
UCHWAŁA NR XXXI/275/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach 
Wielkich za 2020 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.; Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z  późn. zm.) na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 
i Zdrowia Polityki Społecznej 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich 
za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/275/2021 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 31 maja 2021 r. 

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie za okres I- XII 2020 
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Struktura wydatków w działach i rozdziałach. 

Tabela - wydatki wg. klasyfikacji budżetowej. 

 Rozd
ział 

Plan na 
2020r. 

w tym plan  
Zlecone 

w tym plan 
Własne 

Dotacja 
plan 
(powierzo
ne) 

 Wykonanie w 
zł  

1. Zakup usług przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego od innych 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
85202 

 
417 896,00 

 
- 

 
  
417 896,00 

 
- 

 
261 602,95 

2. Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
w tym -z  pomocy 
społecznej 

 
85213 

 
13 965,00 

 
- 

 
1 000,00 

 
12 965,00 

 
6 627,17 

3. Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne 

 
85214 

 
137 601,76 

 
- 

 
99 484,76 

 
38 117,00 

 
64 931,81 

4. Zasiłki stałe 85216 85 000,00 - 2 000,00 83 000,00 73 381,21 
5. Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

 
85219 

 
519 886,00 

 
- 

 
450 342,00 

 
69 544,00 

 
438 201,40 

6. Usługi opiekuńcze  
85228 

 
33 900,00 

 
- 

 
33 900,00 

 
- 

 
8 789,40 

7. Pomoc w zakresie 
dożywiania 

 
85230 

 
16 774,00 

 
 - 

 
11 000,00 

 
5 774,00 

 
10 774,20 

8. Pozostała działalność 
(Program Wspieraj 
Seniora) 

 
85295 

 
17 322,00 

 
- 

 
- 

 
17 322,00 

 
0,00 

9. Pomoc materialna dla 
uczniów 

 
85415 

 
5 382,00 

 
- 

 
3 000,00 

 
2 382,00 

 
2 843,40 

10. Świadczenia 
wychowawcze w tym: 

 
85501 

 
5 719 063,5

7 

 
5 719 063,5

7 

 
- 

 
- 

 
5 715 620,70 

- obsługa świadczeń 
wychowawczych 

  
51 182,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
48 173,00 

11. Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
z tego:   

 
85502 

 
1 242 307,0

0 

 
1 108 414,0

0 

 
140 293,00 

  
1 064 257,40 

- jednorazowe świadczenie 
„Za życiem”  
w tym: 
obsługa świadczenia „Za 
życiem” 

 8 240,00 8 240,00 - - 0,00 
 
 
 

- składki na ubezp. em.  
i rent. z ubezpieczenia 
społecznego 

  
30 000,00 

 
30 000,00 

 
- 

 
- 

 
27 638,76 
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- obsługa świadczeń  
rodzinnych oraz  
obsługa świadczeń 
alimentacyjnych 

  
160 893,00 

  
133 893,00 

 
- 

 
 

104 613,43 

12. Karta Dużej Rodziny  
85503 

 
240,00 

 
240,00 

 
- 

 
- 

 
177,51 

13. Wspieranie rodziny  
85504 

 
255 747,00 

 
241 000,00 

 
14 747,00 

- 222 697,48 w 
tym 

     11 277,48  
asystent 

14. Rodziny zastępcze   
85508 

 
65 569,00 

 
- 

 
65 569,00 

  
62 433,55 

15. Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne  

 
85513 

 
6 849,00 

 
6 849,00 

 
- 

 
- 

 
5 929,20 

 
RAZEM: 

  
8 537 502,3

3 

 
7 075 566,5

7 

 
1 232 831,7

6 

 
229 104,0

0 

 
7 938 267,38 

Wykonanie ogółem za okres I-XII:  7 938 267,38 zł z tego: 

- zadania zlecone:                             6 910 891,38 zł 

- zadania własne :                                846 524,88 zł 

- zadania powierzone:                          180 851,12 

Zadania własne w tym dotacja na zadania własne gminy- zestawienie tabelaryczne. 

Tabela - zadania własne wydatki. 

PLAN rozdziały WYKONANIE OPIS ZADAŃ 
417 896,00 85202 261 602,95 Odpłatność gminy  za pobyt mieszkańca w DPS 

13 965,00 85213 6 627,17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: 
Øzasiłki okresowe  28 405,00 z tego: 

        24 124,02 
dotacja 
         4280,98 własne 

Øzasiłek celowy 26 835,09 

137 601,76 85214 64 931,81  

Øśrodki przekazywane za 
pobyt w schronisku dla 
bezdomnych  

9 691,72 

85 000,00 85216 73 381,21 Zasiłki stałe dotacja 

519 886,00 85219 438 201,40 Ośrodki Pomocy Społecznej  
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33 900,00 85228 8 789,40 Usługi opiekuńcze 

16 774,00 85230 10 774,20 Pomoc w zakresie dożywiania 

5 382,00 85415 2 843,40 Pomoc materialna dla uczniów 

140 293,00 85502 86 513,43 w tym: 
80 113,43 
6 400,00 

 
Obsługa świadczeń rodzinnych i FA 
Pietrowicki Bon żłobkowy 

14 747,00 85504 11 277,48 Wspieranie rodzin- asystent rodziny 

65 569,00 85508 62 433,55  Rodziny zastępcze, dzieci umieszczone w 
placówkach opiekuńczych  

17 322,00 85295 0,00 Program Wspieraj seniora 

1 468 335,76 razem 1 027 376,00  

Zadania zlecone- zestawienie tabelaryczne. 

Tabela - zadania zlecone wydatki. 

PLAN rozdziały WYKONANIE 
Świadczenia wychowawcze w tym:  5 719 063,57 85501 5 715 620,70 
Øobsługa świadczeń wychowawczych:     48 173,00 zł    
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
Øskładki na ubezp. em. 
i rent. z ubezpieczenia społecznego 

27 638,76 

Øobsługa świadczeń  
Ørodzinnych i alimentacyjnych i za 
życiem  

24 500,00 

Øzasiłki rodzinne z dodatkami 239  928,01 
Øświadczenia rodzicielskie 114 971,20 
Øświadczenia opiekuńcze 483 706,00 
Øzasiłek dla opiekuna - 
Ø‘becikowe” 22 000,00 
Øświadczenia „za życiem” - 

1 108 414,00 85502 977 743,97 

Øświadczenia funduszu 
alimentacyjnego 

65 000,00 

240,00 85503 177,51 Karta Dużej Rodziny   

241 000,00 85504 211 420,00 Wspieranie rodziny w tym „Dobry start” 

6 849,00 85513 5 929,20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające świadczenia rodzinne 

7 075 566,57  razem 6 910 891,38  

Charakterystyka udzielonych świadczeń. 

4.1.Dożywianie: 

Pomoc w formie dożywiania jest udzielana na podstawie  wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”, zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
(M. P. z 2018r. poz. 1007). W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 
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1. Moduł dla dzieci i młodzieży; 

2. Moduł dla osób dorosłych; 

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

W zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu będzie realizowane na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast moduł 3 realizują szkoły. 

W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

- posiłek, 

- świadczenie pienieżne na zakup posiłku  lub żywności, 

- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Celem modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób 
dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. udzielano pomocy w ramach modułu 1, tj. dzieciom do czasu 
podjęcia nauki w szkole podstawowej i młodzieży uczącej się w szkołach. 

Całkowity koszt programu to kwota 10 774,00 zł z tego posiłki dla dzieci i młodzieży 5 454,20 oraz 
wypłacone zasiłki 5 320,00 zł.  

Z dotacji przeznaczono na program 5 774,00 zł środki własne to kwota 5000,20 zł 

Z powodu sytuacji epidemicznej od marca do czerwca część rodzin otrzymywała świadczenie 
pieniężne jako równowartość posiłku dla dziecka nieuczęszczającego do szkoły   

Tabela - pomoc dożywianie dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Pomoc dożywianie: pomoc Ilość dzieci do 
czasu podjęcia 
nauki w szkole  

Ilość dzieci i 
młodzieży 
szkolnej 

Dzieci 
razem 

kwota 

Posiłek w szkole i w domu  (posiłki 
w szkołach i przedszkolach – wydane 
decyzje) 

rzeczowa 3 6 9 5 060,90 

Posiłek w szkole i w domu- pomoc  
nie wymagająca przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego  

rzeczowa 0 1 1 393,30 

     5 454,20  

4.2.Zasiłek stały 

Zasiłek stały był wypłacany dla 15 samotnych osób. Kwota wypłaconych świadczeń: 73 381,21 zł. Osoby 
pobierające zasiłek stały nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, GOPS jest zobowiązany 
opłacać za nich składkę zdrowotną, kwota ta wyniosła 6 627,17 zł. Zasiłek stały jest wypłacany z powodu 
wieku (mężczyźnie, który ukończył 65 lat lub kobiecie, która ukończyła 60 lat i którym nie przysługuje renta 
lub emerytura) lub całkowitej niezdolności do pracy przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego. 
Dochód osoby nie może być wyższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub od 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Zasiłek stały ma charakter obligatoryjny, tzn. w przypadku spełnienia kryterium wieku lub całkowitej 
niezdolności do pracy oraz spełnienia kryterium dochodowego  - jego wypłata jest obowiązkowa. 

4.3.Zasiłek okresowy  

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 
bezrobocie osobie samotnej lub osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.   

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala się na podstawie okoliczności sprawy, zasiłek ma 
charakter fakultatywny. 
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Zasiłek okresowy przyznany został dla 11 rodzin, koszt realizacji zadania wyniósł: 28 405,00 zł, udzielono 
ogółem 79 świadczeń. 

Z uwagi na możliwość marnotrawienia przyznanych świadczeń lub korzystania z nich w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem, prawie wszystkie zasiłki okresowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. zostały 
przyznane w formie rzeczowej na zakup żywności lub bieżące potrzeby poprzez realizację w sklepach 
znajdujących się na terenie gminy.  Jedynie 3 rodziny skorzystały z formy pieniężnej na kwotę 2 965,00 zł. 

4.6.Zasiłek celowy 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów 
pogrzebu. 

Tabela - zestawienie zasiłków celowych. 

 
 
Zasiłki celowe oraz pomoc 
rzeczowa  

Forma  Ilość rodzin Ilość 
świadczeń 

kwota 

Zasiłek celowy na bieżące potrzeby  
w rodzinie w tym zasiłki celowe 
specjalne 

pieniężna 4 4 2 270,00 

Pomoc rzeczowa/ przyznanie opału rzeczowa 16 29 19 331,00 
Pomoc rzeczowa /przyznanie 
żywności 

rzeczowa 1 1 360,00 

Sprawienie pogrzebu   2 4 730,04 
Zasiłki COVID rzeczowa 2 2 144,05 
    

ogółem: 
 

26 835,09 

4.8.Pomoc instytucjonalna 

  

Udzielenie schronienia. 

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, 
schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. 

Na pokrycie kosztów pobytu dla 1 osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych wydano kwotę 
9 691,72 zł. 

Pobyt w domach pomocy społecznej. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy 
społecznej wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z up. Wójta Gminy. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich 
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu; 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy 
społecznej: 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty 
nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
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b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może 
być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między 
średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego 
rodzinę. 

Wydatki na pokrycie kosztu pobytu w domach pomocy społecznej za 2020r. dla 10 osób wyniosły 
261 602,95 zł 

Tabela - pomoc instytucjonalna. 

Forma pomocy instytucjonalnej: pomoc Ilość 
rodzin/osób 

Kwota w zł 

Na pokrycie kosztów w schroniskach dla bezdomnych  rzeczowa 1     9 691,72 
Na pokrycie kosztów w domach pomocy społecznej rzeczowa 13 261 602,95 
    

271 294,67 

4.9.Piecza zastępcza 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149, 
poz. 887, z późn. zm.) określa, że finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy do obowiązku 
powiatu. Jednakże, na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy  
w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej każdego dziecka umieszczonego w tej pieczy po 1 stycznia 
2012 r. Dotyczy to także dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym 
(art. 191 ust. 8 pkt 1). 

W 2020r. pokrywamy 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, aktualnie 
w placówkach przebywa 4 dzieci oraz 7 dzieci w rodzinach zastępczych. W 2020r. Koszt pobytu dzieci 

w placówkach opiekuńczo wychowawczych i pobyt w rodzinach zastępczych wyniósł 62 433,55 zł.  

Koszt zatrudnienia 1 asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług wyniósł: 11 277,48 zł. 
Asystent pracował z 4 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, 3 z nich miało postanowienie sądu 
opiekuńczego o konieczności współpracy z asystentem. 

4.10.Stypendia szkolne 

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów reguluje Ustawa z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) 

Liczba złożonych wniosków w roku szkolnym 2019/2020 (składanych do 15 września 2019r.) o przyznanie 
stypendium szkolnego: 3 wnioski. Liczba przyznanych stypendiów: 3. Gmina korzysta z dotacji udzielonej 
z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania. Ze środków dotacji wykorzystano 2 274,72 zł. z własnych 
568,68 zł. Włącznie z dotacją koszt wypłaty stypendiów szkolnych to kwota: 2 843,40 zł 

Tabela 7- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 

rozdział WYKONANIE 
(w zł) 

Liczba uczniów otrzymujących stypendia  

 
85415 

 
2 843,40 

 
3 

4.11.Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 
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Świadczeniami rodzinnymi są: 

1.  zasiłek rodzinny  oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2.  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  

3. świadczenia opiekuńcze: , świadczenie pielęgnacyjne  i specjalny zasiłek opiekuńczy,  zasiłek 
pielęgnacyjny 

4.  zasiłek dla opiekuna  jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. 

5. Świadczenia rodzicielskie, 

6. Świadczenie „ za życiem” 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Od dnia 1 stycznia 2016r. osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskiego przysługuje świadczenie rodzicielskie. Uprawnieni do pobierania tego 
świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, 
rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą 
ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po 
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie 
mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. 

Istotne jest, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., 
którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im 
przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej 
w przypadku wieloraczków). 

Fundusz alimentacyjny. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium 
dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 900 zł. 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się 
bezskuteczna. Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której 
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 
zobowiązań alimentacyjnych. 

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 25 roku życia, albo 
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

4.14.Pietrowicki Bon Żłobkowy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich od dnia 1 czerwca 2020r. realizuje program 
na rzecz rodziny "Pietrowicki bon żłobkowy", którego celem jest częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka 
objętego opieką w niepublicznym żłobku, niepublicznym klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub niani 
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zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej. Zadanie wykonano na kwotę 6 400,00 zł, od czerwca 2020r. 
skorzystały 4 rodziny  z dofinansowania po 400,00 zł miesięcznie.   

1. Świadczenie przysługuje jeżeli oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby 
pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun 
prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej: 

a) zamieszkują na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, 

b) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, 

c) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo 
właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na 
terenie Gminy Krzanowice, 

e) nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, 

f) nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego z udziałem 
gminy, 

g) nie posiadają zaległych zobowiązań alimentacyjnych; 

2. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód 
dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na 
który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 2500 zł; 

3. Została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką lub umowa uaktywniającej. 

Tabela 8- realizacja świadczeń rodzinnych 

Rodzaj zadania zleconego:  
II . Świadczenia rodzinne- budżet państwa                         

l.p. Wyszczególnienie Liczba 
rodzin 

Wydatki w zł. Liczba świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne   71 148 523,44 1352 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, 

w tym z tytułu:  
60 91 404,57 899 

2.1 Urodzenia dziecka 7 7 000,00 7 
2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
8 22 053,15 66 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 7 16 054,80 90 
2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  
6 5 641,89  

65 Rozpoczęcia roku szkolnego 41 6 194,10 198 
2.6 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania(internat) 
- - - 

2.7 Na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

22 14 355,44 247 

2.8 Wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

21 20 105,19 226 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami: (1+2) 71 239 928,01 2251 
4. Jednorazowa zapomoga- becikowe 22 22 000,00 22 
5. Zasiłki pielęgnacyjne 116 269 047,00 1251 
6. Świadczenia pielęgnacyjne 11 214 659 118 
7. Świadczenia opiekuńcze (5+6) 118 483 706,00 1369 
8. Świadczenia rodzicielskie 17 114 971,20 122 
9. Zasiłek dla opiekuna (ZDO) - - - 
10. Świadczenie „Za Życiem” - - - 

10. Świadczenia rodzinne 
(3+4+7+8+9+10) 

206 860 605,21 3764 

11. Świadczenia wychowawcze 618 5 667 447,70  11424 
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12. ŚWIADCZENIA RAZEM  
(10 + 11) 

733 6 528 052,91 15 188 

Tabela 9- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wyszczególnienie Kwota świadczeń 
 
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Kwota wypłaconych 
świadczeń: 
                                  
65 000,00 
 
Liczba świadczeń:  141 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego (egzekucja na rzecz wierzycieli 
zamieszkujących na terenie naszej Gminy), z tego: 

43 869,75 

- przekazane na dochody budżetu państwa(60% plus kwoty dotyczące nieznanych 
organów właściwych dłużników) 

31 278,56 

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela (40% Gmina Pietrowice 
Wielkie) 

12 591,19 

Odsetki od zwracanych przez dłużnika alimentacyjnego należności, 
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 

12 391,73 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych 

10 688,91 

4.21.Karta Dużej Rodziny 

Od stycznia 2019r. obowiązują nowe przepisy w KDR na podstawie których uprawnienia do karty dużej 
rodziny mają również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci, bez względu ich obecny wiek. W związku 
z tym nastąpił znaczny wzrost składanych wniosków. 

Wnioski można składać przez portal empatia lub w Ośrodku Pomocy Społecznej.  Otrzymane kart KDR 
możliwe są do otrzymania w formie tradycyjnej (karta) lub w formie karty elektronicznej – aplikacja 
w telefonie. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. wydano 58 kart dużej rodziny dla 25  rodzin. Koszt realizacji 
zadania – rozpatrzenia wniosków wyniósł: 177,51 zł 

Liczba osób objętych pomocą społeczną i powody jej udzielenia. 

Tabela 11- rzeczywista liczba osób objętych pomocą społeczną i powody korzystania z pomocy. 

Wyszczególnienie Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Świadczenia przyznane 
w ramach zadań 
zleconych i własnych bez 
względu na ich rodzaj, 
formę, liczbę i źródło 
finansowania  

 
58 

 
51 

 
86 

w tym:  
świadczenia pienieżne 

31 31 53 

Świadczenia 
niepieniężne  

31 28 54 

Tabela 12- powody przyznania pomocy. 

Powód trudnej sytuacji życiowej ( 
w skali od najbardziej do najmniej 
występującego powodu) 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 19 31 
Bezrobocie 11 22 
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Długotrwała lub ciężka choroba 22 33 
Niepełnosprawność 21 30 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gosp. domowego 
W tym:  

11 42 

Rodziny niepełne 4 11 
Rodziny wielodzietne 2 11 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

1 1 

Bezdomność 2 2 
Alkoholizm 1 1 
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