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S P R A W O Z D A N I E  

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie  

za styczeń – grudzień 2011r.  

 

I.1.Ośrodek przyjął  2 353 zgłoszeń  w sprawach udzielenia pomocy oraz świadczeń  

     wypłacanych przez MGOPS w Nowej Dębie.                                   

     Zostało wydanych  3 778 decyzji administracyjnych  z tego : 

     - pozytywnych :   3 759 

     - negatywnych : 19  

2. Z ogólnej liczby 19 699 mieszkańców z różnych form pomocy oraz  świadczeń 

wypłaconych przez MGOPS w ramach budżetu Wojewody i Gminy skorzystało  772 

rodziny  ( w których jest 2 115 osób)  t.j.:  

  - w ramach zadań własnych gminy  : 760 rodzin  ( 2 096 osób w rodzinach), 

  - w ramach zadań zleconych gminie :  33 rodziny  ( 52 osoby w rodzinach ), 

  - 110 rodzin otrzymało pomoc wyłącznie  w postaci pracy socjalnej,  

w szczególności poradnictwa specjalistycznego : prawnego, psychologicznego,  

     socjalnego. 

Z ogólnej liczby rodzin objętych pomocą (772 rodzin) : 

- 570 rodzin (1 578 osób w rodzinach) otrzymało pomoc w formie świadczeń 

         pieniężnych, 

- 518 rodzin ( 1 605 osoby w rodzinach) zostało objętych pomocą w formie świadczeń    

         niepieniężnych . 

  

II. Dotacje  na pomoc środowiskową oraz utrzymanie Ośrodka:  

   1. Budżet Wojewody (zadania zlecone) : 

specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz.85228 272 864,74 

Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz.85203 470 640,00 

pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi rozdz.85278 2 500,00 

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd   
rozdz.85219 8 507,41 

pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku 

powodzi  
rozdz.85278 61626,70 

RAZEM  816 138,85 
 

    2. Budżet Wojewody (zadania własne) : 

zasiłki okresowe rozdz.85214 296 000,00 

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdz.85295 472 500,00 

utrzymanie ośrodka rozdz.85219 252 126,00 

zasiłki stałe rozdz.85216 186 403,00 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(podopiecznych)  
rozdz.85213 15 615,84 

RAZEM  1 222 644,84 
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    3.Budżet Gminy (zadania własne) : 

zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 204 610,87 

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdz.85295 162 674,70 

utrzymanie ośrodka rozdz.85219 742 781,12 

odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej rozdz.85202 333 668,47 

usługi opiekuńcze rozdz.85228 163 407,01 

zasiłki stałe rozdz.85216 47 733,11 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(podopiecznych)  
rozdz.85213 3 903,96 

RAZEM  1 658 779,24 
 

    4.Środki pozyskane z EFS (PO KL): 

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Nowa Dęba rozdz.85219 167 722,41 

RAZEM  167 722,41 
 

Ogółem z kwoty  :   3 865 285,34 

52,8% stanowią środki z budżetu Wojewody  

42,9% stanowią środki Gminy       

  4,3% stanowią środki z EFS.  

 

III. Dochody uzyskane za okres I-XII 2011r. 
 

1. Dochody budżetu gminy: 

usługi opiekuńcze rozdz.85228§0830 22 126,09 

odsetki od środków na rachunku bieżącym rozdz.85219§0920 543,11 

najem pomieszczeń rozdz.85219§0750 3 600,00 

odsetki od środków na rachunku POKL rozdz.85219§0927 117,89 

opłata za pobyt w domu pomocy społecznej rozdz.85202§0690 5 042,00 

rozliczenia z lat ubiegłych rozdz.85219§0970 223,86 

RAZEM  31 652,95 
 

2.Dochody budżetu państwa:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz.85228§0830 8 812,88 

wpływy z rożnych dochodów (zwrot 

świadczeń)  
rozdz.85216§0970 4 240,00 

RAZEM  13 052,88 
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IV. Wydatki : 
     1.W ramach zadań zleconych : 

 

Forma pomocy 

 

 

liczba 

zasiłkobiorców 

 

  

liczba 

osób w 

rodzinie 

 

kwota (w zł) 

1 2 3 4 

wynagrodzenie należne opiekunowi z 

tytułu sprawowania opieki przyznane 

przez sąd  

1 x 8 507 

pomoc dla rolników poszkodowanych w 

wyniku powodzi 
1 x 1 000 

zasiłki celowe poszkodowanym w wyniku 

powodzi  
1  x 1 500 

pomoc kierowana dla rodzin rolniczych, 

których gospodarstwa poniosły szkody w 

wyniku huraganu lub deszczu nawalnego 

oraz przymrozków wiosennych  

28 x 61 626,70 

 

 

2.  W ramach zadań własnych: 

 

Forma pomocy 

 

 

liczba 

zasiłkobiorców 

 

 

liczba 

osób w 

rodzinie 

 

kwota 

(w zł) 

zasiłki stałe  69 117 234 136 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 x 19 520 

„posiłek dla potrzebujących”  - posiłek   746 1475 474 406 

zas. celowe, celowe „pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” celowe specjalne,  

i w naturze  

565 

 

1 449 

 

327 374 

zasiłki okresowe   251 801 296 089 

opłata za pobyt w domach pomocy 

społecznej  
21 x 333 668 

zdarzenie losowe  8 25 9 300 

 

3.  Usługami opiekuńczymi objętych było : 87 osób  

         -   53 osoby w ramach zadań własnych (opiekunki własne) 

         -   34 osoby w ramach zadań zleconych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   

             (opiekunki specjalistyczne )              

Łącznie wykonano 16 521 godzin świadczeń usług opiekuńczych w miejscu             

zamieszkania podopiecznych. 
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4. Średnia miesięczna wysokość zasiłków oraz przeciętny czasookres ich pobierania: 

rodzaj zasiłku 

przeciętna 

miesięczna 

wysokość 

przeciętny 

okres 

pobierania 

zasiłku  

zasiłek okresowy 223,12 5,3 miesiąca 

zasiłek celowy 269,97 2 miesiące 

zasiłek celowy specjalny 178,91 1,9 miesiąca 

zasiłek celowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania”  174,33 2,6 miesiąca 

zasiłek stały 348,94 9,7 miesiąca 

opłata za DPS 1 635,63 9,7 miesiąca 

zasiłek z tytułu zdarzenia losowego 1 162,50 1 miesiąc 

pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi 1 000,00 1 miesiąc 

zasiłki celowe poszkodowanym w wyniku powodzi  1 500,00 1 miesiąc 

pomoc kierowana dla rodzin rolniczych, których 

gospodarstwa poniosły szkody w wyniku huraganu lub 

deszczu nawalnego oraz przymrozków wiosennych  

 

2 200,95 1 miesiąc 

   

 

 

5. Liczba osób które skorzystały z pomocy w formie posiłku oraz liczba wydanych 

posiłków:  

miejsce wydawania posiłków 
liczba osób 

żywionych 
liczba posiłków 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie 84 10 095 

Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie 5 803 

Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie 57 6 908 

Szkoła Podstawowa w Rozalinie 32 4 888 

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli 25 3 297 

Szkoła Podstawowa w Alfredówce 31 4 628 

Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 65 8 137 

Zespół Szkół w Jadachach 46 6 089 

Zespół Szkół w Chmielowie 35 4 374 

Zespół Szkół w Cyganach 25 3 553 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 17 1 924 

Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 58 7 184 

Punkt wydawania posiłków MGOPS 189 36 374 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie 34 7 203 

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie 38 3 327 

Przedszkole Nr 4 w Nowej Dębie 10 914 

Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie 21 2 944 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 3 268 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarnobrzegu 4 614 

Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim 2 358 

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju 1 68 

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu 5 742 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście  1 19 
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miejsce wydawania posiłków 
liczba osób 

żywionych 
liczba posiłków 

Przedszkole Nr 1 w Tarnobrzegu 1 69 

Buras Międzyszkolna w Mielcu 1 80 

Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu 1 101 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu 1 170 

Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wychow. w Tarnobrzegu  1 174 

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu 2 297 

Katolickie Gimnazjum w Tarnobrzegu 1 84 

Przedszkole „Krasnal” w Nowej Dębie 9 864 

Katolickie Przedszkole w Tarnobrzegu  1 83 

Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu 1 40 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu 1 36 

Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu 2 117 

Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie 2 134 

Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 1 74 

 

RAZEM 
746 117 134 

 

 

 

6. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały 

wydatkowane środki na zakup doposażenia  

lp Szkoła 

kwota 

wydatkowania 

ogółem w okresie 

 I-XII 2011r. 

z tego 

dotacja środki własne 

1.  
Punkt wydawania posiłków 

MGOPS w Nowej Dębie 
609,64 0 609,64 

2.  
Punkt wydawania posiłków w 

Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie 
11 208,99 0 11 208,99 

3.  
Punkt wydawania posiłków w 

Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie 
7 808,00 0 7 808,00 

4.  
Punkt wydawania posiłków w 

Szkole Podstawowej w Rozalinie 
5 000,00 0  5 000,00 

5.  
Punkt wydawania posiłków w 

Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie 
3 990,00 3 990,00 0 

OGÓŁEM 28 616,63 3 990,00 24 626,63 
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V.  Charakterystyka rodzin objętych pomocą pod względem trudnej sytuacji bytowej  

     rodziny : 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

 

 

Liczba 

rodzin 

Ubóstwo 426 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 116 

Bezrobocie 425 

Niepełnosprawność 435 

Długotrwała choroba 564 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych  

i prowadzeniu gosp. domowego 

108 

w tym : 

                       rodziny niepełne 
104 

 

                   rodziny wielodzietne 
7 

Alkoholizm 93 

Przemoc w rodzinie 20 

Narkomania 3 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego  
5 

Zdarzenie losowe 8 

bezdomność 2 

 

 

 

VI.     Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2011 : 

           - pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej : 32 osoby (30,5 etatów) tj. zgodnie 

             ze Statutem i przepisami 

           - pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy :  10 osób (10 etatów)  

             tj.  zgodnie ze Statutem i przepisami 

 

 

 

VII. Wydatki i zobowiązania za  I-XII 2011 rok  :  

 

        Funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka i usługi opiekuńcze w tym: 

        1. Zadania własne budżet państwa rozdz.85219  

wynagrodzenie osobowe § 4010 216 079,16 

składki na ubezp. społeczne §4110, 4120 25 449,54 

materiały §4210 10 597,30 

RAZEM  252 126,00 
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         2. Zadania zlecone usługi opiekuńcze budżet państwa rozdz. 85228 

wynagrodzenie osobowe § 4010 205 612,65 

dodatkowe roczne wynagrodzenie §4040 15 284,42 

składki na ubezp. społeczne §4110, 4120 38553,20 

usługi i inne wydatki  §4210, 4280, 4410, 4440, 3020 11 041,61 

RAZEM  272 864,74 
 

         3. Zadania własne  budżet gminy rozdz.85219          

wynagrodzenie osobowe § 4010 440 850,74 

dodatkowe roczne wynagrodzenie §4040 46 982,50 

składki na ubezp. społeczne §4110, 4120 95 796,78 

usługi i inne wydatki §4210, 4300, 4410, 4440, 

3020, 4280, 4350, 4170, 4700,  

4260, 4270, 4480, 4520,4360, 

4370 

159 151,10 

zobowiązania za XII 2011r.  3 451,02 

RAZEM  746 232,14 
 

 

 

 

 

 

 

 

        4. Zadania własne budżet gminy – usługi opiekuńcze rozdz.85228  

wynagrodzenie osobowe § 4010 119 660,54 

dodatkowe roczne wynagrodzenie §4040 7 351,97 

składki na ubezp. społeczne §4110, 4120 22 609,40 

usługi i inne wydatki §3020, 4210, 4280, 4300, 

4410, 4440 

13 785,10 

RAZEM  163 407,01 
 

 

VIII.   Zadania zlecone 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy – budżet  

           państwa : 

wynagrodzenie osobowe § 4010 294 084,39 

dodatkowe roczne wynagrodzenie §4040 20 912,93 

składki na ubezp. społeczne §4110, 4120 54 782,27 

usługi i inne wydatki §4210,4220,4260,4270, 4280, 

4300, 4360, 4370, 4410, 4430, 

4440, 4350, 4700  

100 860,41 

zobowiązania za XII 2011r.  1 669,52 

RAZEM  472 309,52 
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IX. Zadania zlecone 85219 Ośrodki pomocy społecznej – budżet państwa : 

wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki przyznane przez sąd  
§ 3110 8 507,41 

RAZEM  8 507,41 
 

X. Pracownicy Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2011r. wzięli udział  

w szkoleniach :  

 kancelaria, biurowość, archiwizacja dokumentacji aktowej (1 osoba) 

 praktyczne funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (1 osoba) 

 statystyczna aplikacja centralna SAC (1 osoba) 

 kancelaria, biurowość, archiwizacja dokumentacji aktowej w wersji 

papierowej i elektronicznej (1 osoba) 

 generator wniosków aplikacyjnych, nowa wersja wniosku  (1 osoba) 

 spotkanie szkoleniowe z kadrą pomocy społecznej (1 osoba) 

 spotkanie informacyjne dotyczące zdiagnozowania i rzeczywistej 

współpracy i aktualnych potrzeb pomiędzy jednostkami pomocy społecznej 

i Urzędem Pracy (1 osoba)    

 zakupy do 14000 euro – kierownik ŚDS  (1 osoba) 

 kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – szkolenie 

dla kierowników (1 osoba) 

 nowelizacja KPA (1 osoba) 

 spotkanie z Wojewodą Podkarpackim – program „Maluch 2011” (1 osoba) 

 spotkanie dla kierowników ŚDS Województwa Podkarpackiego (1 osoba) 

 małe zamówienia publiczne (2 osoby) 

 zasady postępowania z dokumentacją w jednostkach pomocy społecznej 

wg. nowych przepisów (1 osoba) 

 kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem (2 osoby) 

 generator wniosków płatniczych. Zasady prawidłowego rozliczania 

projektów – 1 osoba,  

 sporządzanie dokumentacji projektowej – 1 osoba, 

 pierwsza pomoc w zagrożeniach stanach zdrowia i życia – 8 osób 

 lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, działalność zespołów interdyscyplinarnych oraz grup 

roboczych w praktyce – 1 osoba  

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011r. – 1 osoba, 

 Środowiskowa opieka psychiatryczna – 5 osób. 

 szkolenie ppoż – wszyscy pracownicy OPS i ŚDS, 

 rozwój kompetencji interdyscyplinarnych – 1 osoba, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 osoby 

 diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów pomocy 

społecznej – 1 osoba 

 trening kompetencji- moduł interwencja kryzysowa – 1 osoba 

 arteterapia – 2 osoby.   
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 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 osób  

 diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów pomocy 

społecznej – 1 osoba 

 Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI) – 2 osoby, 

 spotkanie Powiatowego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 

1 osoba 

 szkolenie – Zespoły Interdyscyplinarne – 2 osoby 

 prawo zamówień publicznych w projektach systemowych – 1 osoba 

 Niebieska karta. Procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie w 

praktyce – 1 osoba.  

XI.Do domów pomocy społecznej w trakcie roku zostało skierowanych 6 osób (ubyło 

w trakcie roku 3 osoby. Na dzień 31.12.2011r. było 18 osób w domach pomocy 

społecznej).  

XII.Ośrodek na bieżąco współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu. 

W ramach odbycia stażu zatrudniono 4 osoby.  

XIII.W kwietniu 2011r. przygotowano posiłek Wielkanocny dla osób korzystających z 

żywienia w Punkcie Wydawania Posiłków przy MGOPS oraz innych osób 

potrzebujących – z posiłku skorzystało 160 osób. 

XIV.W ramach programu pomocowego „Żywność dla najuboższej ludności Europy” 

Ośrodek zabezpieczył transport i pokrywał koszty przewozu żywności dla 

mieszkańców Gminy podopiecznych Caritas Parafii w Tarnowskiej Woli oraz 

Towarzystwa Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących w Nowej Dębie.  

XV.Wydano 7 decyzji potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

XVI. Pracownicy MGOPS brali udział w posiedzeniu Miejsko-Gminnej Komisji  

ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w Miejsko-Gminnej Komisji 

Mieszkaniowej.  
XVII.Ośrodek koordynował przekazywanie mebli, sprzętu AGD itp.  

od darczyńców (mieszkańców gminy) dla osób potrzebujących.   

XVIII.W maju 2011r. dwóch pracowników socjalnych poprowadziło prelekcję dla 

osadzonych w Zakładzie Karnym w Chmielowie  na temat warunków i 

możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.  

XIX.Rozdysponowano dla  8 gospodarstw domowych drewno opałowe przekazane 

przez Burmistrza Miasta i Gminy na łączną kwotę  2031,26zł. w ilości 17,57m
3
. 

XX.Podpisano aneks do umowy na realizację projektu systemowego 

„Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”  

XXI.W czerwcu został powołany Zespół Interdyscyplinarny d/s Przemocy  w Rodzinie. 

XXII. W czerwcu została zakończona termomodernizacja budynku MGOPS wraz z wymianą 

rurażu CO wewnątrz budynku. 

XXIII.Został przyjęty rozporządzeniem wewnętrznym Kodeks Etyczny Pracowników 

MGOPS i ŚDS w Nowej Dębie. Wraz z kodeksem zostały udostępnione dla klientów 

Ośrodka ankiety ewaluacyjne.  

XXIV.W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których 

gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. 
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huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, zostało objętych 

pomocą 28 rolników z terenu gminy Nowa Dęba na łączną kwotę 61 626,70zł 

XXV.Zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu 

w sprawie użytkowania Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej 

(SEPI) 
XXVI.Została przyjęta rozporządzeniem wewnętrznym „Polityka bezpieczeństwa 

danych osobowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, 

a także zostali powołani ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) oraz 

ASI (Administrator Systemu Informatycznego).      

XXVII.Na sezon grzewczy 2011/2012 Ośrodek zakupił węgiel dla podopiecznych  

w łącznej ilości  83 tony, węgiel został dowieziony w miejsce zamieszkania 

podopiecznych. W/w pomocą objęto 118 rodzin, z tego :  

- 48 rodzin otrzymały po 1 tonie węgla, 

- 70 rodzin otrzymało po 0,5 tony węgla. 

Łącznie zakupiono węgiel na kwotę 61 835,00zł. w cenie 745,-zł. za 1 tonę 

węgla opałowego orzech o kaloryczności nie mniejszej niż 28 000kJ/KG, 

z dowozem w miejsce zamieszkania.  

XXVIII.Zostało rozwiezionych w miejsce zamieszkania podopiecznych 173 

żywnościowych zestawów wigilijnych przeznaczonych dla 160 osób starszych, 

samotnych lub rodzin dysfunkcyjnych. Wartość jednego zestawu wynosiła 115,-

zł. (łącznie wartość pomocy wyniosła  19 895,-zł.)   

XXIX.W grudniu 2011r. przygotowano posiłek Wigilijny dla osób korzystających z 

żywienia w Punkcie Wydawania Posiłków przy MGOPS oraz innych osób 

potrzebujących – z posiłku skorzystało 170 osób. 

XXX.W okresie od stycznia do grudnia odbyły się kontrole Ośrodka przeprowadzone  

przez : 

 Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 

 Państwową Inspekcję Pracy w  Tarnobrzegu, 

 Wydział Polityki Społecznej w Rzeszowie (kompleksowa kontrola 

Środowiskowego Domu Samopomocy). 

XXXI.Ośrodek na bieżąco współpracuje z :  

- Policją, 

- Strażą Miejską, 

- Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Szkołami, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Domami Pomocy Społecznej, 

- Kuratorami, 

- Radnymi, Sołtysami, 

- Pedagogami, 

- Samodzielnym Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, 

- lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, 

- Sądem, 

- Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, 

- Polskim Czerwonym Krzyżem, 

- Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, 
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- Towarzystwem Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących, 

- Parafiami, 

- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,   

- Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi, 

- Domem Dziecka, 

- Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą,  

- Caritasem, 

- Powiatowym Urzędem Pracy  i innymi organizacjami i instytucjami w razie 

   potrzeby. 

 

 

                                                                                         Kierownik MGOPS 

                                                                                         w Nowej Dębie 

                                                                                         Leszek Mirowski  


