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1. Struktura wydatk6w w dzialach i rozdzialach

Tabela T- wydatkrwg. klasyfikacli budzetowej

Rozdzial Plan na2A17t w tym plan

Zlecone

w tym plan Dotacja plan

(powierzone)

1 Zakup uslug przez

jednostk samozqdu

ler)lorialnego od rnnych

lednoslek samorzqdu

lerylortalnego

4520? 265 332 269 332 252 402,53

2 Skladki na

ubezpleczenie zdrowotne

oplacane za osoby

pobrerajqce

niekl6re Swiadczenia

-2 pomocy spolecznej

- Swiadczei radznnych

85213 15 9S5 5 477 1 000 9118

I 954,28

5 117,01

3 Zasiiki i pomoc w

nalurze oraz skladk na

ubezpieczenia spoleczne

85214 149 003 100 000 49 003 121 989,29

4 Zas lk stale 85216 103 303 2 000 101 303 9S 491,04

5. Osrodki Pomocy

Spolecznej

85219 353 704 2A4 701 69 003 313 541,51

6 Uslugr op ekuncze 85228 25 900 25 900 17 760,63

(w tym 2 621.11)

7. Pomoc w zakresie

dorl{hnia

85230 36 758 18 000 18 758 33 387,20

8 Pomoc materialna d a 85415 18 016 5 000 13 016 10 695,56

13 Swiadczenia

wychowawcze w lym

85501 2 481 754 2 432 372.452 881 758

l

14 O]r'.32



- obsluga Swiadczeh 30 579.85

14 Swiadczenia

rodzinne Swiadczenia z

alimenlacyjnego oraz

skladk na ubezp eczen a

emer!,ialne i rentowe z

spolecznego w tym:

85502 1 140 291 ,44 1 075 880 64 417 04 1 095 312.54

- skbdki no ubgzp. em

i rent. z ubezpieczenia

sp*cznego

- obshrga Swiadczel

rodzinnych

- obsfuga Swkdczel

alimentacyjnych

18 672.20

43 490,A3

38 950.46

15 Karta Ouzei Rodziny 85503 156 156 128,64

16 Wsperanie rodz ny 85504 15 353,05 14 711 642.05 7 536,05

17 Rodziny zaslepcze 85508 50 06s 50 069 41 626,S0

18. Jednorazow€

swiadcaenie,Za 2yciem'

od l_Vl 20i7r. w tym:

obsluga Swiadczenia

..Za zycien

85595 4120 4 124 4 120

124

RAZEM:

5 063 764,09 3 967 791 835 130,04 260 843,05 4 844 436,06

Wykonanre za okres l-Xllr 4 844 436,06 zl z tego

- zadania zlecone: 3 883 397,24 zl

- zadania wlasne (w tym dotacje)961 038,82

Wplaty od rodz n za DPS wyn osV 49 266,23

.l



2. zadanaa wlasne w tym dotacia na zadania wlasne gminy- zestawienie tabelaryczne.

Tabela 2- zadanla wlasne wydatk

PLAN rozdzialy WYKONANIE OPIS ZADAN

269 332 a5202 252 402 53 Odplalnoac qminy za pobyt mieszkanca w DPS

10 118 85213 8 954.28 Skladki na ubezpieczenie zdrou/otne oplacano ze

osoby pobieraiqce niekt6r€ gwiadczenig z pomocy

spol6cznej, niekl6re 6wiadczenia todzinne oraz za

osoby uczestniczqce w zajQcbch w centrum intogracii

spolecznej

85214 T21 989,29 Zas kr pomoc w natuze oraz skladkr na

ubezpreczen a spoleczne rzdrowolne w tym

- Zas krokresowe al 788,00 z tego:

41 304,00 dolacia

483,56 wlasne

/ Zasilek celowy 49 45S.07

- Srodk przekazywane za

pobyl w schronisku dla

30142.28

103 303 85216 99 491,04 Zasrlk stale dotacta

353 704 85219 313 541 51 Osrodki Pomocy Spolecznej

25 S00 17 760 63 U slug i opieku hcze

36 758 85230 33 387 .20 Pomoc w zakresre doZywianra

T8 016 85415 10 695,56 Pomoc matenalna dla ucznrow

64 417,O4 85502 53 653,83 Obsluga Sw adczen rodzrnnych r FA

15 353.05 85504 7 536,05 Wsp eranie rodzln' asyslenl rodziny

85508 41 626,90 Rodzrny zaslepcze. dzieci umieszczone w plac6wkach

't 095 973,09 961 038,82

149 003

lo oog

5



Tabe a 3- zadania zlecone wydatki

WYKONANIE

5 817 5 117,04 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spobcznej,

niekl6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczqce w zajQciach w cenlrum integracji spolgcznej

2 AA1 754 85501 2 832 372 A5 Swadczenia wychowawcze w tym

. obsluga Swiadczen

30 579,85

1 075 880 85502 1 041 658,71 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu

alimenlacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia em6Malne

i rentowe 2 ubezpi€(yenia gpolecznego:

z skladki na

r rent. z

spoleczne9o

ubezp em

ubezpieczenia

1A 672.24

> ob3fuga 6wiadczef

> rodzinnych

24 916 66

- obsluga

a imentacyjnych

3 4tO

/ zasilki rodz nne z dodatkami 395 037,55

- Swiadczenra rodzicle skie 105 908,30

- Swiadczenraopiekuhcze 326164

- zasilek dla oprekLrna 6 240

45 000

> Swiadczenie

alimentacyinego

115 650

156 85503 124,64 Karla Duzei Rodziny

4 124 85595 1124 Swiadczenie iednoEzowe ,Za 2yciem' w tym:

> obslugaSwiadczehwychowa\rczych 120

3 967 791 3 883 397,24

3. Zadania zlecone- zestawieni€ tabelaryczne.

PLAN rozdzialy

85213



4. Charakterystyka udzielonych 6wiadcze6.

4.1. Doiywianie:

Oo2t/wianie jest realizowane pope ez rzqdowy program ,,Pomoc paistwa w zakresie do:ywiania .

Program przewdLrJe otrzymanre pomocy w nastqpujqcych formach

. posilek ze szczego nynr uwzg ednieriem pos lku goracego

. zasilek celowy na zakup posilku lub zakup zywnosci

Calkowily koszl program! w rokLr 2017 wyn osl: 33 3a7 ,20 zl ztegor pos lek 22 887 20 zl . zas lk ce owe

na zakup zywno6cr 10 500.00 21

Ceem Programu test wsparcie gmin w wypelnran u zada6 \rylasnych o charakterze obowiqzkowym w

zakrese dozywrania dzreci raz zapewnana posliku osobom iego pozbawonym ze szczego nym

uwzglednieniem os6b

z lerenow wiejsk ch

Beneficjentami Programu sq

. dz ecl do 7 roku Zyc a

. uczniowre do czasu ukohczen a szkoly ponadgimnazjalnej

. osoby r rodz ny znajdujqce sie w trudnel sy'luacir. klorej dochod n e pzekracza

150 % z kwoly 634 zl dla osoby samolnie gospodarujqcet

150 % z kwoty 514 zl na osobe w rodzinre

Posilek pomoc udzielana w formie decyzji. skorzystalo 39 dzieci z tego 29 uczniowe do czasu

ukonczenia szkoly ponadg mna4a ne) otaz 12 dzreci do 7 roku zycia (22 rodziny).

Z posilkow bez wydan a d€cyzji - prograrn ,Pomoc panstwa w zakresie dozyw ania' skorzystalo 6 dzieci

w)lypowanych przez p ac6wki s2ko ne ub przedszkolne.

Udz elono ogolem 5142 Swiadczenia Srednia cena obradu wynosla 4,30 z]

Koszt posilk6w w szkolach przedszkoach da dzec L mlodzrezy. wynr6sl 20861,70 zl (dzieci

decyzyjne) + 2 025,50 zl (dz ec n e wymagajqce wydanta decyz)t) = 22 807,20 zl.

Tabela 4- pomoc dozywranie dla dzieci mlodzlezy szkolnej

Pomoc d02ywianre lloSC

rodzin

lloSC

dzieci/os6b

llosa

Swiadczert

Pomoc Paistwa

doitwiania (posilki

przedszkolach)

w zakresie

w szkobch i

22 39 4666 20 861 70

Pomoc w fomie posilku nie 5 6 476 2 425,50



wymagajqca pzeprowadzenia

wyvriadu 6rodoa,iskot €go
gol6wka 88 91 10 500 00

33 387 ,20

Zasilek celowy na zakup posilku lub iywnosci: z dozyw ania w forrnre Siwiadczenra pienieznego

skozystalo 25 rodzn o lczbre osob 88 Lczba swradczen wyniosla 9T koszt swadczen to kwola

10 500,00 zl.

4.2. zasilek staly

Zasilek staly byl wyplacary da 15 os6b w lym T3 samolnych 2 pozoslajqcych w rodzlnie Kwola

wyplaconych Swadczen 99 491,04 zt. Osoby pobieralqce zasilek slaly. nie podlegaiE obowEzkowr

ubezpEczenra z nnego lylulu GOPS iest zobowazany aplacaL za nrch skladke zdrowolnq kwola la

wyniosla 8 9S,28 zl. Zaslek staly jest wyplacany z powodu wieku (mQzczyin e klory ukonczyi 65 at lub

kobecre kt6ra ukohczyla 60 at rktorym nre przysluguje renla lub emeMura) lub calkowilel nrezdolno6cr

do pracy przy jednoczesnym spelnreniu kryterium dochodowego Doch6d osoby n e mo2e byc wyzszy od

kMerum dochodowego osoby samotnie gospodaruiqcei lub od kry'terium dochodowego na osobq w

Zasrlek staty ma charakter obligatoryjny. lzn w przypadku spelnrenra kr)'lenum wieku lub calkowilel

nrezdolnosc do pracy oraz spelnien a kMenum dochodowego iego wyplata jest obow qzkowa

Zasilek okresowy przysluguje w szczegd noso 2e wzgledu na dlugotrwala chorobq,

niepelnosprawno56, bezrobocie osobie samotnej lub osobie w rodzinie, kt6rei doch6d iest ni2szy

od krylerium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcei lub od kryterium dochodow€go na

osobe w rodzinie.

Okres, naiakr pzyznawany lesl zasiiek okresowy ustala se na podstawe okoliczno6cl sprawy. zasilek

ma charakler fakullalywny

Zasilek okresowy ptzyznary zoslal dla 19 rodzin, koszt realizacj zadania wyn6sl: 41 788,00 zl,

udzieono ogolem 128 5wiadczei-

Z uwagi na mo2lwo6c marnotrawen a przyznanych 5w adczen lub korzystan a z nich w spos6b niezgodny

z ptzeznaczenEtr\ wrekszosa zaslkow okresowych zostala ptzyzrana w forme rzeczowej na zakup

zywnoaci lub bezqce poirzeby paptzez real zacte w skepach znajdujqcych sre na lerenie gmny Forma

Zasilek celowy na zakup posilku lub

4.3. zasilek okresowy



rzeczorvq zogtalo objgtych 16 rodzin, 123 Swiadczenia, kosa realizacji 39 006 zl, z formy gol6wkowej

zasilk6w okreso rych wypbconych w kash UG skozystaly 3 rodnny, 5 awiadczed na kwote 2 782 zl.

4.4. Zasilek celowy

Jest lo 6wBdczen e iakullalywne ptzyznaware na zaspokoten e nrezb?dnej potrzeby bytowei a w

szczeg6lnoscr na pokrycie cze6c lub caloscr kosztdw zakupu zywnoscr lek6w r leczenta. opa1u, odzie2y,

nezbQdnych przedmotow uzy,tkLr domowego drobnych remonl6w napraw w rnreszkan u a lakze

koszl6w pogrzebu

Tabela 5- zeslawienre zasilkow ce owych

Zasilki celowe oraz pomoc

lloac rodz n llo6C

Swiadczeh

Zasilek ce owy na biezqce potrzeby 5 5 1 440

1 1 2 308

Pomoc rzeczowa/ przyznan e opai! 35 59 40 427 ,41

Zasrlek celowy spectalny na zakup

opalu

pieniezna 1 1 500

Pomoc rzeczowa lprzyznante I 12 3 244

zas lek ceiowy specjalny 2 3 1 100

ogolem 4S 459,0'l

4.5. Pomocinstytucjonalna

lJdz elenie schronienia.

Udzre enie schronrenra nastQpule przez pzyznanre tymczasowego mieisca noc egowego w

noclegowniach schron skach domach dla bezdomnych innych m etscach do lego przeznaczonych

Na pokrycie koszl6w pobylu dla 6 osob bezdomnych w schroniskach da osob bezdomnych wydano

kwole 30 742,28 zl. l1056 zrealzowanych swiadczen 50.



Pobvt w domach pomocv sDolecznei

Osobe wynragajacel calodobowel oprek z powodu wreku choroby lub n epelnosprawnoscr nlemogacel

samodzielnie funkcionowac w codziennyrn zyciu. kt6rej nie mozna zapewnic niezbednel pomocy w formre

uslug op ekunczych. przysluguje prawo do um eszczen a w dornu pomocy spolecznel

Decyzje o skierowaniu do dom! pomocy spolecznej i decyzlg uslalatacq oplate za poblt w domu pomocy

spolecznel wydaje Kierownrk Osrodka Pomocy Spoteczre) z up Wojta Gmrny

Oplate za pobyl w domu pomocy spolecznet wnoszq

T) meszkaniec domu. ne wgcet tednak nz 70 % swolego dochodu a w przypadku osob

maloetnch przedstawicel uslawowy z dochodow dziecka niewecet nlz 70 % lego dochodu

2) malzonek, zslApnr przed wstepnymr zgodnE z umowE zawarlq z kierownrkiem osrodka pomocy

a) w pzypadku osoby samolne gospodarulqcej, leze[ doch6d Jest wyzszy n2 300% kryterum

dochodowego osoby samotnie gospodarujqcel. tednak kwola dochodu pozostajqca po wn esrenlu

oplaty nie moze byc nzsza n z 300% lego kryterium

b) w ptzypadku osoby w rodzne. tezeiposadany doch6d na osobe Jest wy2szy nr 300%

krylerium dochodowego na osobe w rodzinie, z tym ze kwola dochodu pozostajqca po wniesienru

oplaty n e moze bya npsza nrz 300% kryleflum dochodowego na osobe w rodzin e

3) gmina z kt6rej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznet - w wysokosci roznlcy

mredzy 6rednim koszlem ulrzymania w domu pomocy spolecznel a oplalamr wnoszonym pzez

mieszkahca ijego rodz ne

Wydalki na pokrycie koszlu pobytu w domach pomocy spolecznej za 20171- dla 12 osob wyniosl

252 402,53 zl

Tabela 6- poflioc nslytucjonalna

Forma pomocy instyluctonalnej l1056 lloSa

Na pokrycie kosztow w schron skach dla 6 50 30 742.28

Na pokrycle koszl6w w domach pomocy spolecznel 12 119 2s2 442 53

og6lem 2A3 fi4,81

l0



4.6. Piecza zastepcza

t]stawa z dnia I czerwca 201 1 r o wsperanru rodzny rsystemie pieczy zastepczel (Dz U Nr 149. poz

887 z po2n zm) okresa. ze fnansowanre pobytu dziecr w pLeczy zastepczel nalezy do obowiqzku

powratu Jednakze. na mocy ar1 19'1 usl 9rl0wpzypadkuumeszczenradzreckawpeczyzastqpczej
gmina wlasciwa ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz

w pieczy zastepczej wsp6tfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastqpczei, w wysokoaic

1) T0% w pieMszym roku pobytu dz ecka w preczy zastqpczet.

2) 30% w druginr roku pob)'tu dziecka w p eczy zastqpczel

3) 50% w tzecrm roku i nastQpnych latach pob)'tu dzrecka w p eczy zastepczej

cmina wsp6Hinansule pobyl w peczy zastepczej kazdego dziecka unreszczonego w lei peczy po 1

slycznia 2012 t Dotyczy to takze dz ecr u rn ies zczonych w p eczy za slQ pczet w I ry b ie nte rwencyjnym (arl

191 ust. 8 pkl 1).

W 2017r pokrywamy 50% kosztow pob),tu dzreci umeszczonych w preczy zastqpczet aktua nre

w placowkach ptzebywa 2 dzieci o?z 3 dzieci w rodzinach zaslepczych Koszt pobylu dzieci w

placowkach opiekunczo wychowawczych wynoslw 2017r 41 626,90 zl.

K6zl zalrudnienia 3 asystent6w rodziny na podstawie umo.,y o Swiadczenie uslug wyni66l:

8 838 zl. w tym: 642,05 zl dot.cja bud2et padstwa i 1 301,95 zl Srodki z funduszu pracy.

4.7. Stypendia szkolne

Zasady ptzyznawan a pomocy maleralnej dla uczniow w formie stypend6w reguluje Ustawa z dnia 7

wrzesna 1991r o systenrie oswraty (tt:Dz l.z2O1T paz- 2198)

Obowiezute kMerurn dochodowe okreslone w rozporzqdzen u Rady Ministrow z 14 lgca 2415 t

w sprawie zweMkowanych kryleaow dochodowych oraz kwot Swadczei pieniQznych 2 pomocy

spolecznej (Dz U z 2015r. poz 1058)

- dla osoby w rodzinre - w wysokosci 514,00 zl-

Tabela 7 pomoc mateialna dLa uczn ow o charakteze socjalnyrn

WYKONANIE (w

zl)

Lczba ucznr6w olrzymujqcych slypendia za 2017r

(od ldo Xll20T7r )

85415 10 695,53 20

ll



Payznare ptawa do zaslku rodz nnego uzaleznrone Jesi rnin od spelnenla kMeaum dochodowego

Zasiiek rodzinny przyslugule jezel przecrqlny mresreczny doch6d rodz ny w przeliczen u na osobq albo

doch6d osoby uczacel sie ne przekracza kwoly 67400 z1 W przypadku gdy czlonk em rodziny jesl

dziecko legtymulqce siQ orzeczenrem o nrepelnosprawno6ci lub orzeczen em o umarkowanym abo o

znacznym slopniu nrepelnosprawnosc. zas lek rodz nny przyslugule Jezerplzecietny mies gczny dochod

rodziny

w pze iczen u na osob9 albo dochod osoby uczqcel sie nie pe ekracza kwoty 764 00 zl

Od dnra 1 styczn a 2016 r obow qzuie nowe brzm enie arl 5 us1 3 uslawy o 6wiadczeniach rodz nnych

kl6ry wprowadza nowy sposob ustaania wysoko6ci pzyslugulEcych zasilkow rodzinnych wraz z

dodatkam w przypadku przekroczenia kr,,teflum dochodowego uprawnalqcego do zasllku rodzrnnego

(tzw mechanrzm zlotowka za zlot6wkQ) Zgodnie z art 3 ust 3 uslawy w przypadku gdy doch6d rodziny w

prze iczeniu na osobe w rodzrne lub dochod osoby uczEcel sie przekracza kwotq uprawnralqcq danq

rodz nq ub osobe uczaca sie do zasrlku rodz nnego pomno2onq przez iczbe czlork6w danej rodziny o

kwote nie wyzszq niz lqczna kwola zasiikow rodzrnnych wraz z dodalkami przyslugulqcych danel rodzin e

w okresre zas lkowym na ktory jesl usta ane prawo do lych Swradczen. zas ek rodzrnny wraz z dodalkam

przyslugujA w wysokosci rozncy migdzy lqcznq kwota zasilkow rodzrnnych wrazz dodatkami akwotq.o

klorq zostal przekroczony doch6d rodzrny LAczna kwote zasilkow rodzrnycl wtaz z dodalkam o ktor€l

rnowa w zdan u poprzedn m. stanowi suma pzyslugujqcych danej rodzin e w danym okresie zasilkowynr

1 zas lk6w rodz nnych podz elonych przez lczbq mresiecy. na ktore danel rodzrn e Jest uslalane

prawo do lych zasilk6wi

4.8. Swiadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Swiadczeniami rodzinnymi sq

1 zasilek rodzrnny oraz dodalkido zasilku rodzinnego

2 lednorazowa zapornoga 2 tylulu urodzenra s q dzrecka.

3. swiadczenia op ekuncze swiadczenre pie egnacylne i specialny zasilek opiekunczy.

4 zasilek dla oprekuna jako Swradczen e bedqce realizaclq wyroku Trybunal! Konsl!'tucylnego z

dnia 5 grudnia 2013 r , sygn akl TK akt K 27113.

Wysoko6c zas ku rodzrnneqo wynosr mlesrqcznre

. 95 zl na dz ecko w wreku 0 5 lal.

. 124 zl na dziecko w weku 6 18lal

. 135 zl na dzrecko w wieku 19'23lala.



2 dodatk6w do zasilku rodzinnego z lytulu opieki nad dzi€ckiem w okresie korzyslania z urlopu

wychowawczego, samolnego v{ychowywania dziecka, wychowylvani3 dzrecka w rodzrnre

wrelodzietnel. ksztatcenia irehabrl acj dziecka -podzielonych przez liczbe miesQcy na kt6re

danet rodzinie jest uslalane prawo do tych dodalk6w,

3 dodatk6w do zas ku rodz nnego z ty,lulu urodzen a dzrecka rozpocz9cia roku szkolnego

podlec a przez dziecko naukr w szko e poza miejscem zamleszkania - podzelonych ptzez 12

W przypadku gdy wysokosc zasilkow rodzrnnych wraz z dodatkamr przyslugutqca danel rodzin e uslalona

zgodn e z powyzszym mechanEmem tesl nizsza n 2 20 00 z1 Swiadczen a 1e nre pzyslLrguja (art 5 usl

3-3d ustawy)

Od dna 1 slycznia 2016r osobom. klore urodz y dztecko a ktore nie otrzymujq zasilku

maciee yhskiego lub uposaienia macierzy6skiego przysluguje awiadc:enie rodzicielskie

Uprawnienr do pobierania tego lwiadczenra sq miedzy innymi bezrobotn (niezale2nie od relestracj lub

niew !zedzre pracy). sludenc ronicy a takze wykonulqcy prace na podslawie !m6w cylvlnoprawnych

Tekze osoby zalrudnrone 1ub prowadzqce pozarolnicza dzialalnosc gospodarczq ieSli nie bedq pobreraly

zas lku macrerzynskrego moga ubregac s q o 6wradczenre rodztc elskre

Wsparcre inansowe w poslacr 6wiadczen a rodzrcie skrego bQdz e przyslugiwalo pzez rok (52 lygodnie)

po urodzenru dziecka w wysokoaci 1000 zl mies Qcznie. a w przypadku urodzenra wieloraczkow ten okres

bqdzie m6gl byc wydluzony nawet do 7T lygodn

lstolne iest ze Swiadczenie lo mogq otrzymywac lakZe rodz ce dziec urodzonych przed 1 styczn a 2016

r kt6rzy ne majq prawa do zasrlku rnacrerzynskiego - w taktm przypadku, swladczenie rodzlcrelskle

bedze im przyslugiwalo od 1 stycznia 20T6 r do ukonczen a przez dzecka 1 roku 2ycia (odpowrednro

dluzet w przypadku wieloraczk6w).

Fundusz alimenlacyjny.

Swradczenia z funduszu almentacyinego przyznawane sq na warunkach okre6ionych w ustawle z dnia 7

wrzesnia 2007 r o pomocy osobom uprawnronym do allmenlow. Swradczenra z Iunduszu a lmentacylnego

pzyslugujq w wysokoscr biezaco uslalonych ahmentow iednak2e nie wyiszej nii 500 zl miesiecznie

P.zyznan|e ptawa do Swradczen a z funduszu aImenlacy]nego uza eznrone iest od spelnienra kMer um

dochodowego. Swiadczenia te pzyslugujq ieze| dochod rodzrny w p.zeliczeniu na osobQ w rodz nie nie

pzekacza kwaty 725 zl

Do awiadczenia z funduszu alLmentacylnego ma prawo osoba uprawnona do alLmentow od rodzlca na

podstawie t).tulu wykonawczego pochodzqcego lub zalwierdzonego ptzez s?ld je2eli egzekucja okazaia

sre bezskuleczna Egzekucla bezskuteczna w rozumrenru przeplsow ww. ustawy to egzekucla, w wyn ku

ktorej w okresre ostalnich dwoch mesQcy nie wyegzekwowaro pelnej naezno6ci z l!4ulu zalegiych i

biezqcych zobowrEzan alimenlacyjnych.

Swadczenra z funduszu alimentacylnego przysluguia osobre uprawnonej do ukonczenra pzez nq 18

roku zycia albo w przypadku qdy uczy sq w szkole lub szkole wy2szei do ukoiczenia pzez niq 25 roku

zyc a, aLbo w przypadku posradan a orzeczenla o znacznym slopniu nlepelnosprawnoscr _ bezierminowo

tr



Tabela 8- realrzacja 6wradczen rodzrnnych

Rodzaj zadania zieconego:

ll Swradczenra rodzrnne budZet panstwa

Lp

1 Zasilk rcdzinne 127 260 614.48 2322

2 Dodatkr do zas kow rodzlnnych

w tym z l),tulu

103 134 423,07 1226

2_1 11 10 629,64 2A

22 Opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego

9 29 718 06 81

2.3 S amol ne go wy c h aw yw a n B d z i e ck a 24 728,96

2_4 6 7 150 65

80 12 568.56 294

2.6 Podkcia peez dziecko nauki w szkol,e

N za m hj sce fi aa m ies z* ani a( i nla mat)

27 Na pokryce wydalkbw zwiEzanych z

dajazden da ntiejscawoici w ktorel

znajduje sie szkola

32 19 222,44 291

2.8 Wychowywanie dziecka w rcdzjnie 26 30 375.45 331

3 Zas krrodzrnne z dodatkam (1+2) 127 395 037,55 3548

4 42 4s 000 45

5. 105 184 544 1180

6. 1A 146 224 144

7 Swiadczenia opiekuncze (5+6) 108 326 764 1284

8 Swiadczenia rodzicle skie 2A 105 908,30 118

I Zasilek da oprekuna (ZDO) 1 6240 12

10 Swraoczen e za zycrem l 4 000 1

10 SwIADCzENIA RoDzINNE

(3+4+7+8+9+10)

265 882 949.85 5008

11 SwtADCzENIA wYCHowAWczE 380 2 801 793 5616

12- SWIADCZENIA RAZEM

(10 + 11)

493 3 684 742,85 't0 624

l.+

Ksztalcenia t rehabililacji dziecka

tltepehtosprawnega

ao z p oczg c ia roku s z kot nego2_5

Jednorazowa zapomoga- becikowe

zaiitki prctegnacyjne

Swi ad c z e n i a pte le g n ac yj n e



Tabela I wydalk ponresrone na wyplate Swradczen z iunduszu almentacylnego

Kwola Swadczei

Wyplacone 5wradczenra z funduszu alrmentacylnego

Kwota wyplaconych

11s

650

Lrczba swradczen 284

Kwoty zwr6cone przez dluinik6w alimentacyjnych z tytulu wyplaconych

Swiadczei z funduszu alimentacyjnego (egzekucja na rzecz wier2ycieli

zamieszkujqcych na terenie naszej Gminy), z tego:

53 989.38

- Nzekazane na dochady budzetu panslwa(60% plus kwaly dolyczqce

n ie z n at)yc h ot g an6w wl a Sc iwy c h dluz ti ikdw )

37 990.43

- ptzekazane na dochody wlasne gmily wienyctela gA% Gmina Ptelrowice 15 998.95

odsetki od zwracanych przez dluinika alimentacyjnego naleinosci,

wypleconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej

13 992,02

Kwoty zwr6cone przez dluinik6w alimentacyjnych z tytulu wyplaconych

zaliczek alimentacyjnych

2 497,85

4-9- Ustawa za 2yciem.

Od dnia 1 stycznia 2O11t. weszla w zycie Uslawa z dnra 4 iistopada 2016r. o wsparciu kobet w ciqzy

i todz | .Za zycrem' Usta\la pzewdule wyplate lednorazowego swiadczenra z t),'t!lu urodzen a sq

dzecka u kt6rego zdiagnozowano oqzke r nieodwracalne uposledzenre albo nieLrleczalnq chorobq

zaTaza)ac? zyc! ktore powstat w prenalalnym okrese rozwoju dzecka lub w czase porodu

Jednorazowe !wadczenre przysluguje bez wzglQdu na osrqgane dochody Jednorazowe awiadczene

wyplacane lesl w wysokoscr 4000 zl Od slyczn a do czerwca 2017r swadczene bylo wyplacane \ry

rozdzale rozdziale 85595 - "Pozostala dzialalnosc". Zmiana klasyfikacji wymusila od lipca 2017t-

realizacje Swiadczenia w rozdziale 85502.

l5



W okresie od stycznia do grudnia 2017r. wydano 55 kart durei rodzlny dla 2'l rodzin. Koszt realizacji

zadania - rozpatzenie wniosk6w, wyni6sl 128,64 zl

4.10. Karta Duiej Rodziny

5. Liczba os6b objetych pomocq spolecznq i powody jej udzielenia.

Tabela 1 1 - .zeczywrsta rczba osob objqtyc h pom ocq spoleczne r powod y korzystania z pom ocy

Tabela 12- powody przyznan a pomocy

Liczba os6b

ptzyznaF,o

Swiadczenie

kt6rym

decfzjq

Liczba rodzin L czba osob w rodzinach

Swadczen a przyznane

w ramach zadan

zeconych \ lasnych bez

wzglgdu na rch rodzaj

forme. iczbq i 2r6d1o

'137 76 166

Pow6d trudnej sytuacji 2yciowej (

w skeli od najbardziej do najmniej

wystQpujqcego powodu)

L czba rodzin Liczba os6b w rodz nach

Ub6slwo 49 98

Bezrobocie 36 85

Dlugotrwala ub ci€zka choroba 34 62

N epelnosprawnoSc 31 59

Bezradnosc w sprawach

opiekunczowychowawczych i

prowadzenia gosp domowego

30 123

11 37

Rodziny wie odz etne 14

Trudno6ci

2ycia po

karnego

w pzystosowaniu do

opuszczeniu zakladu

2 2

Bezdomnoac 7 7

7 7
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