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Uchwah Nr XXV/236/2017

Rady Gminy Pi€trowice wlelkie

z dnia 26 kwiotnia 2017r.

w sprawie przyjecia sprawozdania z dzialalno6ci Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej

w Pietrowicach Wielkich za 2016 r.

Rada Gminy Piot.owice Wielkie

uchwala

Na podstawie art.18 usl. 2 pkt. 15 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samoeqdzie gminnym

(lj Dz Uz2016r paz.446zpb2n zm ) w zwiqzku z art. 1'10usl I uslawy z dnia 12 matca2004 t

o pomocy spolecznej ( tekst jednolity Dz U. z 2O16t. poz. 930 z p62n zm.). na wniosek Komisji

Edukacji Kultury, Sportu aZdrowia Polityki Spolecznej

$1

Przyjq6 sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznel za rok 2016, w brzmieniu

okreslonym w zaqcznrku do niniejszej Lrchwaly.

s2

Wykonanie uchwaty powierza sie Wdjtowi Gmrny

s3

L,chwale oglasza sie na tablicy ogloszen Uzedu Gminy

|j4

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podlecra

z-cq Pnzi



sprawozctenie z dzialalno{ci Cminnego OStodka Pomocy Spotec2nej Pietrowice wielkie
za okras l- X 2016
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1. Zakres dzlalania OSrodka Pomocy Spolecznej

Osrodek Pomocy Spolecznej wykonuje zadanla, w szczeg6lnosciw zakresie:

1.) pomocy spolecznq zgodnre z ustawq z dnla 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznei (tj. Dz. U z
2016r. poz.930),

2.) awiadc2ei rod2innych kl6re sq wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu adminislracjr rzqdowej
zgodnie z uslawq z dnia 28 listopada 2003r.o 6wiadczeniach rodzionych (tj Oz. U. z 2016t poz.
T 518, ze zm.),

3.) swiadczen z funduszu alimentacyjnego, kl6re sq wykonywan€ jako zadanie zlecone z zakresu
adminislracli zqdowej zgodnie z ustawa z dnia 7 wrzeSnia 2007r o pomocy osobom uprawnionym do
alimenl6w (1j Dz. U. z2a1*.9oz 169zezm.),

4.) pzeciwdzialania przemocy w rodzinie zgodnre z ustawq z dnra 29 lipca 2005r o pzeciwdzialeniu
przemocy w rodzinie (t.j Dz. U. 2015 poz. 1390),

5.) wsparcia rodziny zgodnie z ustawq z dnia I czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny lsystemie pieczy
zastepczej (tj Oz.U. 2016 poz. 575),

6.) Swiadczei opiekizdrowotnej na podslawre ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o Swiadc2eniach opieki
zdrowolnej finansowanej ze Srodk6w publicznych (lj. Dz. U z 20'15r. poz 581),

7.) pomocy malerialnej dla uczni6w o charaklerz€ soclalnym zgodnie z ustawq z dnra 7 wze6na 1991r
o systemie o5wiary (lj. Dz. U. z 2015r poz. 2156).

8.) Swiadczefi wychowawczych (500+ ) zgodnie z ustawq z dnra 11 lutego 2016r. o pomocy pahstwa
w wychowaniu dzieci (Dz U. z 20'16r. poz. 195)

2. Struktura wydatk6w w dzialach i rozdzialach

Tabela 1- wydatki wg. klasyfikacji bud2etowej.

Pan na 2016r w lym plan
Zlecone

w lym plan
Dolacja na
zadania

1 Zakup uslug przez
jednoslkisamorzqdu
teMorialnego od innych
iednostek samorzadu
terylorialnego

43202 364 332 364 332 308122,87

2 Rodzrny zastepcze,

plac6\ ,kach

op ekuiczych

85204 50 06s 50 069 40 880,50

3 Wspieranie rodziny'
v

wychowawcze 500+
2lego:
obsluga Swiadczeh

wychowawczych

85206

45211

20 211

2 068 438 2 068 438

14 711 s 500 5 184

2 048 756,18

32 352,58
5 Swiadczenia rodzinne
fundusz alimentacyjny 85212 1 '148 701 ,20

z lego

1 075 000 73707,20 1 1'15 220,16

Rozdzial



- skladki na ubezp. em
i rant. z ubezpieczenia

- obsluga Swiadczeh

- obsluga (wiadczeh

40 000 40 000

103 882,20 30 175 73 707 ,20

39 557,94

41 330,38

33 824,43

6 Skladkina
ubezpieczenie zdrowotne
oplecane za osoby
pobieraiqce
niekl6re Swiadczenia

--z Pqtlqv 9p999-t9l

- Swiadczeh rodzinnych

85213 16 285 6 225

6 225

1 000 9 060

9 064

14 098,30

I973,70

5124,60

7. Zasilki i pomoc w
naturze oraz skladki na
ube2pieczenia spoleczne

45214 176 351 120 000 56 351 'i54 849,16

8 Zasilk stale 102 658 2 000 100 658 99 706,79
9. Osrodki Pomocy
Spolecznel

85219 338 524 274 444 68 076 311 00,1.80

10 UslugropiekuAcze 85228 28 253 20 860,80

11 Pozostala dziatalno$ 85295 18 623 18 400 17 544,04

12. Pomoc malerialna
dla uczni6w

RAZEM

85415 24 762

4 357 213,20

6000 1A 762 17 531.52

276 AO7 4 153 759,42

Wykonanie budZetu og6lem w wysokosci 4 153 759,42 zl z lego
- zadania zlecone: 3 124 253,03 zl
- zadania wlasne (w tym dotacje): 1 029 506,39 zl

ly!l

85213

3 149 88C l30 s2o,2o



3. Z6dania wlasne w tym dotacj8 na zadania wlasne gminy- zoBtawienle tabelaryczne

Tabela 2'zadania wlasne wydatki

PLAN rozdzialy WYKONANIE OPIS ZADAN
364 332 45202 308122,87 Odplatnosc gminy za pobyt mieszkaica w DPS

50 069 85204 40 880.50

5 184

- Rodziny zastppcze, dzieci umieszczone w
placowkach opiekuiczych

2A 211 85206 - Wspieranie rodzin' asystent rodziny

73 707 ,20 45212 45 057,25 Obsluga Swiadczei rodzrnnych i FA

10 060 85213 8 973,70 Skladkr na ubezpieczenie zdrowolne oplacane za
osoby pobieraiece niekl6.e 6wiadczenaa
z pomocy spolecznej

176 351 85214
Zaslkiokresowe 56 449,73

dolacja: 55 124.98
wlasne: 1324,75

Dozylvranie lrodki wlasne
25 000,70

zasilki celowe oraz pomoc

-pokrycie koszu pobytu w
schroniskach dla bezdomnych

58 908,00
14 490,73

102 658 85216 99 706,79 Zasilki staie dotacja
334 524 85219 311 004,80 Utrzymanie GOPS
2A 253 85228 20 860,80 Usluqi op ekuficze wraz z pochodnvm
18 400 85295 17 335 Doz),wianie dotacia

24 762 85415 17 531.52 Pomoc materialna dla uczn 6w

1 207 327,20 tazem 1 029 506,39

5

154 849,16



4. Zadaniazlecone-zestawieni€tabelaryczno.
Tabela 3- zadania zlecone wydatki.

PLAN rozdzialy

2 068 438 2 048 756 18 Swiadczenia wychowawcze 500+

Obsluga 32 352,58

1 075 000 85212 1 070163.21 Zasrlkirodzrnne
z dodatkami

397 73't,71

Sw adczenia rodzicielskie 129 920

skladki na ubezpieczenie 33 557,94

Swiadczenra opiekudc2e 327 666

Zasilek dla opiekuna

,Becikowe"

6 244

38 000

Fundusz alimentacytny 100 950

Obsluga Swiadczei rodzinnych i 30 097,56

6 225

85295

5 124,60 Skladkizdrowotne

Karla Duzej Rodziny223 209,04

3 149 886 3 124 253.03

Z do2v|',iiania w form e obiad6w - pomoc udzie ana w formie decyzji, skorzystalo 40 dzieci 124 todzinyl. Z
pomocy w postaci obrad6w bez wydania decyzii - program "Pomoc pahslwa w zakresie do2ywiania"
skozyslalo 13 dziec $ylypowanych przez plac6$(i szkolne lub przedszkolne. Og6lem 53 dzieci lJdzielono
ogolem 6726 Swiadczen, Srednia cena obiadu wyniosla: 4,30 zl.
Koszt posllk6w w szkolach i przedszkolach dl. dzieci i mtodziery decyzyinych, oraz lych nie
wymagajqcych przeprowadzenia wywiadu Srodowiskowego i wydania decfzli wynidst 25 807,2O zl ldzieci
decyzylne) + 3 448,50 zt (dzieci nie wymagajqce wydania decyzji) = raz.m 29 255,70 zl (u/ tym srodkiwlasne
17 128,70 zl otaz dotacia: 12 127 zl.)
Osrodek realizowal r6wnie2 program dozy\ivaanie pRyznajqc od kwietnia do grudnia swiadczenie prenre2ne na
zakup posilku dla rodzin znajdujqcych sie w lrudnej s)'tuecj. Z takich zasilk6w skotzystali rodzce dzieci
korzystalqcych z obiad6w oraz pozostale osoby w rodzinie (rodzenstwo tnlodsze lub starsze- nie kozyslajqce
z posilk6w w szkole). Ze Swladczei pienieinych skorzystalo 42 osoby (21 rodzin) na kwot? 13 080,00 zl.
(w tym {rodki w}asne: 7 972,00 zl oraz dotacia 5 208,00 zl)

Ogolem losa roallzacji Programu wyni6sl od I do xll 2016r. 42 335,70 zl w tym 25 000,70 zl Srodkiwtasne
+'17 335,00 zl dotacia.

WYKONANIE

45211 2 016 403,60

5. Charakterystyka udzi6lonych Swiadczeh.

5.1. Dorywianie



Pomoc Paistwa
do2ywiania (posilki w szkolach i

Tabela 4- pomoc doiywianie dla dzieci i mlodzieiy szkolnej

lloSC
rodzin

I oSc
dz ectl

lloSd
Swiadcz

24 40 5901 25 807,20

Pomoc w formie posilku nie
wymagajqca pfzeprowadzenia

iad
enia pienrezne na zakup

13 13

42 218

3 448,50

13 080

Razem

szkolach

5.2. Zrsilok staly
zasilek slaly byl wypiacany dla t7 os6b w tym 15 samotnych 2 pozostajqcych w rodzinie Kwota
wyptaconych Swiadczen 99 706,79 zl. Osoby pobierajqce zasilek staly, nie podlegalQ obowiqzkowi
ubezpieczenia z innego tyldu, GOPS iest zobowiEzany oplaca6 za nich skladke zdrowolnq, kwota ta wyn osla
I973.70 zl.

5.3. Zasilek okrosovry
Kwota zasilku okresowego nie more bya niusza nrz 50 % r62nicy miedzy

'1) kMerium dochodowym osoby samotnie gospodarujqcel a dochodem tel osoby;
2) kMerium dochodowym rodziny a dochodem lej rodziny

Okres, na iaki przfznawany jest zasilek okresowy, uslala sie na podstawie okoliczno6ci sprawy.
Zasilek okresowy przyznany zoslal dla 26 rod2in, koszt realizscji zadanla wyniosl: 56 t140,73 zl,
udzielono og6lem 180 Swladczei.
Z uwagi na moz[wos6 marnotrawienia pzyznanych 6Madc2ei lub korzyslania z nich w sposob niezgodny z
pzeznaczeniem, wigkszosC zasilk6w okresowych zostala przyznana w fomie ,zeczo^vel popaez r€alizacie
zakup6w w sklepach znajdujqcych sie na terenie gminy Formq eeczowe zostalo objetych 2'l rodzn, kosz
realizacji 53 163,73 zl, z formy got6wkowej zasilk6w okresowych wyplaconych w kasie UG skorzystalo 5
rodzin na kwotQ 3 287,00 zl

5.4. Zasilek celowy
Jest to Swiadczenie fakultaty\ivne przyznawane na zaspokolenie niezbednej potzeby bytowej, a w
szczeg6lnoSci na pokryci€ czeSci lub caloaci koszt6w zakupu 2rynosci, lek6w i leczenia, opatu, odziezy,
niezbednych paedmiot6w uzytku domowego, drobnych remont6w inapraw w mies2kaniu, a tak2e kosr6w
pogrzebu,

Tab€la 5- zestawienie 2asilk6w celowych

Zasilki celowe oraz pomoc aeczowa

ll066 rodzin
olrzymujqcyc
h
6wiadczenie

tbse
Swiadcze

Zasilek celowy na biezace pokzeby w rodzinie I 12 5 077,00
zasilek
Pomoc rzeczowa/ pzyznan e opalu

1

38
1

64
500

41 521 ,00
Poficc, Eeczowa lgewnanie ztwn06cr I 18 3 732,04

( sanilarnY
Pomoc tzeczowal9r4znanie pomocy

rze9?9!l/a 3

4
900 00
2A3,OO

Sorawenre ooqzebu 3 3 6895,00

s8 908,00

prcnQzna 21

42 335,70

4



Udzielenie schronrenia,

Udz elenie schronionia nasiQpule pzez peyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach,
schroniskach, domach dla tezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Na pokrycie wydatk6w kosztu pobytu dla 7 os6b bezdomnych w domach dla bezdomnych wydano kwote
14,190,73 zl

5.5. Pomocinstylucjonalna

Pobvt w domach oomocv spoleqzlqj.

Osobie wymagajacej calodobowej opieki z powodu wieku, cho.oby lub niepelnosprawno6cr, niemogqcej
samodzielnie funkclonowad w codzennym 2yciu. kl6reJ nie mo2na zapewni6 niezbednej pomocy w lormie
uslug opiekunczych, przyslugule prawo do umreszczenia w domu pomocy spolecznej.

Decyzie o skierowaniu do domu pornocy spolecznej i decfzje ustalaiacq oplate za pobyt w domu pomocy

spolecznel wydeje Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznel z up. Woita Gminy

Oplate za pobyt w domu pomocy spoiecznejwnoszq:
1) mreszkaniec domu, ne wigceljednak niz 70 % swoiego dochodu. a w przypadku os6b maloletnich
przedslawiciel ustawowy z dochod6w dziecka. nie wigcej ni2 70 % lego dochodu;

2) matzonek zstepni pzed wstepnymr - zgodne z umowq zawartq z kierownikem osrodka pomocy

spolecznej:
a) w ptzypadku osoby samotnie gospodarujacel, le2el doch6d jest wy2szy niz 300% kMerium
dochodowego osoby samotnie gospodarulacei. iednak kwota dochodu pozoslalEca po wniesieniu

oplaty nie moze by6 nizsza niz 300% tego kMerium.
b) w przypadku osoby w rodzinie, ie2e i posiadany doch6d na osobe jest wyzszy ni2 300% kryterilm
dochodowego na osobQ w rodzinie z tym ze kwota dochodu pozostajeca po wniesieniu oplaty nie

mo2e by6 nizsza ni2 300% kryterium dochodowego na osobQ w rodzinie;

3) gmina, z K6rei osoba zostala ski.rowena do domu pomocy spolecznei - w wysoko6cl r6inicy
miedzy 6rednim kosztem utr2ymania w domu pomocy spolecznej a oplatami wnoszonymi prz6z

mleszka6ca i jego rodzine.

Forma pomocy inslylucjonalnet:

Na ie koszt6w w domach dla bezdom
Na ie koszt6w w domach s

Wydslki na pokrycie kosztu pobylu w domach pomocy spolecznej w 201Gr., dla 14 os6b wynidsi
3Og 122,87 i. (Srednio na osobQ w roku 22 @8,78 !;rednb na osobp na miesiqc 1 834,07 zl)

Tabela 6- pomoc insMucjonalna.

Zgodnie z at1. 61 ust. 2 pkl 2 oplate za pobyt w domu pomocy spolecznej osoby skierowanej opr6cz
mieszkaica domu wnosze malzonek, zstQpni przed wslepnymi zgodnie z umowa zawartq w trybie art. 103

usl. 2 Kierownik oarodka pomocy spolecznej ustala w drodze umowy z mat2onkiem, zslepnymi przed

7
14

14 490 11

322 613,64

152
814

308122

llo6d
Swiadc2e

Ogolem z zasilk6w celowych I (icelowych spectalnych) skozystalo 48 rodzin.

ll056
rodzin/os6b



wstQpnymi mieszkadce domu wysokosc wnoszonej przez nich oplaty za pobyl tego mieszkaica w domu
pomocy spolecznej. biorqc pod uwag9 wysokoSC dochod6w i mozliwosci. OplatQ za pob!'t w domu pomocy

spolecznej mogq wnosia osoby inne ni2 malzonek, zslepni lub wstepni.

W 2016r. w trybie, o kt6rym mowa wyzei, zgodnie z zawartymi umowami wniesiono oplaty za 5 os6b
pzebywajqcych w domach pomocy spolecznej, oplaty pochodzily od dzieci, w iednym przypadku od

rodze6stwa os6b umieszczonych w domu pomocy spolecznej. Wplaty wyniosly E9-90iliIL-Zt. Kwote te

Osrcdek Pomocy Spobcznej przekazuje na rzecz Gminy lako dochody z tyt'rlu wplat za domy pomocy

spolecznej.

5.6. Piecza zastepcza

lJstawazdniagczerw€a2011 r. owspieraniu rodziny isystemie preczy zastepczei (Dz U Nr149, poz 887,
z p62n zm.) okresla 2e finansowane pobyiu dzieci w pieczy zastepczei nalezy do obowqzku powialu
Jednakze, na mocy art. 191 ust. I i 10 w pzypadku umieszczenia dziecka w pieczy zaslQpcze, gmina
wla$ciwa zo wzglQdu na miejsce zamisszkania dziecka prz€d umieszczeniem go po raz piorwszy
w pleczy zastepczej wsp6ltinansuie pobyt tego &i6cka w pieczy zastePczej, w wysokoSci:

1) 10% w pierwszym roku pobylu dziecka w pieczy zaslepczel,
2) 300/0 w drugim roku pobylu dziecka w pieczy zastepczei,
3) 50% w trzecim roku i nastepnych latach pob,,tu dzecka w pieczy zastepczei.

Gmina wsp6lfinansuje pobyt w pieczy zaslepczej kazdego dziecka umieszczonego w tej pieczy po I stycznie
2012 r. Dotyc2y lo tak2e dziecr umEszczonych w pieczy zastQpczej w trybie inteMencyjnym (art. 191 usl. 8
pkl 1).
W 2016r. pokrywamy 500/0 koszt6w pob,'tu dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej, aklualnie
w placdwkach peebywa 2 dzteci otaz 3 dzieci w .odzinach zaslQpczych Koszl pob)'tu dzieci w pieczy
zastepczej wyni6sl w 2016r. 40 880,50 zl.
Koszl zatrudnienia asystenta rodziny zatrudnionego na podslawie umowy o Swiadczenre uslug wyni6sl:
5 18,{,00 zl. Asystent pelnil precze nad 2 rodzinami do czeMca wdrugim p6hoczu 20'16r. nad iednq rodzinq

5.7. Slypendia szkolne

zasady ptzyznawanaa pomocy materialnej dla uczni6w w formie slypendi6w reguluje Ustawa z dnia 7
wrzesnia 1991r o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156)
Obowiqzuje kMeium dochodowe okreslone w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z 14 lipca 2015 t
w sprawie zwer),fikowanych kMeri6w dochodowych oraz k$/ot Swiadczei pienie2nych z pomocy spdecznej
(Dz.U. z 2015r. poz. 1058).
- dla osoby w rodzinie - w wysoko6ci 514,00 zi-

Tabela 7- pomoc materialna dla uczni6w o charakterzo soojalnym.

rozdzial WYKONANIE (w Liczba wyplaconych stypendr6w szkolnych za rok szkolnych
od I do Xll20'16r.)

85415 17 531 ,52 30

5.8. Swiadczenia rodzinn6 i alimentacyjne.
Swaadczeniami rodzlnnyml sq

1. zasilek rodzrnny oraz dodatkido zasilku rodzrnnego,
2. jednorazowa zapomoga z Mulu urodzenia si? dziecka,
3. Swiadczenia opiekuicze: , Swiadczenie pielegnacyjne i specjalny zasilek opiekuiczy,
4. zasilek dla opaekuna jako swiadczenie bQdqce realizacjq wyroku Trybunalu Konslytucyinego z dnia 5

grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27113.



Pzyznar,b ptawa do zasilku rodzinnego uzalernione jesl m in od spelnienia kMerium dochodowego Zasilek
rodzinny przysluguje iezeli przeciQiny miesreczny doch6d rodziny w przeliczeniu na osobQ albo doch6d osoby
uczqcej siQ nie przekracza kwoty 674,00 zl W przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legilymuiqce sie
orzeczeniem o niepelnosprawno6ci lub orzeczeniem o umiarkowanym a bo o znacznym slopniu
niepelnosprawnosci, zasilek rodzinny przysfuguje, le2elr przecietny miesieczny doch6d rodziny
w przeliczeniu na osobQ albo doch6d osoby uczqcej siQ nie przekracza kwoty 764,00 zl.

Wysokosc zasilku rodzinnego wynosi od 01 Xl 2016r. miesiecznie:
1) 95.00 zl na dzrecko w wieku do uko6czenia 5 roku 2ycial
2) 124,00 zl na dziecko w wieku powy2ej 5 roku zycia do ukohczenia 18 roku zycra;
3) 135.00 zl na dziecko w wieku powyzej 18 roku 2ycia do ukohczenia 24 roku zycia

Od dnia 1 styczn a 2016 r obowiEzuje nowe bzmienie art 5 ust 3 ustawy o Swiadczeniach rodzinnych, kt6ry
wprowadza nowy spos6b ustalania wysokosci przyslugujqcych zasilk6w Iodzinnych wraz z dodatkami w
przypadku pzekroczenia kMerium dochodowego uprawniajqcego do zasilku rodz nnego (tzw mechanrzm
zlot6wka za zlot6wkg) ZgodnE z art 3 ust. 3 ustawy w przypadku gdy doch6d rodzny w przeliczeniu na
osobQ w rodzinie lub dochod osoby uczqcej sie przekracza kwote uprawniaiqca danq rodzinq lub osobQ
uczqcq se do zasilku rodzinnego pomno:onq przez liczbQ czlonk6w danej rodziny o kwote nie wy2szq niz
qczna kwola zasilk6w rodz nnych wraz z dodaikami pzyslugujqcych danej rodzinie w okresie zasilkowym, na
kl6ry jesl uslalane prawo do tych Swiadczei, zasilek rodzinny wraz z dodalkami przyslugujq w wysokosc
r62nicy miQdzy hcznq kwotq zasilk6w rodzrnnych wraz z dodatkami, a kwola. o ktorq zostal pzekroczony
doch6d rodziny Laczna kwote 2asilkow rodzinnych wraz z dodatkami, o kt6rej mowa w zdaniu poprzednim,
slanowrsuma przyslugujqcych danej rodzinie w danym okresie za6 kowym:

1. zasilk6w rodzinnych podzielonych pzez liczbq miesiecy, na kt6re danej rodzrnie iesl ustalane prawo
do lych zasilk6wi

2. dodatk6w do zasilku rodz nnego z lytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzyslania z urlopu
wychowawczego, samolnego wychowywania dzrecka wychowylvania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, ksnabenia i rehabilitacjidziecka -podzielonych peez llczbq miesiecy, na kt6re danej
rodzinie jest uslalane prawo do tych dodatk6w;

3. dodalk6w do zasilku rodzinnego z tylriu: urodzenia dzEcka, rozpoczecia roku szkolnego, podiecia
peez dziecko naukiw szkole poza m ejscem zamieszkania - podzielonych 1tzez 12-

W przypadku gdy wysoko56 zasrlk6w rodzinnych wraz z dodatkamr przyslugujqce danej rodzinie, ustalona
2godnie z powyiszym mechanizmem, iest nEsza niz 20,00 zl, Swiadczenia te nie paysllgujq (art 5 usl 3-3d

Od dnia 1 stycznia 2016r. osobom, kl6re urodzily dziecko, e kt6r6 ni6 otrzymujq zasilku macierzyiskiego
lub uposai€nia maciotzyiskiego przyslugule awiadczenie rodzicielskie. [Jprawnieni do pobierania tego
Swiadczenia sq miQdzy innymi bezrobotni (niezale2nie od rejestracii lub nre w urzedzie pracy) studenci,
rolnicy, a takze wykonujqcy prace na podstawie umow cyrvilnoprawnych Takze osoby zatrudnione lub
prowadzqce pozarolniczq dziatalnos6 gospodarczq. jesli nie bedq pobieraly zasilku macierzyisklego mogQ
ubiegac sq o Swiadczenie rodzicielskie.
Wsparcie finansowe w postao swadczenia rodzicielskiego bedzie p?ysfugiwalo pzez rok (52 tygodnie) po
urodzeniu dziecka w wysoko6ci 1000 zi miesiecznie, a w przypadku urodzenia wieloraczk6w ten okres bedzie
m6gl by6 wydtuzony nawet do 71 lygodni
lstolne jest, 2e 6wiadczenie io mogq otzymywac takze rodzice dzEci urodzonych pzed 1 stycznia 20'16 r.
kt6rzy nie majq prawa do zasrlku macierzydskiego - w lakim pzypadku, Swiadczenie rodzicelskie bedzie im
pr2lstugiwalo od 1 stycznE 2016 r. do ukoriczenia ptzez dziecko 1 roku zycia (odpowiednro dlu2ej w
przypadku weloraczk6w).

Fundusz alimenlacyjny.
Swiadczenia z funduszu alimenlacyjnego przyznawane sq na warunkach okre6lonych w uslawie z dnia 7
wrzesnra 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do afimenlow. SwEdczenra z funduszu alimenlacyjnego
przyslugujq w wysokoscr biezqco ustalonych alrmentow, jednak2e nie wyisz€j nii 5()0 zl miesiQcznie.
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Przyznanie prawa do Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego uzaleznione jest od spelnaenia kMerium
dochodowego. Swiadczenia te przystugujq lezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na osobe w rodzinie n,e
przekracza kwoly 725 21.

Do swiadczenia 2 funduszu alimentacyjnsgo ma prawo osoba uprawniona do alimenl6w od rodzice na
podstawie tytulu wykonawczego pochodzqcego ub zatwierdzonego przez sqd. ie:eli egzekucla okazala sie
bezskuleczna. Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepis6w ww ustawy to egzekucja, w wyniku kt6rej w
okresie oslatnich dw6ch miesiecy nie wyegzekwowano petnel naleznoSci z tytuiu zaleg[ych ibiezqcych
zobow,qzah alimenlacyjnych
Swradczenra z f!nduszu almenlacylnego przyslugujq osobie Lrprawnionel do ukoiczenia przez nq 18 roku
zycia albo w pzypadku gdy uczy sie w szkole lub szkole wy2szej do ukodczenia peez nie 25 roku zycia, albo
w pzypadku posiadania ozeczenla o znacznym slopniu niepelnosprawnoSci- bezterminowo.

Tabela 8- realizecia Swiadczei rod:innych

Rodzaj zadania zleconego
ll . Swiadczenia rodzinne- bud2et pahstwa

t.p. Liczba
todzn

Zasilki rodzinne 132

Liczba Swadczei

,| 262 810,61 2357
2 Dodatki do zasilkow rodzinnych, 10t 134 921,10 1019

2.1 11 1A 400 10
2.2 Opieki nacl dzieckiem w okt9ste

korzvstania z udopu wychawawczeao
9 35 920,10 90

2.3 Samat neao wvchowvw ania d zie cka I 20 926 110
Kszlalconia i rchabilitacji dztecka
nieoelnosDrawneqo

7

8A

6 194 63

RozDoczoc i a roku szkoheao 12 600 316
2.6 Podlec@ przez dziecko naukiw szkole

Doza mbisceh zamie szkania(intefi at)
Ne pokrycte wyclatk6w zwiqzanych z
dojazdem do miejscowoici w kt5rej
znaiduje sia szkola

36 16 98A 264

28 Wychowwanie dziecka w rodzinie 30 32 305 356

3. Razem zasilki rodzinne z dodatkami
(1+2)

314 397 7X1,71 3376

1. Jednorazowa zapomoga- becikows 37 38 000
171 666
156 000

5 Zasiki pielegnacyjne
Twaaczeniaietggnacy jne

99 1122
1206 10

7 SwiadczGnia opiekuicze (5+6) 't09 327 666 1242
8 Swiadczsnia rodzicaelskie 20 129 920 142
I Swiadcz€nia wychowawcze 332 2 016 403,60 4045

't 0_ Zasilek dla oplekuna (zDO) 1 6 240 12
8 SWIAOCZENIA RAZEM

(3+4+7+8+9+10)
813 2 9't5 961,31

2.7

8855

Kwola wyplaconych

't 00 950.00 zl
Liczba Swiadcz€6 26'l

Tabela 9- wydalki poniesione na wyplate swladczed z funduszu ahmentacyinego

ll

Urodzenia dziecka

Wyplacone 6iwiadczenia z funduszu alimenlacyjnego



Kwoty zwr6cone przez dlurnik6w alimentacyjnych z q^ulu wyplaconych
awiadczei z funduszu alimentacyjnego {egzokucja na rzecz wierz ycleli
zamieszkujqcych na torenie naszej Gminy), z tego:

44 102,06

- przekazane na dochody bud2etu paistwa(60yo plus kwoty dotyczQce
nieznanych oryandw wlaSciwych dlu2nik6w)

31 008,23

- ptzekazane na cl&lody wlasne gfiiny wierryciela (40% Gfiina Pielrowice
Wielkb)

13 093,83

Odsotki od zwracanych przez dluinika alimentacyjnego naleinoSci,
wyplaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionei

l97 799,3'1

Kwoty zwr6cone przez dluinik6w alimentacyjnych z t) ulu wyplaconych
zaliczek alimentacyinych

5 322,51

5.9. Karta Duiej Rodziny

W okresie od slycznia do grudnia 2016r. wydano 83 karly duzej rodziny dla 55 rodzin. Koszt realizacji zadania

- rozpatrzenre wniosk6w, wyni6si 209,04 zl

5. Liczbs os6b objetych pomocq Bpolecznq i powody jej udzlelenia.

Tabela 11- rzeczylvrsta iczba os6b objelych pomocq spotecznq ipowody kotzyslania z pomocy

wyszczeg6lnienie Liczba osob, kt6rym
ptzyznana decyz)q

L czba rodzin Liczba os6b w rodzinach

Swradc2enla przyznane
w ramach zada6
zleconych i wlasnych bez
wzgledu na ich rodzaj,
forme, liczbe i ,r6dlo

141 82 185

Tabela 12- powody przyznania pomocy

Pow6d trudnej sytuacji zyciowej (

w skali od najbardnej do naimni€j
vwsteDuiaceoo Dowodu)

Liczba rodzin Liczba os6b w rodzinach

56 133
Bezrobocie

34
104

Duqotrwala lub ciezka choroba 67
NiepelnosprawnoSc 77
BezradnosC w sprawach
opiekunczo-wychowawczych i

prowadzenia gosp. domowego

Rodziny niepelne

30

13

119

Rodziny wielodziehe 12

3

63
Trudnosca
2ycia po
karnego

w ptzystosowaniu do
opuszczeniu zakladu

Bezdomnosa 7

1

37

7
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Tabela 13- 0S6 FEAD. udz eh 2016r

151
141
501,5

Na osobe przypada 48.59 kg

8. Wykaz Tabel

Tabele 1- wydatkiwg. klasyfikacii budzetowej. -..
Tabela 2- zadania wtasne wydatkr... ..
Tabela 3- zadania zlecone wydatk, ..,. .,,,.....
Tabela 4- pomoc do2ywianie dla dzieci i mlodziezy szkolnei .............
Tabela 5- zeslawEnre zas k6w celowych
Tabela 6- pomoc instyrrrcjonalna................ .......
Tabela 7- pomoc materjalna dla uczni6w o charaklerze socjalnym. ........
Tabela 8- realzac,a $wEdczei rodznnych........,
Tabela 9- wydatki poniesione na wypiale Swadczed z funduszu alamentacyjnego. ......................
Tabela 11- zeczl,r /isla liczba os6b objelych pomocq spolecznq i powody korzyslania z pomocy
Tabela 12- powody przyznania pomocy.
Tabela '13- zywnoaC FEAD- grudzre6 2016r . .

,3
.5
.6
_7
_7
I

,9
11

11

12
12

L.P Produkt
Makaron ialeczny 5S0

Ryz biav 5S0
3 Herbatniki 236

Groszek z marchewka 377,6
Mleko UHT 1062

6 Fasola biala 377,6
7
8

Gulasz wiepeow! z warzylvami
10 Filetzmakreliwoleiu 160.48

Szynka drobiowa 318.611

12 472Cukier bialy
13 Olei rzepakowy 472

Ser podpuszczkowy 283,214
5733,62

tl

?. Program FEAO. pomoc iywnosciowa

Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zy\^/noiidowa 2014 - 2020 IPO PZt ze ircdel
Europeiskiego Funduszu Pomocy Najbardziel Potzebujqcym (FEAD). Program ten zastqp dolychczasowy
Program EuropejskEj Pomocy zywnosciow€i (PEAD), kt6ry realizowany byl w Polsce, takie pzez Banki
2ywnosci od 2004r do grudnra 2013r. W grudniu 2014 realizowana byla prerwsza lura PO PZ - Podprogram
2014. Kolejne etapy programu rozpocznq si9 wiosnq 2015 r

w Gmach Podprogramu 2016 od listopada dystrybuowanych bylo 14 produkt6w spo2ryczych. Realizacja
potrwa do czerwc€ 2017r

Wsparcie bedzie trafiac do 118 os6b znajduiacych sie w trudnej syuacji finansowej, kl6rych doch6d nie
peekracza 1500/0 kMerium dochodowego uprawniajqcego do kor.ystania ze Suadczei pomocy spolecznej.
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