieła,  zorganizowano jeden   wyjazd  integracyjny  do Niedzicy i Szczawnicy.   

Celem projektu socjalnego była aktywizacja osób w wieku 60+, zachęcenie do 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, ukazanie im sposobów na miło spędzany wolny 

czas, wzmocnienie poczucia wartości. Praca w grupie wsparcia daje też możliwość integracji 

oraz uczy czerpać radość z życia.  

Uczestnicy projektu z wielkim zainteresowaniem brali udział w zorganizowanych 

zajęciach, odkrywali swoje ukryte talenty oraz bardzo miło spędzali wspólnie czas. Ponadto 

nawiązały się pozytywne relacje między uczestnikami, osobami prowadzącymi zajęcia oraz 

pracownikami naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uczestniczące w projekcie 

socjalnym wyraziły chęć do dalszego uczestnictwa w takich projektach.   

6 . PROJEKT „KOOPERACJE 3D MODEL WIELOSEKTOROWEJ  WSPÓŁPRACY  

NA RZECZ  WSPARCIA OSÓB I RODZIN”  finansowanego ze środków  Europejskiego 

Funduszu  Społecznego w ranach  Programu Operacyjnego  Wiedza i Edukacja Rozwój  na lata 

2014-2020. Otrzymano kwotę 6.300.00 zł  która została  wykorzystana  za zakup środków  do  

ochrony przeciw COVID-  19. 

 

 

 

 

Przeciw działanie  z realizacji Gminnego Programu  Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  za 2020 rok 

 

1. Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia  do realizacji 

projektu socjalnego pt. „Spotkanie wigilijne na lata 2018-2020.”   

  Plan  79 393,80  zł   2020 roku  wydatkowano  77633,13 zł    



Wydatkowano je na realizację  zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów  alkoholowych  wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw 

działaniu alkoholizmowi w tym : 

- organizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w ramach świetlic środowiskowych 

wynagrodzenia świetlicowych    1600 zł  opłacono składkę na ubezpieczenie 

społeczne   w kwocie 85,95 zł 

- Wynagrodzenia  członków  Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych      4950  zł 

- Zakupiono program profilaktyczny  Postaw na Rodzinę  za  1476,00 zł  programy 

realizowane były przez  wychowawców świetlic oraz w szkołach podstawowych z 

terenu gminy Łabowa . 

Program profilaktyczny Przeciw Pijanym Kierowcom  1476,00 zł  program realizowany jest 

przez Komisariat policji w Nawojowej przy współpracy Pełnomocnika Wójta do spraw 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Ponadto w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

sfinansowano : 

 

1) Szkolenie  sprzedawców i właścicieli  punktów sprzedaży napojów Alkoholowych  

wydatkowana  kwoto  to  1000  zł  w szkoleniu  udział wzięło  14 sprzedawców - 

właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

2) Wypłacono  wynagrodzenia dla prawnika  w kwocie 12000,00 zł i psychologa w kwocie  

10150,00 zł  świadczących nieodpłatne  usługi dla mieszkańców  gminy .  

3) Zorganizowano zawody sportowe dla dzieci i młodzieży ze  szkół podstawowych z 

terenu  gminy Łabowa w ramach ogólnopolskiej  kampanii „ Postaw na Rodzinę „ 

zakupiono  nagrody  dla uczestników 2775,28 zł  

4) Wykonano  modernizację  zaplecza socjalnego  i sali dydaktycznej w świetlicy w Łosiu  

35000,00 zł w której odbywać się będą   zajęcia w  ramach  Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 

5)  Wykonano  drobnej modernizacji  w świetlicy w Nowej Wsi w  której odbywają się 

zajęcia z zakresu profilaktyki  w Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  .na kwotę 4808,99 zł  tj.   malowanie ścian  

i wymiana podłogi++ 

6) Zakupiono meble do świetlicy  1611,00 zł  

7) Zakupiono    różne gry do świetlicy  w Nowej  Wsi  699,91 zł  



Podejmowane działania były zgodne z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2020 rok 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  wydatkowano kwotę  2751,17 zł    

na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałaniu  Narkomanii. w tym  zakup  materiałów  

edukacyjnych do szkół  funkcjonujących  na terenie  gminy Łabowa   tematyce  przeciwdziałaniu 

narkomanii  i innych uzależnień   w kwocie 500,00 zł . W ceku poprawy bezpieczeństwa dzieci  

uczestniczących w zajęciach świetlicowych w Nowej Wsi zakupiono drzwi w kwocie 1251,49 zł , 

Ponadto zakupiono meble do  świetlicy  w Nowej Wsi    w kwocie  999,68 zł   

Podejmowane działania   były zgodne z Gminnym Programem  Przeciwdziałania  Narkomanii za rok 

2020  

 

 

 

 

 

 


