
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 
2016 rok  

Ważne, dodatkowe wyjaśnienia 



Tu wpisujemy 
wszystkie osoby 

korzystające z 
pomocy i wsparcia 

z wyłączeniem 
danych dot. 

udzielonej pomocy 
na podstawie 

ustawy o 
świadczeniach 

rodzinnych oraz 
świadczenia 

wychowawczego 
(bo tej formy nie 

przewiduje 
formularz) 

Od tego miejsca wpisujemy tylko osoby, którym decyzją 
administracyjną przyznano świadczenie, wyłącznie na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej 

Tu można wpisać informację o świadczeniu wychowawczym tj. liczbę rodzin objętych wsparciem, ale tylko wówczas, gdy 
świadczenie wypłacane jest przez OPS. 



UWAGA 
 od 2017 

roku zmianie 
uległa 

klasyfikacja 
budżetowa 

W związku brakiem 
aktualizacji arkusza OZPS 

w tym zakresie, 
sugerujemy wypełnienie 
formularza za 2016 rok 
zgodnie z klasyfikacją 

zeszłoroczną, a w 
przypadku potrzeb na 

lata 2017-2018 
wyłączenie komórek i 
określenie potrzeb w 
polu opisowym nad 
tabelą budżetową  

Tu uzupełnij pole m.in. o potrzeby na 2017-2018 rok oraz określ, na jakie cele wydatkowane były środki z działu 85395 - Pozostała 
działalność w zakresie polityki społecznej 



To opisz realizowane dodatkowe projekty przez OPS 

Tu wpisujemy projekty współfinansowane ze 
środków EFS 

• liczbę wszystkich projektów realizowanych 
• liczbę osób objętych projektem (tylko 

beneficjenci ostateczni) 

Kwota dofinansowania dla samorządu (UWAGA - 
bez udziału własnego) 

Dla każdego projektu rozwiń pole i wpisz 
nazwę projektu oraz liczbę osób objętą 

projektami 

Uwaga, 
przycisk z plusem 

rozwija pole 

Uwaga, 
przycisk z plusem 

rozwija pole 

Uwaga, 
przycisk z plusem 

rozwija pole 

Tu wpisujemy projekty realizowane ze środków 
MPIPS oraz asystenta rodziny/koordynatora pieczy, 

jeśli było dofinansowanie 

UWAGA w przypadku asystenta rodziny/koordynatora 
pieczy wpisujemy liczbę osób (asystentów/koordynatorów), 

którym dofinansowano wynagrodzenie 

Uwaga tu obligatoryjnie wpisujemy program Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania 

Dla każdego projektu rozwiń pole i wpisz 
nazwę projektu oraz liczbę osób objętą 

projektami 

Dla każdego projektu rozwiń pole i wpisz 
nazwę projektu oraz liczbę osób objętą 

projektami 



UWAGA Tu wpisz te organizacje i zlecenia, które 
gmina/powiat realizuje poprzez NGO w oparciu o  
zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie 

Tu wpisz te organizacje, którym gmina/powiat 
zleca zadania w oparciu o prawo zamówień 

publicznych (również bezprzetargowo) 

Tu wpisz te organizacje, którym gmina/powiat 
zleca usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze (bez względu na tryb zlecenia i kwotę 

umowy)  

Tu wpisz te organizacje, którym gmina/powiat 
zleca prowadzenie placówek pomocy społecznej  

UWAGA dane powinny być tożsame z 
informacjami z części 5 formularza  

UWAGA tu wpisz liczbę organizacji, z którymi 
współpracuje OPS/PCPR (bez względu na fakt 

posiadania umowy) 

Dotyczy obszaru pomocy społecznej i wsparcia 
(pomocy społecznej, reintegracji społeczno-

zawodowej ) 



Uwaga, wartość w tej 
komórce nie może być 

wyższa niż ogólna liczba 
osób objęta usługami 

opiekuńczymi w gminie w 
części III wiersz 56 

liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym nie 
może być większa niż 

ogólna liczba osób objęta 
usługami opiekuńczymi 



Koniecznie uzupełnij swoją Ocenę o wnioski końcowe 

przynajmniej jeden wniosek do każdej z części sprawozdania 


