
UCHWAŁA NR XLIV/392/2022  
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach 
Wielkich za 2021 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z  późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 

uchwala 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich 
za rok 2021, 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 XLIV/392/2022 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 30 maja 2022 r. 

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie za okres I-XII 2021r.  

Spis treści: 

1.  Struktura wydatków w działach i rozdziałach. Tabela 1- wydatki wg. klasyfikacji budżetowej 

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

3.   

4.   

4.1 Dożywianie 

4.2 Zasiłek stały 

4.3 Zasiłek okresowy 

4.4 Zasiłek celowy 

4.5 Pomoc instytucjonalna 

4.6 Piecza zastępcza 

4.7 Stypendia szkolne 

4.8 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 

4.9 Pietrowicki Bon Żłobkowy ( zadania realizowane do VIII 2021r. 

4.10 Karta Dużej Rodziny 

5.  Liczba osób objętych pomocą społeczną i powody jej udzielania 

6.  Wykaz tabel 

Struktura wydatków w działach i rozdziałach. Tabela - wydatki wg. klasyfikacji budżetowej. 

 Rozdzia
ł 

Plan na 
2021r. 

w tym plan  
Zlecone 

w tym plan 
Własne 

Dotacja plan 
(powierzone) 

 Wykonanie w zł  

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

 
85202 

 
467 896,00 

 
- 

 
467 896,00 

 
-, 

 
329 062,43 

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

 
85213 

 
7 965,00 

 
- 

 
753,00 

 
7 212,00 

 
5 036,24 

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

 
85214 

 
92 500,00 

 
- 

 
54 284,00 

 
38 216,00 

 
63 016,13 

4. Zasiłki stałe  
85216 

 
73 816,00 

-  
- 

 
73 816,00 

 
56 008,36 

5. Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

 
85219 

 
563 472,00 

 
- 

 
500 882,00 

 
62 590,00 

 
462 692,84 

6. Usługi opiekuńcze       
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85228 33 900,00 - 33 900,00 - 19 264,01 
7. Pomoc w zakresie 
dożywiania 

 
85230 

 
16 312,00 

 
 - 

 
10 000,00 

 
6 312,00 

 
11 143,20 

8. Pozostała działalność 
(Program Wspieraj 
Seniora) 

 
85295 

 
4 200,00 

 
- 

 
- 

 
4 200 

 
0,00 

9. Pomoc materialna dla 
uczniów 

 
85415 

 
5 371,00 

 
- 

 
3 000,00 

 
2 371,00 

 
2 963,19 

10. Świadczenia 
wychowawcze  

 
5 798 232,00 

 
5 798 232,00 

 
- 

 
- 

 
5 796 792,61 

11. Obsługa świadczeń  
wychowawczych 

 
 
85501  

51 768,00 
 

51 768,00 
 
- 

 
- 

 
49 725,00 

12. Świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego z tego: 

 
1 199 534,00 

 
1 057 060,00 

 
142 474,00 

 
- 

 
1 023 199,45 

813 006,00 - świadczenia rodzinne  
i świadczenia alimentacyjne 

 
988 480,29 

 
988 480,29 

  
62 378,22 

- jednorazowe świadczenie 
za życiem w tym:- obsługa 
świadczenia za życiem 

 
8 248,00 

248,00 

 
8 248,00 

248,00 

   
4000,00 
   123,71 

- Pietrowicki Bon Żłobkowy  
50 000,00 

 
- 

 
50 000,00 

  
7 600,00 

- Składki na ubezpiecz. em. i 
rent.  z ubezpieczenia społ. 

 
30 000,00 

 
30 000,00 

- -  
25 261,60 

- Obsługa świadczeń 
rodzinnych oraz 
alimentacyjnych  

 
 
 
 
85502 

 
122 805,71 

 
30 331,71 

 
92 474,00 

-  
87 220,92 
23 609,00 

13. Karta Dużej Rodziny  
85503 

 
529,00 

 
529,00 

 
- 

 
- 

 
389,53 

14. Wspieranie rodziny  
85504 

 
28 980,00 

  
28 980,00 

-  
18 168,00 
asystent 

15. Rodziny zastępcze   
85508 

 
112 749,00 

 
- 

 
112 749,00 

  
91 203,76 

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

 
85513 

 
7 451,00 

 
7 451,00 

 
- 

 
- 

 
6 386,04 

 
RAZEM: 

 8 464 675,0
0 

6 915 040,00 1 354 918,0
0 

194 717,00 7 935 050,79 

Wykonanie ogółem za okres I - VI:    7 935 050,79 z tego: 

- zadania zlecone:                                6 781 671,71 zł 

- zadania własne :                                    991 819,07 zł 

- zadania powierzone:                             161 560,01 zł 

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

Tabela - zadania własne wydatki. 

PLAN rozdziały WYKONANIE OPIS ZADAŃ 
467 896,00 85202 329 062,43 Odpłatność gminy  za pobyt mieszkańca w DPS 
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7 965,00 85213 5 036,24 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  24 561,38 z tego: 

        21 760,20 
dotacja 
         2 801,18 własne 

Øzasiłek celowy 27 766,45 

92 500,00 85214 63 016,13 

Øśrodki przekazywane za 
pobyt w schronisku dla 
bezdomnych  

10 688,30 

73 816,00 85216 56 008,36 Zasiłki stałe dotacja 

563 472,00 85219 462 692,84 Ośrodki Pomocy Społecznej  

33 900,00 85228 19 264,01 Usługi opiekuńcze 

16 312,00 85230 11 143,20 Pomoc w zakresie dożywiania 

4 200,00 85295 0,00 Pozostała działalność (Program Wspieraj Seniora) 

5 371,00 85415 2 963,19 Pomoc materialna dla uczniów 

 
142 474,00 

 
85502 

94 820,92 w tym: 
87 220,92 
7 600,00 

 
- Obsługa świadczeń rodzinnych i FA 
- Pietrowicki Bon żłobkowy 

28 980,00 85504 18 168,00 Wspieranie rodzin- asystent rodziny 

112 749,00 85508 91 203,76 Rodziny zastępcze, dzieci umieszczone w 
placówkach opiekuńczych  

1 549 635,00 razem 1 153 379,08  

Zadania zlecone- zestawienie tabelaryczne. 

Tabela - zadania zlecone wydatki. 

PLAN rozdziały WYKONANIE 
5 798 232,00 5 796 792,61 ØŚwiadczenia wychowawcze 

51 768,00 
85501 

49 725,00 ØObsługa świadczeń wychowawczych  
813 006,00 ØŚwiadczenia rodzinne 
62 378,22 Øświadczenia z funduszu alimentacyjnego 
23 609,00 Øobsługa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  
4 000,00 ØŚwiadczenie „Za życiem” 
123,71 ØObsługa świadczenia „Za życiem” 

 
1 057 060,00 

 
85502 

25 261,60 Øskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

529,00 85503 389,53 Karta Dużej Rodziny   
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7 451,00 85513 6 386,04 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
świadczenia rodzinne 

6 915 040,00 razem 6 781 671,71  

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: 

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 2021r. udzielano pomocy w ramach modułu 1 oraz modułu 2. Moduł 1, tj. 
pomoc dożywiania dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i młodzieży uczącej się 
w szkołach, koszt modułu 1 to kwota 6 023,10 zł. Moduł 2 to zasiłek celowy na zakup żywności dla osób 
dorosłych, koszt modułu 2 to kwota: 5 120,10 zł. Ogółem pomoc w zakresie dożywiania w 2021r.: 
11 143,20 zł.  

Tabela - pomoc dożywianie dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Pomoc dożywianie: pomoc Liczba 
osób 
dorosłych 
w 
rodzinach 

liczba 
dzieci do 
czasu 
podjęcia 
nauki w 
szkole  

liczba 
dzieci i 
młodzieży 
szkolnej 

Dzieci 
razem 

kwota 

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

rzeczowa - 13 3 6 5 738,10 

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

rzeczowa - 1 0 1    285,00 

Zasiłek celowy dla osób 
dorosłych na zakup żywności 

pieniężna 8 - - - 5 120,10 

      11 143,2
0 

4.2.Zasiłek stały 

Zasiłek stały był wypłacany dla 8 osób w tym jednej osobie w rodzinie. Kwota wypłaconych świadczeń: 
56 008,36 zł. Osoby pobierające zasiłek stały nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, GOPS 
jest zobowiązany opłacać za nich składkę zdrowotną, kwota ta wyniosła 5 036,24 zł. Zasiłek stały jest 
wypłacany z powodu wieku (mężczyźnie, który ukończył 65 lat lub kobiecie, która ukończyła 60 lat i którym 
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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. Udzielono 
96 świadczeń 

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. 

Zasiłek okresowy przyznany został dla 9 rodzin, koszt realizacji zadania wyniósł: 24 561,38 zł, udzielono 
ogółem 56 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 2021r. 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 2 700,00 zł.  (4 
świadczenia) 

4.5.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 3 3 1 228,00 

Pomoc rzeczowa/ przyznanie opału rzeczowa 15 26 22 525,00 
Pomoc rzeczowa /przyznanie 
żywności 

rzeczowa 2 2 510,00 

Pomoc rzeczowa/zakup lekarstwa rzeczowa 1 1 23,47 
Sprawienie pogrzebu   1 3 479,98 
    

ogółem: 
 

27 766,45 zł 

4.7.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 2 osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych w okresie od 
1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wydano kwotę 10 688,30 zł.  

Pobyt w domach pomocy społecznej. 
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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, 

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 w okresie od 1 stycznia 2021r. do 
31 grudnia 2021r  dla 14 osób wyniosły  329 062,43 zł 

Tabela - pomoc instytucjonalna. 

Forma pomocy instytucjonalnej: pomoc Ilość 
rodzin/osób 

Kwota w zł 

Na pokrycie kosztów w schroniskach dla bezdomnych  rzeczowa 2 10 688,30 
Na pokrycie kosztów w domach pomocy społecznej rzeczowa 12 329 062,43 
    

339 750,73 

4.8.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 2021r. pokrywamy 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, aktualnie 
w placówkach przebywa 4 dzieci oraz 8 dzieci w rodzinach zastępczych. Koszt pobytu dzieci 

w placówkach opiekuńczo wychowawczych i pobyt w rodzinach zastępczych wyniósł 91 204,00 zł. 

Koszt zatrudnienia 1 asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług wyniósł: 18 168,00 zł. 
Asystent pracował z 4 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, 3 z nich miało postanowienie sądu 
opiekuńczego o konieczności współpracy z asystentem.  

4.9.Stypendia szkolne 
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Liczba przyznanych stypendiów: 3. Gmina korzysta z dotacji udzielonej z budżetu państwa na 
dofinansowanie tego zadania. Ze środków dotacji wykorzystano 2 370,55 zł. z zadań własnych 592,64 zł. 
Włącznie z dotacją koszt wypłaty stypendiów szkolnych to kwota: 2 963,19 zł 

Tabela 7- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 

rozdział WYKONANIE (w zł) Liczba uczniów otrzymujących 
stypendia  

 
85415 

 
2 963,19 

 
3 

4.10.Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 

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. Świadczenia rodzicielskie, 

5. Świadczenie „ za życiem” 

Ad. 1.  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. 

Ad.  2.  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1922,00 zł netto. 

Ad. 3. Świadczenia opiekuńcze:  

1) Zasiłek pielęgnacyjny:  

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

·niepełnosprawnemu dziecku; 

·osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

·osobie, która ukończyła 75 lat; 

·osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 
21 roku życia. 

·Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie. 

2) Świadczenie pielęgnacyjne: 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko 
w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub 
przed ukończeniem 25 roku życia, ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej. Osoby mogą złożyć wniosek 
pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
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sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r, wyniosło 1 971,00 zł. 

3) Specjalny zasiłek opiekuńczy: 

Przysługuje on osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 
obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, 
rodzeństwo) a także współmałżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku 
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. Jest zależny od dochodu. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego to 764,00 zł W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby 
sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki. Kwota świadczenia to 620 zł miesięcznie. 

Ad. 4. 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 1 000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres 
będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. 

W 2021r. obowiązująca kwota świadczenia pielęgnacyjnego to 1 971,00 zł.  

Ad.  5. Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. 

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. 

4.13.Pietrowicki Bon Żłobkowy (zadanie realizowane do VIII 2021r.) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 31 sierpnia 
2021r. realizował  program na rzecz rodziny "Pietrowicki bon żłobkowy", którego celem było częściowe 
pokrycie opłaty za pobyt dziecka objętego opieką w niepublicznym żłobku, niepublicznym klubie dziecięcym, 
u dziennego opiekuna lub niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej. Zadanie wykonano na kwotę  
7 600 zł, od stycznia 2021r. do sierpnia 2021r.  skorzystały 3 rodziny  z dofinansowania po 400,00 zł 
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miesięcznie.   
Aktualnie od września 2021r. działa w gminie Klub Malucha Szkrabek, koszt miesięczny dla rodzica to 
400 zł opłaty stałej i 6 zł dzienne wyżywienie. Inwestycję sfinansowano z rządowego programu Maluch+. 
Koszty funkcjonowania pokrywa gmina. 

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   54 134 149,70 1190 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, 

w tym z tytułu:  
88 72 497,52 683 

2.1 Urodzenia dziecka 6  5 560,00 13 
2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
4 14 039,00 37 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 5 10 036 52 
2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  
5 5 308,20 54 

65 Rozpoczęcia roku szkolnego 41 6 568,40 141 
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 

9 9 760,36 158 

2.8 Wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

18 21 225,56 228 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami: (1+2) 88 206 647,22 1873 
4. Jednorazowa zapomoga- becikowe 32 32 000,00 32 
5. Zasiłki pielęgnacyjne 114 268 073,08 1243 
6. Świadczenia pielęgnacyjne 9 197 100,00 100 
7. Świadczenia opiekuńcze (5+6) 123 465 173,08 1343 
8. Świadczenia rodzicielskie 16 109 185,70 117 
9. Świadczenie „Za Życiem” 1 4 000 1 

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

314 817 006,00 3366 

11. Świadczenia wychowawcze 679 5 796 792,61 11708 
12. ŚWIADCZENIA RAZEM  

(10 + 11) 
 6 613 798,61 15074 

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

Wyszczególnienie Kwota świadczeń 
 
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Kwota wypłaconych 
świadczeń: 
62 378,22 zł 
Liczba świadczeń:  126 

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

66 058,95 

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

49 010,87 

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

17 048,08 

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

23 438,74 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 2 023,48 
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zaliczek alimentacyjnych 

4.18.Karta Dużej Rodziny 

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 2021r. liczba osób, którym przyznano KDR wyniosła 623 osoby. Liczba 
rodzin 171. Koszt realizacji zadania – rozpatrzenia wniosków wyniósł 389,53,00  zł. 

Liczba osób objętych pomocą społeczną i powody jej udzielenia. 

Tabela 10- 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  

 
53 

 
45 

 
80 

w tym:  
świadczenia pienieżne 

27 25 42 

Świadczenia 
niepieniężne  

33 27 57 

    

Tabela 11- powody przyznania pomocy. 

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

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 18 34 
Bezrobocie 9 21 
Długotrwała lub ciężka choroba 23 33 
Niepełnosprawność 16 27 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gosp. domowego 
W tym:  

15 59 

Rodziny niepełne 2 6 
Rodziny wielodzietne 3 15 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

0 0 

Bezdomność 2 2 
Alkoholizm 2 2 

Wykaz Tabel 

Tabela 1- wydatki wg. klasyfikacji budżetowe 

Tabela 2- zadania własne wydatki 

Tabela 3- zadania zlecone wydatki 

Tabela 4- pomoc dożywianie dla dzieci i młodzieży szkolnej 
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Tabela 5- zestawienie zasiłków celowych 

Tabela 6- pomoc instytucjonalna 

Tabela 7- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Tabela 8- realizacja świadczeń rodzinnych 

Tabela 9- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Tabela 10- rzeczywista liczba osób objętych pomocą społeczną i powody korzystania z pomocy. 

Tabela 11- powody przyznania pomocy. 
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