
Pytanie 1: Czy  etaty przeliczać na wszystkich pracowników OPS czy tylko na pracowników 

socjalnych ? 

Wskazujemy liczbę wszystkich etatów w jednostce.  

Pytanie 2: Czy  2 osoby zatrudnione na 3/4 etatu liczymy jako 1,5? 

Tak 

Pytanie 3: Czy osoby przebywające za urlopie wychowawczym wliczamy do liczby etatów? 

Tak, ale nie liczymy wówczas osób zatrudnionych na ich zastępstwo.  

Pytanie 4: W przypadku przyznania środków w jakiej klasyfikacji budżetowej przyjmujemy środki 

(rozdział) i paragraf wydatków z czwartą cyfrą końcówka unijna ?    

Środki, które otrzymacie Państwo tytułem refundacji poniesionych wydatków zostaną przekazane z 

następującego działu: 853, rozdział: 85395. Paragrafy z końcówką 7 i 9.  

Pytanie 5: Na czyje konto bankowe będzie robiony przelew refundacji na konto PCPR czy konto 

Powiatu? 

Na konto wskazane we wniosku, którego numer zostanie wpisany do umowy.  

Pytanie 6: Czy musi być odrębny rachunek bankowy? 

Nie, nie wymagamy również wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wymagane jest natomiast takie 

opisywanie wydatków, aby możliwa była ich identyfikacja i przygotowanie zestawienia wydatków w 

ramach zadania.  

Pytanie 7: ewentualnie wyciągi, potwierdzenia zapłaty?  

Należy je przechowywać na potrzeby ewentualnej kontroli, co zostało uregulowane w umowie, której 

wzór stanowi załącznik do Regulaminu.  

Pytanie 8: nazwa wnioskodawcy to gmina czy MOPS jeśli wniosek składa MOPS??? 

Gmina lub z upoważnienia Gminy OPS. W tym drugim przypadku w nazwie wnioskodawcy wpisujemy 

„Gmina ……………. – OPS w ……….” oraz w części A1 i A2 wpisujemy dane OPS. Analogicznie PCPR w 

przypadku Powiatu.  

Pytanie 9: Jeżeli kwota zakupu przekroczy koszt z katalogu czy możemy częściowo pokryć te koszty, 

do wysokości z katalogu? 

Tak. Ponadto, w sytuacji przedstawienia uzasadnienia wraz z dokumentacją potwierdzającą jest 

możliwość zrefundowania całości wydatku – wszelkie tego typu sytuacje będą rozpatrywane 

indywidualnie.  

Pytanie 10: czy jeśli zaplanujemy środki na część A, a ich nie wykorzystamy w całości, czy będzie 

można przenieść je do części np. C 

Tak, po uzyskaniu akceptacji ze strony ROPS. 

 

 



Pytanie 11: Czy mogą przystąpić do projektu KOOPERACJE 3D? Jeśli nie są w projekcie to czy mogą 

złożyć wniosek? 

Tak, do udziału w projekcie upoważnione są wszystkie JST z woj. małopolskiego, z zastrzeżeniem 

przeznaczenia pomocy na komponent I. Z pomocy w ramach komponentu II mogą skorzystać Powiaty 

biorące udział w pilotażowym wdrożeniu modelu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, tj. Bocheński, Oświęcimski, Tatrzański, Nowotarski, 

Gorlicki.  

Pytanie 12: Czy decyduje kolejność zgłoszeń? 

Nie, pomoc finansowa przyznawana jest decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego w oparciu o 

prawidłowo wypełniony wniosek złożony w naborze.  

Pytanie 13: Czy jest wymagany wkład własny? 

Nie.  

Pytanie 14:  Jak poprawnie liczyć liczbę pracowników zatrudnionych w  PCPR ? Czy wliczamy osoby 

przebywające na urlopach rodzicielskich, wychowawczych? 

Wliczamy etaty osób przebywających na urlopach rodzicielskich i wychowawczych z zastrzeżeniem, 

że nie wliczamy wówczas osób zatrudnionych na ich zastępstwo (tzn. nie liczymy tego etatu 

podwójnie).  

 
 
 
 

 

 

 

 


