
U C H W A L A NrXXVII/188/2013
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnoSci Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w zwiazku z art. 110 ust. 9
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada
Gminy Ostrowek uchwala co nastejpuje :

§ I. Przyjmuje si^ sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok, stanowia^ce zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wqjtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjejcia. .

zacy

A / ,
Vojewoda



GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOtECZNEJ

w Ostr6wku
9 8 - 3 1 1 OSTROWEK

te l . fax (0-43) 841-50-93

SPRAWOZDANIE Z DZIAtALNOSCI

GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOtECZNEJ W OSTROWKU

ZA 2012 ROK



I. REALIZACIA ZADAN Z ZAKRESU POMOCY SPOtECZNEJ

Pomoc spoteczna stanowi jeden z elementow systemu zabezpieczenia

spotecznego. Zakres dziatania i zadah pomocy spotecznej okresla ustawa z dnia

12 marca 2004r. o pomocy spotecznej, ktora normuje zagadnienia pomocy

pahstwa adresowane do najubozszej i najbardziej pokrzywdzonej zyciowo

warstwy spoteczehstwa.

Zmiany, zwane polskq transformacja, spowodowaty podziat

spoteczeristwa na dwie podstawowe grupy: biednych i bogatych, ze znacza^

przewagq tych pierwszych. Nasila sie, wi$c zjawisko wykluczenia spotecznego,

ktore polega na tym, ze cate grupy ludzi staja. si$ ,,nikomu nie potrzebne ".

Znawcy polityki spotecznej podkreslajg , ze w Polsce utrzymuje sie.

spoteczehstwo „ dwupoziomowe". Znamionuje je podziat na dwie podstawowe

kategorie tj. ludzi, ktorzy utrzymuj$ sie. z pracy i ludzi, ktorych egzystencja

oparta jest w sposob trwaty na pomocy spotecznej. W zwia_zku z tym

obserwuje sie_ na szerokq skale. poczucie niepewnosci jutra i ostabienie

przejawow solidarnosci grupowej, czego charakterystyczna, cechq jest

zatamanie sie, zaufania do osob, grup i instytucji dziataja^cych w kraju. Polacy

oczekuj$ od pahstwa, ze b^dzie tagodzic dotkliwe, spoteczne skutki

transformacji zwtaszcza bezrobocia i ubostwa.

Przemiany spoteczno - gospodarcze, ktore od kilkunastu lat przetaczajq sie,

przez nasz kraj nios^ wiele negatywnych konsekwencji dla znacznej CZQSCJ

Polakow, w tym i dla mieszkaricow naszej gminy. Coraz wie.ksza ich liczba nie

potrafi odnalezc sie. w nowej rzeczywistosci i samodzielnie poradzic sobie z

codziennymi trudnosciami oraz zaspokajaniem potrzeb.

Gtowny ci^zar eliminowania tychze niedoborow i niedostatkow

spoczywa na gminie, ktora w ramach zadah wtasnych realizuje zadania z

zakresu pomocy spotecznej. Pomoc spoteczna jest jedn$ z instytucji polityki

spotecznej pahstwa, zasadniczym elementem zabezpieczenia spotecznego ,

ktora spoczywa na administracji samorzqdowej, bowiem to na poziomie

spotecznosci lokalnej mozliwe jest petniejsze rozpoznanie potrzeb i dobor

skutecznych metod i form pomocy.

Zmieniajqce sie. uwarunkowania spoteczne, zmiany zachodzqce w sytuacji

zyciowej mieszkahcow naszej gminy , nasilaja.ee si^ skutki bezrobocia, jak

rowniez zmiany w obre,bie obowiqzuja.cych przepisow prawa odbify swoje



pi^tno na zakresie zadari realizowanych przez Osrodek, adresowanych do

kr^gu i grup szczegolnego ryzyka , ktore znalazfy si$ ponizej progu

bezpieczenstwa socjalnego.

Jednym z gtownych zadah pomocy spotecznej, a co za tym idzie i

pracownikow socjalnych naszego Osrodka jest wspieranie osob i rodzin w

wysitkach zmierzajqcych do zaspokojenia niezbe^dnych potrzeb i umozliwienie

im zycia w warunkach odpowiadajqcych godnosci czlowieka poprzez

podejmowanie szeregu dziatari zmierzaja^cych do zyciowego usamodzielnienia .

Przy realizacji tych zadari niezb^dne jest bardzo doktadne zdiagnozowanie

problemow wyst^pujqcych w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas

przeprowadzania wywiadu srodowiskowego, ktory jest wymagany do

przyznania pomocy z Osrodka.

Rodzaj, forma i rozmiar swiadczonej pomocy jest uzalezniony od zgtaszanych

potrzeb, okolicznosci uzasadniaja.cych udzielenia pomocy i mozliwosci

finansowych Osrodka. Pomoc jakq Osrodek otacza podopiecznych to przede

wszystkim:

- pomoc finansowa ( w zaleznosci od sytuacji: zasitek celowy, celowy specjalny,

okresowy, staty)

- pomoc rzeczowa - obiady, kanapki dla dzieci i mtodziezy, osob

niepetnosprawnych,

- pomoc w dotarciu do roznego rodzaju specjalistow, takich jak psycholog,

prawnik, lekarz itp.,

- poradnictwo socjalne, ktore w szczegolnosci zaktada poinformowanie klienta

o konsekwencjach podejmowanych przez niego dziatari lub ich braku.

Szczegolnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzic klienta

na drog§ wiod^c^ ku rozwiqzaniu problemu, zmotywowac go w pozostaniu na

niej i wspierac w sytuacjach kryzysu i zatamari,

- dziatania interwencyjne w sytuacjach kiedy klient stanowi sam dla siebie

zagrozenie lub gdy to zagrozenie istnieje ze strony innych ludzi ( mowa tu w

szczegolnosci o zagrozeniu materialnym, prawnym, zaleznosci fizycznej i

psychicznej).

Dziatajgc na rzecz klienta pracownik socjalny kontaktuje si§ z roznego

typu instytucjami np. policjg, kuratorem, pracownikami ZUS, KRUS, pedagogiem

szkolnym, lekarzami itp.



Pracownicy pomocy spotecznej w szczegolnosci zajmuja_ sie. osobami u,

w ktorych wyste.puja. podane nizej problemy:

- ubostwo ( gdy dochod osoby samotnie gospodaruja^cej jest nizszy od 542 zt

netto lub dochod na osobe^ w rodzinie nie przekracza 456 zt.

- bezdomnosc,

- bezrobocie,

- niepetnosprawnosc orzeczona przez ZUS, KRUS lub Zespot ds. Orzekania o

Niepetnosprawnosci,

- dtugotrwata lub cie.zka choroba,

- potrzeba ochrony macierzynstwa lub wielodzietnosc,

- bezradnosc w sprawach opiekuriczo - wychowawczych i prowadzeniu

gospodarstwa domowego, zwtaszcza w rodzinach niepetnych lub

wielodzietnych,

- brak umieje_tnosci w przystosowaniu do zycia mtodziezy opuszczajqcej

placowki opiekuriczo-wychowawcze,

- trudnosci w integracji osob, ktore otrzymaty status uchodzcy,- trudnosci w

przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zaktadu karnego,

- alkoholizm lub narkomania,

- zdarzenie losowe ( np. pozar mieszkania lub sytuacja kryzysowa).

Liczba mieszkaricow zamieszkuja_cych w gminie Ostrowek wynosita 4 595

( wg. stanu na dzien 31.12.2012). Z pomocy spotecznej skorzystato 167 rodzin,

w ktorych zamieszkiwato 536 osob , co stanowi, ze 11,7 % mieszkahcow gminy

skorzystato ze swiadczeh pomocy spotecznej ( w 2011 roku 10,9% ).

Podobnie jak w roku ubiegtym budzet osrodka skladat sie_ z dotacji

Wojewody todzkiego, srodkow wtasnych gminy oraz srodkow na rea!izacje_

programow.

Na dzien 31.12.2012 r. wydatkowano ogotem 2 548 712,84 zt, ( w tym : budzet

Wojewody todzkiego - 2 177 636,42 zt, budzet gminy - 278 042,32 zt, srodki

Unii Europejskiej na realizacje. projektu - 93 034,10 zt).

Wydatki poniesione na realizacje. zadari w 2012 roku przedstawiaja_ ponizsze

tabele:



REALIZACJA ZADAN POMOCY SPOLECZNEJ
IV KWARTAL 2012 R.

ZADANIA ZLECONE:

Rozdzial Wykonanie /w zl / Liczba osob / swiadczeri / kwoty w zl

85212 1 903 884,82
Swiadczenia
rodzinne

Zasilki rodzinne ,swiadczenia opiekuncze:
Liczba rodzin : 530
Liczba swiadczeri 12 600
Kwota: 1712302,11

Ubezpieczenia spoleczne
Liczba rodzin 11
Liczba swiadczeri 92
Kwota: 12 969,31

Fundusz Alimentacyjny:
Liczba osob : 41
Liczba swiadczeri: 406
Kwota: 123 180,00

Wydatki biezace : 55 433,40
Kwota:

/wtym zatrudnienie: 1,25 etatu /

85213
Ikladki

zdrowotne

3 419,52 Liczba osob 9
Liczba swiadczeri 74

'•Kwota swiadczeri: 3 419,52

85295
Pozostala
dzialalnosc

15 500,00 Liczba osob 18
Liczba swiadczeri 155
Kwota swiadczeri 15 500,00

jOGOLEM
KADANIA
IzLECONE

1 922 804,34



ZADANIA WLASNE :

Rozdzial Wykonanie Liczba osob/ swiadczeri

85205
Drzemoc

561,86 Zadania w zakresie przemocy:
- koszty zwi^zane z dzialaniami w

zakresie przemocy
Kwota: 561,86 zl

85212 2 545,13 Dofinansowame zadania zleconego:
- koszty zwiazane z dzialaniami wobec

dluznikow alimentacyjnych .
Kwota: 2 545,13 /budzet gminy/

85213
Skladki zdrowotne 6 582,80
§2030

Dofinansowame zadania wJasnego:
Liczba osob: 18
Liczba skladek 205

Kwota skladek: /budzet Wojewody/ 6 582,80

85214
Zasiiki celowe
Zasilki okresowe

85 657,95 Ogolem zasiiki:

Zasiiki celowe : 41 062,86
Liczba rodzin 89
Liczba swiadczen 228
Kwota :budzet gminy 41 062,86

Zasilki okresowe :
Liczba rodzin 36
Liczba swiadczeri 126
Kwota ogolem : 33 650,00

Zasiiki okresowe w tym:
Budzet wojewody 24 850,00
Budzet gminy 8 800,00

Zasiiki celowe: POKL
Liczba rodzin: 10
Liczba swiadczeri 80
Kwota ogolem: 10 945,09

f)



55215
dpdatld
mieszkaniowe

3 213,60 Liczba rodzin 4
Liczba swiadczen 38
Kwota: budzet gminy: 3 213,60

85216
asilki
tale:

81 397,28
Dofinansowanie zadania wlasnego:

Liczba os6b: 21
Liczba swiadczen: 241

Kwota: ./budzet Wojewody/81 397,28

85219
osrodek porno cy
spofecznej

196 198,64

Utrzymanie OPS:

Kwota ogolem:
wtym:
Budzet wojewody: 89 397,00
Budzet gminy : 178 482,59

/ zatrudnienie: 4,25 etaty /.

5295
Dozostala
dziatalnosc"

85 036,19 Ogolem koszty dozywiania: 76 200,19
w tym: budzet wojewody : 52 605,00

budzet gminy: 23 595,19

REALIZACJA PROGRAMU DOZYWIANIA:

Posilek:
Liczba osob: 151
Liczba swiadczen 18 982
Kwota: 66 449,69
W tym : budzet Wojewody: 46 473,00

Budzet gminy: 19976,69

Zasilek:
Liczba osob 22
Liczba swiadczen 43
Kwota: 8 760,00
W tym: budzet Wojewody: 6 132,00

Budzet Gminy : 2 628,00

Dowoz posilkow:
Kwota: 990,50 zl (budzet gminy

e



Prace spolecznie uzyteczne:
Liczba osob 9
Liczba swiadczeri 29
Kwota: 8 836,00

Odplatnoscza pobyt mieszkarica w DPS
Liczba osob: 0
Liczba swiadczen 0
Kwota: 0,00

Ogolem zadania wlasne : 532 874,40
W tym:

- dofinansowanie z budzetu wojewody ;
- budzet gminy ( srodki wlasne) ;

254 832,08
278 042,32



2012 rok

BOLKOW

D^BIEC

DYMEK

JANOW

MILEJOW

NIEMIERZYN

NIETUSZYNA

OKALEW

OSTROWEK

RUDLICE

SKRZYNNO

WIELGIE

WOLA RUD.

DPS

RAZEM:

L.

rod

zin

9

5

3

25

13

9

15

16

19

10

17

8

8

10

167

ZASILKI

STALE

X

5783,52

4083,00

X

X

X

6790,50

X

15476,89

X
4083,00

4083,00

5072,90

36024,47

81397,28

SKtADK

i

ZDROW

X

520,52

367,47

X

X

X

407,40

X

1221,15

X
367,46

367,46

456,60

2874,74

6582,80

ZASItK

POKL

X

X

X
1094,49

4377,96

X

2189,17

1094,49

1094,49

X

1094,49

X

X

X

10945,09

ZASItKI

CELOWE

3584,86

950,00

350,00

4118,00

4450,00

1550,00

4590,00

3700,00

2750,00

1650,00

5100,00

3350,00

4920,00

X

41062,86

ZASItKI

OKRESOW

970,00

700,00

X
4810,00

4300,00

3990,00

6800,00

1100,00

4400,00

X

900,00

2380,00

3300,00

X

33650,00

DOZYW

-positek

3474,60

2497,96

906,40

12177,00

9876,50

1697,97

7167,60

3660,30

7065,97

4493,89

8802,10

1590,20

3039,20

X

66449,69

DOZYW

-zasitek

360,00

120,00

120,00

2640,00

2520,00

240,00

480,00

X

360,00

X

1320,00

120,00

480,00

X

8760,00

DOD.

MIESZK

X

X

X
X

X

X

1526,16

1615,80

X

X

71,64

X

X

X

3213,60

PRACE

SPOt.U

Z

1848,00

X

X

X

892,00

1832,00

3064,00

X

1200,00

X

X

X

X

X

8836,00

ODPtA

T.

W

DPS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Powody korzystania z pomocy spotecznej przez mieszkaricow gminy Ostrowek

byty bardzo podobne w stosunku do 2011r. tj.

Najcz^stszymi powodami byto; ubostwo, bezrobocie, niepetnosprawnosc,

dtugotrwata lub cie_zka choroba, bezradnosc w sprawach opiekuhczo -

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwiaszcza w

rodzinach niepetnych i wielodzietnych, trudnosci w przystosowaniu do zycia po

zwolnieniu z zaktadu karnego.

Pozostate zadania, ktore realizowat Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

w 2012 roku to:

1. Program dozywiania dzieci i mtodziezy:

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej, do

zadari wtasnych gminy nalezy dozywianie dzieci. W 2012 roku Gmina podpisaia

porozumienie z Urz^dem Wojewodzkim w todzi w sprawie realizacji programu

wieloletniego „ Pomoc panstwa w zakresie dozywiania". Gtownym celem

Programu jest wsparcie gmin w wypetnianiu zadari wtasnych o charakterze

obowi^zkowym w zakresie dozywiania dzieci oraz zapewnienie positku osobom

jego pozbawionym, ze szczegolnym uwzgle.dnieniem osob z terenow objetych

wysokim poziomem bezrobocia i ze srodowisk wiejskich.

W ramach programu , pomoc w zakresie dozywiania przystuguje osobom i

rodzinom, ktorych dochod nie przekracza 150 % kryterium dochodowego .

Pomoc ta przystuguje:

- dzieciom do 7 roku zycia,

- uczniom do czasu ukohczenia szkoty ponadgimnazjalnej,

-osobom i rodzinom znajduja^cym si$ w sytuacjach wymienionych w art. 7

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej, w szczegolnosci osobom

samotnym, w podesztym wieku, chorym lub niepetnosprawnym.

Ogotem na realizacje, programu wydatkowano kwote. 76 220,19 zt, w tym

dotacja z budzetu wojewody wynosita 52 605,00 zt, srodki z budzetu gminy

stanowity 23 595,19 zt.

Srodki wydatkowano na naste.pujqce formy pomocy:

1) Zakup positkow dla dzieci i mtodziezy w szkotach, dla osob

niepetnosprawnych - ogotem 151 osob , kwota 66 449,69 zt,

2) Zasitki celowe na zakup zywnosci dla 22 rodzin , kwota 8 760,00 zt,

3) Dowoz positkow: kwota 990,50 zt.



2. Pomoc zywnosciowa w ramach programu ,,PEAD".

Europejski Program Pomocy Zywnosciowej ( READ) jest realizowany w Polsce

od 2004r. czyli od przyst$pienia Polski do Unii Europejskiej.

Zywnosc przekazywana w ramach tego Programu jest wytwarzana przez

producentow wybranych w ramach przetargu organizowanego przez Agencj^

Rynku Rolnego. Artykuty spozywcze sq przekazywane w opakowaniach, na

ktorych znajduje si§ informacja „ Pomoc Wspolnoty Europejskiej'' oraz

„ Artykut nie jest przeznaczony do sprzedazy".

Program skierowany jest do najubozszej ludnosci Unii Europejskiej. Rodziny

korzystaj^ce z tej formy pomocy spelniaty kryterium dochodowe zgodnie z

ustawq o pomocy spotecznej tj. dochod nie przekraczat 150 % kryterium

dochodowego.

W 2012 roku pomocy udzielono dla 107 rodzin, w ktorych przebywa 358 osob,

Produkty zywnosciowe, ktore znalazty sie. w tej edycji programu przedstawia

ponizsza tabela:

Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ASORTYMENT

Mqka pszenna
Gulasz z makaronem
Pieczywo chrupkie
Ser podpuszczkowy
Musli
Ptatki kukurydziane
Masto
Kasza manna
Mleko
Ryz
Ser topiony
Cukier
Herbatniki
Groszek z marchewkq

Klopsiki w sosie pomidorowym
Koncentrat pomidorowy
Dzem
Mielonka wieprzowa
RAZEM:

ILOSC
( KG, LITRY)
1300.00

691,20
84,00

387,20
240,00
820,00
70,00

630,00
2520,00

400,00
110,00
400,00
504,00
408,00
340,00
372,00
195,00
552,00

10023,40

WARTOSC
( zt)
1457,40
1175,04

428,40
5214,88
559,20

2326,00
1115,10
648,90

4348,80
1024,00

911,90
1596,00
3094,56
1081,20
1156,00
2098,08
916,50

3356,16
32508,12



3. Kierowanie osob do prac spotecznie uzytecznych:

Prace spotecznie uzyteczne sq formq aktywizacji bezrobotnych. Oznaczajq one

prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadajgcych juz prawa do zasitku.

Do tych prac kieruje starosta, a organizujq gminy w jednostkach

organizacyjnych pomocy spoiecznej.

Prace takie mogg wykonywac bezrobotni dla ktorych uptynqt czas pobierania

zasitku dla bezrobotnych, bqdz tez go nie nabyty, w miejscu zamieszkania lub

pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej

7,70 z tza godzine^.

Pomie_dzy podmiotem, w ktorym organizowane s$ prace spotecznie uzyteczne,

a osobq bezrobotna. na podstawie skierowania starosty ( z up. Urze^du pracy),

nie nawia^zuje si$ stosunku pracy oraz nie jest zawierana zadna umowa. Ten

rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowi^zaniowego wedtug prawa

cywilnego. Dwie strony ( podmiot) i osoba bezrobotna maj$ wobec siebie

zobowiqzania, wyrazaja.ce sie_ mie_dzy innymi:

a) Po stronie gminy lub podmiotu jest to zobowiqzanie do:

- stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunkow wykonywania pracy

spotecznie uzytecznej oraz przestrzegania przepisow prawa pracy dotycz^cych

wykonywania przez kobiety prac szczegolnie uciqzliwych lub szkodliwych dla

zdrowia,

- uwzgle_dnienia przy podziale prac spotecznie uzytecznych wieku

bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miare. mozliwosci posiadanych

kwalifikacji,

- pouczenia osoby bezrobotnej o koniecznosci przestrzegania ustalonego w

miejscu wykonywania pracy spotecznie uzytecznej porzqdku i dyscypliny,

- zapoznanie bezrobotnego z przepisami dotyczqcymi bezpieczeristwa i higieny

pracy,

- ustalenia wysokosci przystugujqcego bezrobotnemu swiadczenia ( z

uwzgle_dnieniem rodzaju i efektow wykonywanej pracy) oraz do wyptaty tego

swiadczenia pienie.znego w okresach miesie_cznych z dotu.

b) po stronie osoby bezrobotnej jest to:

- zobowiqzanie wykonywania prac spotecznie uzytecznych w miejscu, czasie i w

sposob wskazany przez gmine^,

- zobowiqzanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania prac

spotecznie uzytecznych porz^dku, dyscypliny i zasad bezpieczehstwa.



W 2012 roku prace spotecznie uzyteczne zostaty zorganizowane dla 9 osob.

t^cznie osoby te przepracowaty 1160 godzin.

Ogolny koszt wyptaconych swiadczeri wyniost 8 836,00 zl, z czego 60 % zostato

zrefundowane przez Powiatowy Urzgd Pracy w Wieluniu.

4. Wyptacanie dodatkow mieszkaniowych:

Przyznawanie i wyptat^ dodatkow mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21

czerwca 2001r, o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71 poz. 734 z pozn.zm.).

Dodatki mieszkaniowe wyptacane 53 ze srodkow budzetu gminy. Dodatek

mieszkaniowy jest forma, pomocy dla osob, ktore nie sa_ w stanie pokryc

wydatkow zwiqzanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy

przystuguje osobom majqcym tytut prawny do mieszkania.

Przyznanie dodatku uzaleznione jest od sredniego miesi^cznego dochodu na

jednego cztonka gospodarstwa domowego uzyskanego w okresie 3 miesi^cy

poprzedzajgcych date, ztozenia wniosku ( do 175 % kwoty najnizszej emerytury

w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym)

oraz powierzchni zajmowanego lokalu. Ustawa dopuszcza uste_pstwa, zarowno

jesli dochod jest wyzszy od przyj^tego, jak i w sytuacji gdy powierzchnia

uzytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywnq powierzchni^ lokalu.

Wysokosc dodatku mieszkaniowego uzalezniona jest od wysokosci wydatkow

ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od miesi^cznego dochodu

gospodarstwa domowego. Jezeli osobie przystuguje dodatek, a w jej mieszkaniu

nie ma centralnego ogrzewania , cieptej wody, gazu przewodowego , to

wowczas przystuguje ryczatt na zakup opatu, stanowi^cy cz^sc dodatku.

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawane s$ na

okres 6 miesi^cy. Ewentualna zmiana w tym czasie sytuacji rodzinnej i

dochodowej nie wptywa na zmian^ wysokosci dodatku mieszkaniowego.

W 2012 roku dodatki mieszkaniowe wyptacane byty dla 4 rodzin. Wydatkowano

na ten eel kwot$ 3 213,60 zt.

5. Realizacja projektu „ Praca zamiast zasitku - program aktywnej

integracji w Gminie Ostrowek" - w ramach POKL.

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku juz czwarty rok jest

realizatorem projektu systemowego pn. „ Praca zamiast zasitku - program



aktywnej integracji w Gminie Ostrowek", ktory jest wspotfinansowany ze

srodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego.

Celem gtownym projektu byt rozwoj aktywnosci wsrod 10 klientow pomocy

spotecznej. Kompleksowe wsparcie daje mozliwosc zmiany dotychczasowych

postaw klientow. Uczestnictwo w projekcie uswiadomito im mozliwosc tych

zmian, wzbudziio che.c do dziatania i podnioslo wiare. we wtasne mozliwosci.

Realizacja programu szkoleniowo - doradczego obejmowata elementy

integracji spotecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej.

1. Instrumenty aktywizacji spotecznej:

-18 godzin warsztatu kompetencji psychospotecznych - eel programu :

rozwijanie umiej^tnosci psychospotecznych, efektywna komunikacja,

zarzqdzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwia.zywanie konfliktow, rozwijanie

postaw asertywnych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne - eel : indywidualne wsparcie na

rzecz podnoszenia kompetencji psychospotecznych i umieje.tnosci zyciowych,

- 30 godzin kursu komputerowego - eel programu: umiej^tnosc postugiwania

sie_ Internetem jako biurem posrednictwa pracy.

2. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

- 90 godzin grupowej terapii psychologicznej i rodzinnej - eel programu :

terapia w zakresie problematyki przemocy, uzaleznieri, dysfunkcyjnosci rodziny.

3. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

-120 godzin kursu zawodowego, „ Techniki wykohczenia wne^trz" - eel:

podnoszenie umieje_tnosci nabywanych podczas pracy na stanowisku

robotniczo- budowlanym z potozeniem nacisku na zdobycie umieje.tnosci z

zakresu wykoriczenia wne_trz: tyki, wykonywanie suchej zabudowy,

wykonywanie gtadzi, wykonywanie powtok malarskich i gotowych mas

dekoracyjnych, uktadanie ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych.

4. Instrumenty aktywizacji zawodowej:

- 30 godzin warsztatu doradztwa zawodowego- eel programu: diagnoza
wtasnego potencjatu zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa

kwalifikacyjna , aktywne metody poszukiwania pracy,

- indywidualne poradnictwo zawodowe - eel programu: indywidualne wsparcie

na rzecz podnoszenia aktywnosci zawodowej.

W 2012 roku w projekcie wzie_to udziat 10 osob ( 7 kobiet i 3 me^zczyzn).



Okres rekrutacji odbyt si$ w miesiqcu styczniu i lutym. Proces rekrutacji

prowadzony byt przez pracownikow socjalnych, ktorzy opierali sie, na

informacjach zdobytych podczas wywiadow srodowiskowych, dokumentacjo

socjalnej znajdujqcej si§ w Osrodku, a takze analizie ankiet przeprowadzonych

do potrzeb szkoleniowych.

Ogolna wartosc projektu wynosita : 103 979,19 zt, w tym:
- 93 034,10 zt stanowity srodki z Unii Europejskiej,

- 10 945,09 zt stanowity srodki wtasne gminy.

Ustawowym obowi^zkiem osrodkow pomocy spotecznej jest swiadczenie

pracy socjalnej rozumianej jako dziatalnosc zawodowa maja^ca na celu pomoc

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnosci do

funkcjonowania w spoteczehstwie poprzez petnienie odpowiednich rol

spotecznych oraz tworzenie warunkow sprzyjajqcych temu celowi. Swiadczenie

polegaj^ce na pracy socjalnej jest profesjonalnie realizowan$, wszechstronn$

aktywnosciq osob wykonuj^cych zawod pracownika socjalnego. Opiera si^ na

fachowych technikach ustalania stanu faktycznego spraw z zakresu pomocy

spotecznej, analizie problemow i patologii spotecznych dosie_gajqcych osoby i

ich rodziny, a ponadto na wskazywaniu i podejmowaniu adekwatnych do tych

ustaleri dziatah organow pomocy spotecznej.

Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy spotecznej kierownik

osrodka pomocy spotecznej sktada radzie coroczne sprawozdanie z dziatalnosci

osrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w tym zakresie.

Przy realizacji zadari z zakresu pomocy spotecznej szczegoln^ uwage_

nalezy zwrocic na dziatania ukierunkowane na ochrone^ i polepszenie warunkow

zycia najstabszych grup spotecznych, zagrozonych wykluczeniem oraz na

tworzenie warunkow umozliwiaja.cych im aktywne uczestnictwo w zyciu

spotecznym.
Maja^c powyzsze na uwadze przedstawiam potrzeby w zakresie pomocy

spotecznej oparte o szczegotowq analizQ statystyczn$ oraz mozliwosci

Osrodka:
- umozliwienie osobom i rodzinom przezwycie_zania trudnych sytuacji

zyciowych, ktorych nie sa_ w stanie pokonac, wykorzystujqc wtasne srodki,

mozliwosci i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,



- informowanie spotecznosci lokalnej o zasadach funkcjonowania systemu

pomocy spotecznej,

- praca socjalna- planowanie i dtugotrwate dziatania na rzecz wzmocnienia

ba^dz odzyskania zdolnosci do funkcjonowania w spoteczeristwie,

- kontynuacja realizacji projektu systemowego pn. „ Praca zamiast zasitku -

program aktywnej integracji w Gminie Ostrowek",

- realizacja zadari wynikaja^ych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zast^pczej,

- realizacja finansowa zadan zleconych min. Swiadczenia rodzinne i fundusz

alimentacyjny,

- prowadzenie analiz na temat przyczyn i rozmiarow niekorzystnych zjawisk

spotecznych, rodz$cych zapotrzebowanie na swiadczenia pomocy spotecznej

oraz badanie skutecznosci podejmowanych dziatan socjalnych,

- zapewnienie warunkow do zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych i

spotecznych dla osob starszych i niepetnosprawnych niemoga^cych zaspokoic ich

we wtasnym zakresie.

Kierunki dziatania Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku 53

zgodne z przepisami, posiadanymi srodkami finansowymi i zasobami ludzkimi.



II. REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU SWIADCZEN RODZINNYCH
I ALIMENTACYJNYCH

1. SWIADCZENIA RODZINNE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z poz. zmianami)
jedynymi podmiotami realizujajcym zadanie w zakresie swiadczen rodzinnych sa_
organy gminy, ktore przej^ly calosc zadari wynikajacych z ustawy o
swiadczeniach rodzinnych.
Jednym z narz^dzi prowadzenia polityki prorodzinnej panstwa jest wsparcie
fmansowe rodzin, ktore odbywa si$ min. poprzez system swiadczen rodzinnych.
Swiadczenia rodzinne realizowane sa^przez gminy ze srodkow budzetu panstwa
b?da_cych w dyspozycji wojewodow. Tryb przekazania srodkow na wyptaty
swiadczen rodzinnych, jak i sposob sporza^dzania sprawozdari rzeczowo-
fmansowych o zadaniach z zakresu swiadczen rodzinnych realizowanych ze
srodkow budzetu panstwa oraz budzetow gmin zostal okreslony w aktach
wykonawczych do ustawy.
Z dniem 1 stycznia 2012r. weszly w zycie zmiany do ustawy o swiadczeniach
rodzinnych oraz zmiany przepisow wykonawczych do tej ustawy. Zostaly
podwyzszone kwoty kryteriow dochodowych uprawniaja^cych do swiadczen
rodzinnych oraz wysokosc zasilku rodzinnego. Kwoty kryteriow dochodowych
od 01.11.2012r. wynosza^ 539 zl na osob^ w rodzinie lub 623 zl na osob? w
rodzinie, w ktorej jest dziecko niepemosprawne ( od 01.05.2004r. do
31.10.2012r. kwoty kryteriow dochodowych wynosiiy 504 z\a osob? w
rodzinie lub 583 zt na osob^ w rodzinie, w ktorej byk> dziecko
niepemosprawne).

Rodzaje i wysokosc swiadczen rodzinnych od 01.11.2012r.

Swiadczeniami rodzinnymi s%:
1) zasilek oraz dodatki do zasilku rodzinnego,
2) jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si? dziecka,
3) swiadczenia opiekuncze: zasilek piel^gnacyjny i swiadczenie

piel^gnacyjne.

Kwoty zasilkow rodzinnych:
• na dziecko do ukohczenia 5 roku zycia - 77 zl miesi^cznie
• na dziecko powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 18 roku zycia -

106 zl miesi^cznie
• na dziecko powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia -

115 zl miesi^cznie



W roku 2012 mozna bylo ubiegac si? o nast?pujaj:e dodatki:

• dodatek z tytulu urodzenia dziecka - 1000 zJ jednorazowo
• dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego - 400 zl miesi?cznie
• dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka - 170 zl na

dziecko, nie wie_cej niz 340 zl na wszystkie dzieci oraz 250 zl na dziecko
niepemosprawne

• dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -
80 zl na trzecie i nast?pne dziecko

• dodatek z tytutu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka
niepelnosprawnego - 60 zl miesi?cznie na dziecko do 5 lat oraz 80 zJ
miesi?cznie na dziecko od 5 do 24 lat

• dodatek z tytulu rozpocz^cia roku szkolnego - 100 z\o
• dodatek z tytulu podj^cia przez dziecko nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania - 50 zl; 90 zl miesi?cznie pobierany od
wrzesnia do czerwca

Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si% dziecka - przysluguje matce,
ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunami faktycznemu dziecka niezaleznie
od dochodu ( do korica 2012r. ) w wysokosci 1000,00 zl na jedno dziecko.
Wniosek o wyplat? zapomogi sklada si? w terminie 12 miesi?cy od dnia
narodzin dziecka. Zapomoga przyshiguje, jezeli kobieta pozostawala pod opiekq.
medyczna^nie pozniej niz od 10 tygodnia cia^zy do porodu.

Zasilekpiele^gnacyjny - przyznaje si? w celu cz?sciowego pokrycia wydatkow
wynikajapych z koniecznosci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w
zwia^zku z niezdolno^ciq, do samodzielnej egzystencji. Wysokosc zasilku
piel?gnacyjnego wynosi 153,00 z\.
Zasilek piel^gnacyjny przysluguje:
- niepemosprawnemu dziecku;
- osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje si?
orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;
- osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia legitymuj^cej si?
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli
niepelnosprawnosc powstala w wieku do ukonczenia 21 roku zycia;
- osobie, ktora ukonczyla 75 lat.
Zasilek piel?gnacyjny nie przysluguje:
- osobie uprawnionej do dodatku piel?gnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniajajoej nieodplatnie calodobowe
utrzymanie;
-jezeli czionkowi rodziny przysiuguje za granicq. swiadczenie na pokrycie

-



wydatkow zwi^zanych z piel^gnacjajej osoby, chyba ze przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
spolecznym stanowiq. inaczej.

r

Swiadczenie piel^gnacyjne - przysluguje w wysokoSci 520 zl miesi^cznie.

Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do swiadczenia piel^gnacyjnego nie jest
uzaleznione od spelnienia kryterium dochodowego.

Swiadczenie piele_gnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej przysluguje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na ktorych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuriczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pozn. zn.) ciazy
obowiajzek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekujapej si?
dzieckiem, ktora wystajrila z wnioskiem do sajdu rodzinnego o przysposobienie
dziecka)
- jezeli nie podejmujq. lub rezygnuja_z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osobajegitymujaj^ si§ orzeczeniem o
niepelnosprawnosci la^cznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub
dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwia^zku ze znacznie
ograniczona^mozliwoscia^ samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego
wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, albo osobajegitymujaca^sie; orzeczeniem o znacznym
stopniu niepelnosprawnosci.

Osobie innej niz spokrewniona w pierwszym stopniu, na ktorej cia^zy obowi^zek
alimentacyjny, Swiadczenie piel^gnacyjne przysiuguje, pod warunkiem, ze nie
ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w
stanie sprawowac opieki nad osoba^niepelnosprawna^.

Osobie, ktorej przyznano Swiadczenie piel^gnacyjne przyslugujq, rowniez
skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.

Skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysluguja^ osobie, ktora w
dniu zlozenia wniosku o przyznanie swiadczenia:

- ukonczyla 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia wynoszajoego co najmniej
lOlat

- posiada okres ubezpieczenia wynoszacy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w
przypadku m^zczyzn.



Skladka zdrowotna nie przysluguje, jezeli osoba obj?ta jest ubezpieczeniem z
innego tytulu.

Pocza^vszy od 201 Or. obserwuje si? wzrost osob ubiegaj^cych si? o swiadczenie
piel?gnacyjne. W roku 2012 wyplacono 724 swiadczenia na kwot? 373 915 zl.
Taki stan rzeczy spowodowany zostal zmianq. przepisow prawnych dajq.cych
mozliwosc ubiegania si? o swiadczenie piel?gnacyjne innym osobom niz
spokrewnionym w pierwszym stopniu, na ktorych cia_zy obowi^zek
alimentacyjny (np. wnuki na dziadkow ).

Wydatki na swiadczenia rod/inne obrazuje ponizsza tabela:

WYSZCZEGOLNIENIE

zasilek rodzinny na dziecko do 5r.z.

zasitek rodzinny na dziecko w wieku powyzej 5
roku zycia do ukohczenia 1 8 roku zycia

zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyzej
18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia

dodatek z tytuiu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego

dodatek z tytutu urodzenia dziecka

dodatek z tytulu samotnego wychowywania
dziecka

dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji
dziecka

dodatek z tytulu rozpocze_cia roku szkolnego

dodatek z tytulu podje_cia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania

dodatek z tytutu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

LICZBA

SWIADCZEN

1905

4034

521

333

23

308

218

383

956

756

KWOTA

SWIADCZEN
(zl)

132051,00

376499,00

52 027,00

129094,00

23 000,00

52 360,00

17040,00

38 300,00

49 280,00

60 480,00



zasilek piel^gnacyjny

swiadczenie piel^gnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si§
dziecka

RAZEM

2386

724

44

12591

365 058,00

373915,00

44 000,00

1 713 104,00

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Drugim waznym instrumentem wsparcia fmansowego rodzin sâ  swiadczenia z
funduszu alimentacyjnego, Z dniem 1 pazdziernika 2008r. weszla w zycie
ustawa z 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow
(Dz. U. z 2012 poz. 1228 z pozn. zm.) okreslajaea:

• zasady pomocy udzielanej przez panstwo osobom majq.cym trudnosci w
egzekucji wierzytelnosci alimentacyjnych,

• mechanizm prowadzenia post?powania wobec dhiznikow
alimentacyjnych.

Glownym zrodlem informacji o realizacji ustawy 33. przygotowywane przez
gminy kwartalne sprawozdania z realizacji zadan przewidzianych w ustawie o
pomocy osobom uprawnionym do alimentow, majace charakter rzeczowo-
fmansowy. Ich zakres okresla Rozporza^dzenie Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z 21 grudnia 201 Ir. w sprawie sprawozdan z realizacji zadan
przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentow.

O alimenty z Funduszu Alimentacyjnego moze ubiegac si? osoba, ktora jest
uprawniona do otrzymywania alimentow, gdy egzekucja ich od osoby
zobowiazanej okaze si? bezskuteczna. Zgodnie z ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentow o bezskutecznosci egzekucji mowimy wowczas,
gdy w okresie ostatnich dwoch miesie_cy nie wyegzekwowano pemej naleznosci
z tytulu zaleglych i bieza^cych zobowiajzan. Egzekucja bezskuteczna ma rowniez
miejsce wowczas, gdy dluznik alimentacyjny przebywa za granicq. i niemozliwe
jest wszcze_cie lub prowadzenie przeciwko niemu egzekucji.

Swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysluguja^osobie uprawnionej do
ukonczenia przez niq. 18. roku zycia. Swiadczenia moze pobierac rowniez osoba
starsza do ukonczenia przez nia^25. roku zycia, jezeli uczy si? w szkole



lub w szkole wyzszej. Niepelnosprawni posiadajajsy orzeczenie o znacznym
stopniu niepelnosprawnosci otrzymuj^ swiadczenia bezterminowo.

Nalezy pamie^tac, iz alimenty z funduszu przysluguja^ jezeli dochod rodziny w
przeliczeniu na osob$ nie przekracza kwoty 725 zlotych .

Kwota przyznanych alimentow z funduszu na jedno dziecko odpowiada
wysokosci ustalonych alimentow, nie moze jednak przekraczac 500 zlotych
miesi^cznie.
Fundusz Alimentacyjny wyplaca swiadczenia alimentacyjne za tzw. okresy
oswiadczeniowe. Trwajq. od 1 pazdziernika do 30 wrzesnia nast^pnego roku.

2. POSTF^POWANIE WOBEC DLUZNIKOW ALIMENTACYJNYCH

Post^powanie wobec dluznika alimentacyjnego moze zostac wszcz^te przez
organ wlasciwy zarowno na wniosek osoby uprawnionej do alimentow, jak i z
urz^du.
W przypadku bezskutecznosci egzekucji osoba uprawniona do alimentow
(dziecko za posrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) moze ztozyc do
organu wJasciwego wierzyciela (urzajd gminy lub osrodek pomocy spolecznej
wlasciwy ze wzgl^du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do
alimentow) wniosek o podj^cie dzialan wobec dluznika alimentacyjnego. Do
wniosku nalezy dola^czyc zaswiadczenie o bezskutecznosci egzekucji,
zawieraja^ce informacj? o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznosci oraz
o dziaianiach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasa^dzonych
alimentow, wystawione przez komornika sa^dowego prowadza^cego
post^powanie egzekucyjne wobec dluznika.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego organ wlasciwy wierzyciela ,,z urz^du" wystejDuje z wnioskiem
do organu wlasciwego dluznika (urzajd gminy lub osrodek pomocy spolecznej
wlasciwy ze wzgl^du na miejsce zamieszkania dluznika alimentacyjnego) o
podJQcie dzialan wobec dluznika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku,
organ wlasciwy dluznika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia
sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dluznika alimentacyjnego, a takze
jego stanu zdrowia oraz przyczyn nielozenia na utrzymanie osoby uprawnionej,
oraz odbiera od niego oswiadczenie maja^tkowe. Zebrane informacje, majajse
wplyw na skutecznosc prowadzonej egzekucji, w szczegolnosci zawarte w
wywiadzie alimentacyjnym i oswiadczeniu majajtkowym, organ wtasciwy
dluznika przekazuje komornikowi sa^dowemu prowadzajoemu post?powanie
wobec danego dluznika.



W przypadku gdy dhiznik alimentacyjny nie moze wywia_zac si? ze swych
zobowiajzan z powodu braku zatrudnienia, organ wfasciwy dhiznika:

1) zobowiazuje dhiznika alimentacyjnego do zarejestrowania si? jako
bezrobotny, albo jako poszukuja^cy pracy w przypadku braku mozliwosci
zarejestrowania si? jako bezrobotny;

2) informuje powiatowy urzqd pracy o potrzebie aktywizacji dhiznika
alimentacyjnego.

W przypadku gdy dluznik alimentacyjny uniemozliwia przeprowadzenie
wywiadu alimentacyjnego lub odmowil:
1) zlozenia oswiadczenia majatkowego,
2) zarejestrowania si? w powiatowym urz?dzie pracy jako bezrobotny albo

poszukuja^cy pracy,
3)bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisow o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, przyj?cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spolecznie uzytecznych, prac
interwencyjnych, robot publicznych, prac na zasadach robot publicznych
albo udziahi w szkoleniu, stazu lub przygotowaniu zawodowym doroslych

organ wlasciwy dluznika wszczyna post?powanie dotycza^ce uznania dtuznika
alimentacyjnego za uchylajajcego si? od zobowiajzan alimentacyjnych.
Decyzji o uznaniu dhiznika alimentacyjnego za uchylaja^cego si? od zobowiajzan
alimentacyjnych nie wydaje si? wobec dluznika alimentacyjnego, ktory przez
okres ostatnich 6 miesi?cy wywia^zywal si? w kazdym miesi^cu ze zobowiajzan
alimentacyjnych w kwocie nie nizszej niz 50% kwoty bieza^co ustalonych
alimentow. Jezeli decyzja o uznaniu dluznika alimentacyjnego za uchylajajcego
si? od zobowiajzan alimentacyjnych stanie si? ostateczna, organ wJasciwy
dhiznika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dtuznika
alimentacyjnego, dola^czaja^c odpis tej decyzji, oraz sklada wniosek o sciganie za
przest?pstwo okreslone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny(Dz.U.zl997r.Nr88,poz.553,zp6z.zmianami).
Organ wtasciwy dluznika informuje organ wlasciwy wierzyciela oraz komornika
sajdowego o dzialaniach podj?tych wobec dluznika alimentacyjnego oraz o ich
efektach.
Dhaznik alimentacyjny jest zobowia^zany do zwrotu organowi wlasciwemu
wierzyciela naleznosci w wysokosci swiadczeii wyplaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentow, ta^cznie z ustawowymi
odsetkami.



W 2012 roku w Gminie Ostrowek bylo uprawnionych 42 osob do pobierania
swiadczen z FA. Wyplacono 406 swiadczen na ogolna^kwote. 123 180,00 z\.

Od poczajku 2012 roku liczba dhiznikow alimentacyjnych na terenie gminy
Ostrowek wynosi 23 osoby, z czego 1 osoba przebywa w zakladzie karnym.

GOPS w Ostrowku jako organ wlasciwy dluznika podjal nastejoijajse dzialania:

- wezwanie dluznika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu
alimentacyjnego i odebranie oswiadczenia majatkowego ( 22 osoby);

przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oswiadczenia
majatkowego ( llosob);

- wyslanie do PUP Wielun pisma o potrzebie aktywizacji zawodowej
dluznikow alimentacyjnych (3 osoby );

- przekazanie komornikom sajdowym i organom wlasciwym wierzyciela
informacji uzyskanych z przeprowadzonych wywiadow alimentacyjnych
(11 osob );

zawiadomienie o wszcz^ciu postejDowania alimentacyjnego (7 osob);

wystosowanie pisma do komornika sa^dowego i organu wlasciwego
wierzyciela w celu ustalenia czy przez okres ostatnich 6 miesi^cy dluznik
alimentacyjny wywiazywal si^ w kazdym miesiacu z zobowiajzan
alimentacyjnych w kwocie nie nizszej niz 50% kwoty biezajso ustalonych
alimentow ( 4 osoby );

- wydanie decyzji o uznaniu dluznika alimentac'yjnego za uchylajajsego si
od zobowia^zan alimentacyjnych ( 1 osoba );

- zlozenie wniosku o sciganie za przest^pstwo okreslone w art. 209§ 1
Kodeksu Karnego ( 3 osoby );

Przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej
o zobowiqzaniach dluznika alimentacyjnego ( 23 osoby );

Po zakonczeniu okresu swiadczeniowego wydano 24 decyzje
administracyjne dla dluznikow alimentacyjnych. Wystawiono 57 tytulow
wykonawczych, ktore zostafy wyslane do naczelnika urz^du skarbowego.

KIEROWNIK
Gmlnnego OJnxika Pomocy SpoteczneJ


