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Uchwala Nr VlU63/2019
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia

I

kwietnia 2019r.

w sprawie prryjqcia sprawozdania z dzialalno5ci Gminnego OSrodka

Pomocy Spolecznei

w Pietrowicach Wielkich za 2018 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym

(t.j. Dz. U. z2O19t. poz.506 ze zm.) w zwiqzku 2at1.110 ust.

I

ustawy z dnia 12 marca 2004

o pomocy spolecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508

z

t

p62n. zm.\. na wniosek Komisji

Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Spolecznej

Rada

cminy Pietrowice Wielkie
uchwala

sl
pzyjE6 sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego osrodka Pomocy spolecznej za tok2018, w brzmieniu
okreslonym w zalEczniku do niniejsze.l uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy

s3
Uchwale oglasza sie na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy

s4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Sprawozdanie opisowe Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej Pietrowice Wielkie
za okres l- Xll 2018
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1.

Struktura wydatk6w w dzialach i rozdzialach.

Tabela'l - wydatki wg. klasyfikacji budzetowej.

Rozdzial

Plan na 2018r.

1. Zakup ustug przez
jednostki samorzqdu
terytorialnego od innych
jednostek samorzqdu
teMorialnego

s5202

304 332

2. Skladki na

85213

17 696

w tym plan
Zlecone

w tym plan

Wasne
304 332

6 957

Dotacja plan
(powierzone)

Wykonanie w zl
282 375,94

1000

9 739

15 916,91

1000

9 739

9359,58

ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby
pobierajece
niekt6re Swiadczenia

t
10 739
z

fP_qg9ZLe]

6 957

6 557,33

6 957

- Swiadczel rodzinnych

3. Zasilki i pomoc w

85214

148 458

1

08 000

40 458

't25119,18

85216
85219

110 204
422 408

2 000
355 356

108 204

103 995,47
343 619,21

85228

16 176

16176

7. Pomoc w zakresie
d02ywlania

85230

37 323

15 000

22 323

31 205,20

8. Pomoc materialna dla

8541 5

13 035

5 000

8 035

5152,47

85501

2 911 352

? 91',t 352

2 873 628,11

44 490

44 490

37 226,81

1 222 868

1 158 100

naturze oraz skladki na
ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne
4. Zasilki stale
5. OSrodki Pomocy
Spolecznej
6. Uslugi opiekuncze

67 052

I

372,82

uczni6w
13. Swiadczenia

wychowawcze w tym:
- obsluga Swiadczeh

wychowawczych
14. Swiadczenia
rodzinne, Swiadczenia z
funduszu
alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoleczneqo z tego:
-

jednorazowe

85502

I

000

I

000

64 768

't 201 048,21

4 000

Swiadczenie,,Za zyciem"

w tym:
obsluga Swiadczenia,Za

240

240

120

29 807

29 807

22 986,49

zyciem"
- skladki na ubezp. em
i rent. z ubezpieczenia

gpqteqzl
- obsluga Swiadczen

92 867

rodzinnych

64 768

28 099

45 857,87

- obsluga Swiadczefi

43 125,18

alimentacyjnych

,t17,01

'196

196

5504

272 641

248 000

85508

50 069

15. Karta Duzej Rodziny

85503

16. Wspieranie rodziny

8

17. Rodziny zastQpcze

23747

894

25 915,33

50 069

5 526 758

945 448

4 324 605

229 687,03

256 705

5 246 155,89

RAZEM:
Wykonanie za okres l-Xll: 5 246 155,89 zl z tego:
- zadania zlecone: 4 240 054,41 zl
- zadania wlasne ( w tym dotacje) 'l 006 091,48 zl
Wplaty od todzin za DPS wyniosly 33 106,36.21

2.

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

fabela 2- zadania wlasne wydatki
PLAN
304 332

rczdzialy
85202

WYKONANIE

10 739

85213

I359,58

148 458

85214

282 378,94

'125

1

19,18

o P IS

ZAD

Odplatnoso gminy za pobyt mieszkanca w DPS
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy
spolecznei (zasilki stale)
Zasilki i pomoc w nalutze otaz skladki na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne w tym:

>

zasilki okresowe

35 483,60 z
tego:
34 405,98
dotacja

1077,62

>

wlasne
65 554,58

}

24 08'1,00

110 204

85216

103 995,47

zasilki celowe w tym:
zdarzenie losowe
isprawienie poorzebu,
Srodki pzekazywane za
pobyt w schronisku dla
bezdomnych
Zasilki stale dotacja

422 408

852'19

343 619,21

OSrodki Pomocy Spolecznej

16176

85224

37 323

85230

31 205,20

Pomoc w zakresie dozywiania

13035

85415

5 152,47

Pomoc materialna dla uczni6w

I

372,82

Uslugi opiekuncze bez pochodnych

3.

64 768

8

5502

60 806,25

Obsluga Swiadczen rodzinnych i FA

24 641

85504

10 1 67,03

Wspieranie rodzin- asystent rodziny

50 069

I5508

25 91s,33

Rodziny zastepcze, dzieci umieszczone w
plac6wkach opiekuriczych

't 20? 153

razem

1 006 091,48

Zadania zlecone- zestawienie tabelaryczne.

Tabela 3- zadania zlecone wydatki.

PLAN
6 9s7

tozdziaty
85213

6 557,33

WYKONANIE
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajEce niektore Swiadczenia rodzinne

2 911 352

85501

2 873 628,11

Swiadczenia wychowawcze w tym

> obsluga

1 158 100

85502

1 140 241 .96

wychowawczych
Swiadczeh
37 226,81
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emeMalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
skladki na ubezp. em. 22 986,49
z
ubezpieczenia
spolecznego
28 296,80
obsluga Swiadczen

>
>

85503

248 000
4 324 605

4.

8

5504

razem

117,01

219 520

rent.

rodzinnych i alimentacyjnych iza
2yciem
zasilki rodzinne z dodatkami

384 756,57

>
>
>

Swiadczeniarodzicielskie

171 423,90

>
>
>

>

'196

i

Swiadczeniaopiekufrcze

378 221

zasilek dla opiekuna

55 720

'becikowe"

42 000

Swiadczenia ,,za zyciem"
funduszu
Swiadczenia
alimentacyjnego
Karta Duzej Rodziny
Swiadczenia dobry start 3OO+ w tym:
obsluga Swiadczen dobry start: 7 120

>

4 240 064,41

Charakterystyka udzielonych 6wiadcze6.

4.1.

Do2ywianie:

Doiywianie bylo realizowane poprzez rzEdowy program ,,Pomoc paistwa w zakresie
do2ywiania". Program, pomimo mozliwosci funkcjonowania ai do 202Or. zakoficzotro z koficem
2018r. Od 2019r. roku obowiqzuje nowy program rzqdowy,, Posilekw szkole iwdomu".
Koszt programu za 2018t. to kwota 31 205,20 zl

4000
1

08 000

Beneficjentami Programu byly:
dzieci do 7 roku Zycia,
uczniowie do czasu ukoiczenia szkoly ponadgimnazjalnej,
osoby i rodziny znaJduiEce siQ w trudnej sytuacji, kt6reJ doch6d nie ptzektacza:
'150 % z kwoty 634 zl dla osoby samotnie gospodarujEcej
150 % z kwoty 514 zl na osobe w rodzinie
Posilek - pomoc udzielana dla dzieci i mlodziezy przedszkolnej i szkolnej, w formie decyzji,
skozystalo 29 dzieci z tego 19 to uczniowie do czasu ukonczenia szkoly ponadgimnazjalnei i 12 do
czasu rozpoczecia nauki w szkole podstawowej. Wsparciem w formie posilkow objQto 21 rodzin o
liczbie os6b: 78
Z posilkow bez wydania decyzji - program ,Pomoc panstwa w zakresie do2ywiania' skorzystalo 6
dzieci wytypowanych Wzez plac6wki szkolne lub przedszkolne.

.
.
.

- pomoc udzielana rodzinom iosobom znajdujqcym sie w
trudnej sytuacji finansowej, z teJ formy pomocy skorzystalo 16 rodzin o liczbie 55 os6b, wartosc
udzielonych Swiadczen to kwota 10 880,00 zl, iloSC Swiadczen 121

Zasilek celowy na zakup 2ywnosci

Tabela 4- pomoc do2ywianie dla dzieci i mtodziezy szkolnej
pomoc

Pomoc dozywianie

fzeczowa

Pomoc Pafrstwa w zakresie
dozywiania (posilki w szkolach

kwota

lloSC

lloSd

lloSC

rodzin

dzieci/os6b

Swiadczen

29

3877

18 010,90

6

506

2 314,30

21

i

przedszkolach)
Pomoc w formie posilku nie

tzeczowa

6

wymagajEca przeprowadzenia
wywiadu Srodowiskowego
Razem

4.2.

20 325,20

Zasilek staty

'14 samotnych 2 pozostajEcych w rodzinie. Kwota
wyplaconych Swiadczefl: 103 995,47 zl. Osoby pobierajEce zasilek staly nie podlegajq obowiqzkowi
ubezpieczenia z innego tytulu, GOPS jest zobowiAzany op+aca, za nich skladkQ zdrowotnq, kwota ta
wyniosla 9 359,58 zl. Zasilek staly jest wyplacany z powodu wieku (mQaczyznie, kt6ry ukolrczyl 65 lat
lub kobiecie, kt6ra ukonczyla 60 lat ikt6rym nie przysluguje renta lub emerytura) lub calkowitej
niezdolnosci do pracy przy jednoczesnym spelnieniu kryterium dochodowego. Doch6d osoby nie
moze byC wyzszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej lub od kryterium
dochodowego na osobQ w rodzinie.
Zasilek staly ma charakter obligatoryjny, tzn. w przypadku spelnaenia kMerium wieku lub calkowitej
niezdolnoSci do pracy oraz spetnienia kryterium dochodowego - jego wyplata jest obowiqzkowa.

Zasilek staly byl wyplacany dla 18 os6b w tym

4.3.

Zasilek okresowy

Zasilek okresowy przysluguje w szczeg0lnosci: ze wzglgdu na dlugotrwalq chorobg,
niepelnosprawnoS6, bezrobocie osobie samotnei lub osobie w rodzinie, kt6rej doch6d jest
niiszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej lub od kryterium
dochodowego na osobq w rodzinie.
Okres, na jaki pzyznawany.jest zasilek okresowy, ustala siq na podstawie okolicznoSci sprawy,
zasilek ma charakter fakultatywny.

Zasilek okresowy ptzyznany zostal dla 17 rcdzin, koszt realizacji zadania wyni6sl: 35 483,60 zl,
udzielono ogolem 102 Swiadczenia.
Z uwagi na mo2liwoSd marnotrawienia przyznanych Swiadczeit lub korzystania z nich w spos6b
niezgodny z przeznaczeniem, wiekszoSC zasilk6w okresowych zoslala peyznana w formie rzeczowej

na zakup Zywnosci Iub biezace potrzeby poprzez realizacje w sklepach znajdujqcych sie na terenie
gminy. FormE rzeczowq zostalo objetych 14 rodzin koszt realizacji 30 884,60 zl, z formy gotowkowe.J
zasilk6w okresowych wyplaconych w kasie UG skorzystaly 3 rodziny na kwotQ 4 599,00 zl.

4.4.

Zasilek celowy

Jest to Swiadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbqdnej potrzeby bytowej,
a w szczegolnosci na pokrycie cz?Sci lub calosci koszt6w zakupu zywnosci, lek6w i leczenia, opalu,
odziezy, niezbednych przedmiot6w uzytku domowego, drobnych remont6w i napraw w mieszkaniu, a
takze kosztow pogrzebu.
Tabela 5- zestawienie zasilk6w celowych.

Zasilki

celowe

oraz

pomoc

Forma

lloSe rodzin

rzeczowa

lloSC

kwota

Swiadczeri

Zasilek celowy na biezqce potrzeby

w rodzinie
Pomoc rzeczowal przyznanie opalu
Pomoc rzeczowa /przyznanie
2ywnoSci
zasilek celowy transport sanitarny
Zasilek celowy na pokrycie
wydatk6w powstalych w wyniku
zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu

pienigZna
tzeczowa

3

2

2

4

tzeczowa
tzeczowa

30
8

59
8

780,00
1425.58
41 207 ,99
2596,00

prenrezna

2

pienie2na

6

2
b

16 300,00

Rzeczow

I

1

845,00

2400,01

a

og6lem

4.5.

65 554,58

Pomocinstytucjonalna

Udzielenie schronienia.
Udzielenie schronienia nastQpuje pzez Wzyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w
noclegowniach, schroniskach dla os6b bezdomnych.
Na pokrycie koszt6w pobytu dla 4 os6b bezdomnych w schroniskach dla os6b bezdomnych wydano
kwotq 24 081,00 zl.
Pobyt w domach pomocy spolecznei
Osobie wymagajqcej calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepelnosprawnosci,
niemogqcej samodzielnie funkcjonowai w codziennym zyciu, kt6rej nie m02na zapewni6 niezbQdnej
pomocy w formie uslug opiekunczych, przysluguje prawo do umieszczenia w domu pomocy
spotecznej.
Decyzjq o skierowaniu do domu pomocy spoleczne.i i decyzjQ ustala.iqcq oplatQ za pobyt w domu
pomocy spolecznej wydaje Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej z up. W6jta Gminy.
Oplate za pobyt w domu pomocy spolecznej wnoszq:
mieszkaniec domu, nie wiQcej jednak niz 70 % swojego dochodu, a w przypadku os6b
maloletnich przedstawiciel ustawowy z dochod6w dziecka, nie wiQcej ni2 70 % tego dochodu;
malzonek, zstepni pzed wstQpnymi - zgodnie z umowE zawartq z kierownikiem osrodka
pomocy spolecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarujacej, je2eli doch6d jest wyzszy niz 3o0o/o kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej, jednak kwota dochodu pozostajqca po
wniesieniu oplaty nie moze by6 nizsza niz 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jezeli posiadany doch6d na osob? jest wyzszy niz 300%
kryterium dochodowego na osobQ w rodzinie, z tym ze kwota dochodu pozostajqca po
wniesieniu oplaty nie moze byC nizsza niz 300% kryterium dochodowego na osobe w rodzinie;
gmina, z kt6rej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej - w wysokosci r62nicy
miedzy Srednim kosztem utzymania w domu pomocy spolecznej a oplatami wnoszonymi przez

1)
2)

3)

mieszkanca i jego rodzinQ.

Wydatki na pokrycie kosztu pobytu w domach pomocy spolecznej w 2018r. dla 11 os6b wyniosly
2a2 378,94

zl.

Tabela 6- pomoc instytucjonalna.
Forma pomocy instytucjonalnej:

pomoc

lloSC

Kwota w zl

rodzin/os6b
Na pokrycie koszt6w w schroniskach dla
bezdomnych
Na pokrycie kosA6w w domach pomocy spolecznej

tzeczowa

4

24 081

lzeczowa

11

282 378,94
306 459,94

4.6.

Piecza zastgpcza
Ustawa z dnia I czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. Nr '149,
poz. 887, z p62n. zm.) okresla, ze flnansowanie pobytu dzieci w pieczy zastepczej nale2y do
obowiqzku powiatu. Jednak2e, na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w
pieczy zastQpczej gmina wlasciwa ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pienrvszy w pieczy zastgpczej wsp6ltinansuje pobyt tego dziecka w
pieczy zastQpczej, w wysokosci:
1\ 10ok w pieMszym roku pobytu dziecka w pieczy zastepczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastQpczej,
3) 50% w trzecim roku I nastqpnych latach pobytu dziecka w pieczy zastepczej.
Gmina wsp6lflnansuje pobyt w pieczy zastqpczej kazdego dziecka umieszczonego w tej pieczy po 1
stycznia 2012 r. Dotyczy to takze dzieci umieszczonych w pieczy zastqpczej w trybie interwencyjnym
(art. 191 ust.8 pkt 1).
Przebywajqcych w plac6wkach opiekuiczo- wychowawczych w 20'18r. bylo 3, natomiast w rodzinach
zastQpczych 6 dzieci. Rzeczywista liczba dzieci przebywajqcych w pieczy zastQpczej bylo 7 dzieci
og6lem.
Koszt pobytu dzieci w plac6wkach opiekunczo wychowawczych i pobyt w rodzinach zastqpczych
wyni6sl w 2018r. 25 915,33 zl. Koszt zatrudnienia 5 asystent6w rodziny na podstawie umowy o
Swiadczenie uslug wyni6sl: 10 519 zl. Asystenci pracowali w t'znym czasie z 4 rodzinami
niewydolnymi wychowawczo, 2 z nich mialy postanowienia sqdu opiekuiczego o koniecznosci
wsp6.lpracy z asystentem.

4.7.

Stypendia szkolne

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczni6w w formie stypendi6w reguluje Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 996)
Obowiqzywalo kryterium dochodowe okreslone w rozporzEdzeniu Rady Ministr6w z 14 lipca 2015t.
dochodowych oraz kwot Swiadczen pienieznych z pomocy

w sprawie zweryfikowanych kMeri6w

spolecznej (Dz.U. 22015t. poz. 1058).
- dla osoby w rodzinie - w wysokosci 514,00 zl-.

Liczba zlo2onych wniosk6w w roku szkolnym 201712018 (skladanych do 15 wrzesnia 2017r.\ o
przyznanie stypendium szkolnego: '15 wniosk6w. Liczba przyznanych stypendi6w: 7. Gmina korzysta z
dotacji udzielonej z budzetu panstwa na dofinansowanie tego zadania. Z przyznanych 8 035 zl
Srodk6w dotacji wykorzystano 4 637,22 zl. Uruchomiono 515,25 zl Srodk6w wlasnych. Razem
wykorzystano 5152,47 zl, Pzyczyny niewykorzystania srodk6w dotacyjnych to: nie skladanie nowych
wniosk6w z powodu przekraczajEcego dochodu rodzin.

4.8.

Swiadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Swiadczeniami rodzinnymi sa:

1.

2.

3.
4.

5.

zasitek rodzinnv oraz dodatki do zasilku rodzinnego,
iednorazowa zaDomooa z tvtulu urodzenia sie dziecka,
Swiadczenia opiekuncze: , Swiadczenie pieleonacvine i specialnv zasilek opiekunczv.
zasilek dla opiekuna jako Swiadczenie bqdqce realizacjq wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z
dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akl K 27113

Swiadczeniarodzicielskie,

6.

Swiadczenie

,,

za zyciem"

Przyznanie prawa do zasilku rodzinnego uzaleznaone jest m.in. od spelnienia kryterium dochodowego
Zasilek rodzinny przysluguje, jezeli pzeciQtny miesiqczny doch6d rodziny w przeliczeniu na osobe
albo doch6d osoby uczqcej sie nie przekracza kwoty 674,00 zl. W pzypadku gdy czlonkiem rodziny
jest dziecko legitymujqce sig orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, zasilek rodzinny przysluguje, jezeli pzecietny
miesiQczny doch6d rodziny w przeliczeniu na osobe albo doch6d osoby uczqcej sie nie przekracza
kwoty 764,00 zl.
Od dnia 1 stycznia 2016r. osobom, kt6re urodzily dziecko, a kt6re nie otrzymuje zasilku

macierzyfskiego lub uposaienia macierzyfskiego przysluguie Swiadczenie rodzicielskie.
Uprawnieni do pobierania tego Swiadczenia sq miqdzy innymi bezrobotni (niezale2nie od rqestracji
lub nie w urzedzie pracy), studenci, rolnicy, a takze wykonujEcy prace na podstawie um6w
cywilnoprawnych. Tak2e osoby zatrudnione lub prowadzqce pozarclniczEdzialalnoSC gospodarczq,
jeSli nie bQdE pobieraly zasilku maciezynskiego mogq ubiegad sie o Swiadczenie rodzicielskie.
Wsparcie finansowe w postaci Swiadczenia rodzicielskiego bQdzie pzyslugiwalo peez rok (52
tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokosci 1000 zl miesiqcznie, a w pzypadku urodzenia
wieloraczk6w ten okres bedzie m6gl by6 wydluzony nawet do 71 tygodni.
lstotne jest, ze Swiadczenie to mogq otrzymywac takze rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia
2016 r., kt6rzy nie majq prawa do zasi{ku macierzyiskiego - w takim przypadku, Swiadczenie
rodzicielskie bgdzie im pzyslugiwalo od 'l stycznia 2016 r. do ukonczenia pzez dziecko 1 roku zycia
(odpowiednio dluzej w przypadku wieloraczk6w).
Od dnia 1 stycznia 2017r. weszla w zycie Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciqzy
i rodzin ,,Za zyciem". Ustawa przewiduje wyplatQ jednorazowego Swiadczenia z tytulu urodzenia siQ
dziecka, u kt6rego zdiagnozowano ciQzkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalne chorobg
zayaa{qcq Zyciu, kt6re powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jednorazowe Swiadczenie przysluguje bez wzglQdu na osiqgane dochody. Jednorazowe Swiadczenie
wyplacane jest w wysokosci 4000 zl.

Fundusz alimentacyjny,
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane sq na warunkach okreSlonych w ustawie z
dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w. Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego przyslugujq w wysokosci biezaco ustalonych aliment6w, jednakze nie wyZszej niZ
500 zt miesiecznie.
Przyznanie prawa do Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego uzaleznione jest od spelnienia
kryterium dochodowego. Swiadczenia te przysluguJq, jezeli doch6d rodziny w pzeliczeniu na osobQ w
rodzinie nie przekracza kwoty 725 zl.
Tabela 9- wydatki poniesione na wyplate Swiadczen z funduszu alimentacyjnego.
Wyszczeg6lnienie
Wyplacone Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kwota Swiadczefr
Kwota wyplaconych
Swiadcze6:

108 000 zl
Liczba Swiadczei: 249

Kwoty zwr6cone przez dlu2nik6w alimentacyjnych z tytulu
wyplaconych 6wiadczeri z funduszu alimentacyjnego (egzekucia na
rzecz wierzycieli zamieszkujEcych na terenie naszej Gminy), z tego:
- pnekazane na dochody budzetu paftstwa(60% plus kwoty dotyczqce
nieznanych organ6w wlasciwych dluznik6w)
- przekazane na dochody wlasne gminy wierzyciela (40% Gmina
Pietrowice Wielkie)

Odsetki od zwracanych przez dluZnika alimentacyrnego naleinoSci,
wyplaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej
Kwoty zw16cone przez dlu2nik6w alimentacyjnych z tytulu
wyplaconych zaliczek alimentacyjnych

62 319,63

23 729,12
15 819,49

21 481,13

1289,89

Do Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do aliment6w od rodzica na
podstawie tytulu wykonawczego pochodzqcego lub zatwierdzonego przez sqd, je2eli egzekucja
okazala si? bezskuteczna. Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepis6w ww. ustawy to
egzekucja, w wyniku kt6rej w okresie ostatnich dw6ch miesiQcy nie wyegzekwowano pelnej nale2nosci
z tytulu zaleglych i biezqcych zobowiEzan alimentacyjnych.
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguja osobie uprawnionej do ukonczenia pnez niA18
roku Zycia albo w pzypadku gdy uczy siq w szkole lub szkole wyzszej do ukonczenia pzez niq25
roku Zycia, albo w przypadku posiadania otzeczenia o znacznym stopniu niepelnosprawnosci bezterminowo.

Tabela 8- rcalizac)a Swiadczei rodzinnych
Rodzaj zadania zleconego
t.

ll . Swiadczenia rodzinne- budzet panstwa
Liczba
Wydatki w zl

Wyszczeg6lnienie

p.

Liczba swiadczefr

rodzin
1

2

2.2

2.4

Zasilki rodzinne
Dodatki do zasilk6w rodzinnych,
w tym z tytulu:
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
S amotnego wychowywan i a d ziecka
Ksztalcen ia i reh a b il itacj i dz iecka

130
106

25't 596,22
133 160,35

2298
1212

17

17 098,46
23 994

63

10

21855,30
11 799,27

134
110

77

11 342,73

286

32

16 359,47

258

27

30 711,12

130

3510

118
22

384 756,57
42000
202 008
176 213
378 221
171 423,90

1

557 ,20

2

4000
980 958,67

5146

2 836 401,30
3 817 359,97

10840

13
11

niepelnosprawnego
2.5
2.6
2.7

3.

4
5.
6.

7

8
9.
10
't 0.

Rozpoczecia roku szkolneqo
Podjgcia pnez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania(internat)
Na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z
dojazdem do miejscowo9ci. w kt5rej
znajduje si? szkola
Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasilki rodzinne z dodatkami: (1+2)
Jednorazowa zapomoga- becikowe
Zasilki pielqgnacyjne
Swiadczenia pietegnacyine
Swiadczenia opiekuncze (5+6)
Swiadczenia rodzicielskie
Zasilek dla opiekuna (ZDO)
Swiadczenie,/a Zyciem"

Swiadczenia rodzinne

41

114
11

,|

269

42
1282
121

1403
188
1

(3+4+7+8+9+10)
11.
12.

.

Swiadczenia wychowawcze
SWIADCZENIA RAZEM
(10 + 11)

4.9.

376

494

5694

Swiadczenia wychowawcze (5OO+)

Swiadczenie wychowawcze przysluguje na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do
ukoiczenia peez nie 1 8-go roku zycia\ jeieli doch6d rodziny w przeliczeniu na osobe nie pnekacza
kwoty 800,00 zl netto. Je2eli czlonkiem rodziny jest dziecko niepelnosprawne, lub dziecko powyzej
16-9o roku zycia legitymujqce siq orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepelnosprawnoSci, Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysluguje jezeli doch6d
rodziny w przeliczeniu na osobQ nie przekracza kwoty 1200,00 zl netto.
Podstawa prawna : Ustawa o pomocy pahstwa w wychowwaniu dzieci z dnia 1 1 lutego 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 195) tj. z dnia lSwnesnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851)

Uprawnionym wnioskodawcq Jest jeden z rodzicow, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba,
kt6ra opiekuje siq dzieckiem iwystqpila do sqdu z wnioskiem o pzysposobienie dziecka). Celem
Swiadczenia wychowawczego jest czesciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z wychowywaniem
dziecka, w tym z opiekq nad nim izaspokojeniem jego potrzeb zyciowych. Swiadczenie wychowawcze
przysluguje w wysokosci 500,00 zl miesiQcznie na dziecko w rodzinie. Swiadczenie to jest
Swiadczeniem podzielnym.
W 2018r. ze Swiadczenia wychowawczego skozystalo 376 rodzin 536 dzieci na kwote 2 836 401,30
zl. (5694 Swiadczeh)

4.10. Swiadczenie ,,Dobry start" (300+)
Swiadczenie ,,Dobry Start' (nazwane r,wnie2 300+) ptzysluguje raz w roku, w wysokoSci 300,00 zl
na dziecko w rodzinie. Wprowadzono je 1 czerwca 2018r. rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegotowych warunk6w realizacji rzqdowego programu,,Dobry start"
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1061) okreslajqce szczegolowe warunki realizacji rzqdowego programu ,Dobry
start" ustanowionego uchwalE nr 80 Rady Ministr6w z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia
rzadowego programu,,Dobry start" (M.P. z 2018 r., poz. 514).
Swiadczenie "Dobry Start" stanowi wsparcie dla rodzin w ponoszeniu wydatk6w zwiqzanych
z rozpoczqciem przez dzieci roku szkolnego. Przysluguje niezale2nie od posiadanego dochodu.
W 2018r. ze Swiadczenia dobry start skozystalo 484 rodzin, 708 dzieci na kwotQ 2'12 400 zl.

4.'l'1. Kafta Duiei Rodziny
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wydano 41 kart duiej rodziny dla 15 rodzin. Koszt
realizacji zadania - rozpatzenie wniosk6w, wyni6st 117 ,01 zl.

5.

Liczba os6b objetych pomocq spolecznq i powody jej udzielenia.

Tabela 'l 1- rzeczywista liczba os6b objQtych pomocq spolecznq i powody korzystania z pomocy
Wyszczeg6lnienie

Liczba

osob,

przyznano

kt6rym

Liczba rodzin

Liczba os6b w rodzinach

67

146

decy44

Swiadczenie
'109
Swiadczenia przyznane
ramach
zadai
w
zleconych i wlasnych bez
wzglQdu na ich rodzaj,
forme, liczbg i 2r6dlo
finansowania
f abela 12- powody przyznania pomocy

Pow6d trudne.i sytuacji zyciowej (
w skali od najbardziej do najmniej
wystepujAcego powodu)
Ub6stwo
Bezrobocie
Dlugotrwala lub ciezka choroba
N

iepelnosprawnoSC

Liczba rodzin

Liczba os6b w rodzinach

45

100
54

26
25

44
78

Bezradn056 w sprawach
opiekunczo-wychowawczych i
prowadzenia gosp. domowego
W tym:
Rodziny niepelne
Rodziny wielodzielne
Trudnosci w przystosowaniu do
zycia po opuszczeniu zakladu
karnego

10

lo

I

45

1

2

BezdomnoSC

6

14

Alkoholizm

4

4

6.

Wykaz Tabel

Tabela'l - wydatki wg. klasyfikacji bud2etowej..........

3

fabela 2- zadania wlasne wydatki.

4
5
6
7
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Tabela 5- zestawienie zasilk6w celowych. ................
Tabela 6- pomoc instytucionalna. ....................
Tabela 8- realizacja Swiadczefr rodzinnych
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