
U C H W A L A NrIV/33/19
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyj^cia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego O&rodka Pomoey
Spolecznej w Ostrowku za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zwia_zku z art. 110 ust. 9
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693,
2192, 2245, 2354, 2529 z 2019 r. poz. 271) uchwala sie, co nastepuje :

§ 1. Przyjmuje si? sprawozdanie z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Ostrowku za 2018 rok, stanowi^ce zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

•-

Przewodniflz^dV Rady

AndrzM'Woj ewoda



GMIHNY OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ

.

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI

GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOLECZNEJ W OSTROWKU

ZA 2018 ROK



Pomoc spoleczna jako instytucja polityki spolecznej paristwa, zostala powolana po to, zeby
osoby i rodziny znajduja^ce si? w trudnej sytuacji zyciowej, poprzez wlasne zaangazowanie i
wspolprac? z jednostkami do tego powolanymi, zmierzaly w kierunku poprawy wlasnego
zycia i integracji ze spoleczenstwem.

Istota^ pomocy spoiecznej jest tzw. „ pomaganie wymagaj^ce1', czyli takie, ktore nie ma
nic wspolnego z uslugiwaniem, czy wyr?czaniem, ktore rozumiane jest, jako
,,antypomaganie" wzmacniaj^ce bezradnosc. Pracownicy socjalni OPS dzialajq. wie_c na rzecz
zmiany
w spolecznosci i zyciu konkretnych osob i rodzin, ktorym pomagaj^. Ich zadaniem jest
wskazywanie klientowi mozliwosci rozwiajzania danego problemu w oparciu nie tylko
o posiadanq. wiedz^, ale przede wszystkim wiedz? o osobie potrzebuj^cej wsparcia.

Praca z ludzmi w obszarze pomocy spolecznej, jak zadna inna, wymaga duzej
elastycznosci, myslenia, dostosowania do zmieniaja^cych si?, czasem bardzo szybko
okolicznosci. Pomaganie nie jest umiejejnoscia^ ktora da si? opanowac raz na zawsze. Jest
sztukq. wymagajq.ca_ stalego doksztatcania si?. Nie jest to tatwe zadanie, bowiem obecny
klient pracy socjalnej konfrontuje nas z roznorodnosci^ problemow.

Zgodnie z polskim prawodawstwem wi^kszosc dziatan pomocowych umiejscowionych
jest na poziomie gminy, a osrodki pomocy spoieczncj mozna uznac za wiod^ce i stanowia^ce
podstawowe zrodlo wsparcia dla rodzin znajdujacych si? w sytuacji kryzysowej. Zajmuj^si?
one mi?dzy innymi wypiacaniem swiadczeh pieni^znych i udzielaniem wsparcia w zakresie
przezwyci?zania trudnej sytuacji zyciowej. Sâ  instytucjami, ktore na poziomie lokalnym
odpowiadaja^ za koordynacj? dzialan z zakresu pomocy spotecznej oraz za wi^kszosc dziatah
z zakresu polityki spolecznej.

Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku jest jednostk^ budzetowq. powolan^ Uchwa^
Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Ostrowku z dnia 27 lutego 1990r.
Dzialania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku ukierunkowane SE\a
zapobieganie, lagodzenie skutkow i przczwyci^zanie najbardziej dotkliwych zjawisk
spolecznych; ubostwa, bezrobocia, chorob, przemocy.
Osrodek przede wszystkim realizuje cele i zadania okreslone w przepisach ustawy o pomocy
spolecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczegolnosci podejmuje dzialania
zmierzaja^ce do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb zyciowych osob, rodzin oraz w miar?
mozliwosci do zyclowego usamodzielnicnia, a takze integracji tych osob i rodzin ze
srodowiskiem. Zapobiegajq. rowniez powstawaniu trudnych sytuacji zyciowych rodza^cych
zapotrzebowanie na pomoc spoiecznq..
Jednak w uj^ciu szerokim pomoc spoteczna jest zwia^zana nie tylko z tym podstawowym
aktem normatywnym pomocy spolecznej- ustawy o pomocy spolecznej, ale rowniez z innymi
ustawami, ktore albo wprost nawia^zuja^do pomocy spolecznej, albo mimo ze takich odniesieri
w nich nie ma, realizuja, cele pomocy spolecznej. Mozna si? nawet pokusic
o stwierdzenie, ze jesli chodzi o wymiar fmansowy to swiadczenia realizowane wyla^cznie
w oparciu o ustawe o pomocy spolecznej, stanowia^ niewielki procent wydatkow
realizowanych przez osrodek pomocy spolecznej w ogole.
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku w roku 2018 dajzyl do zmiany postrzegania
go w swiadomosci spotecznosci lokalnej, gdy^ nie jest juz tylko instytucja^ wyptacaja^c^
swiadczenia pieni?zne. Lecz dziejd nowym formom wsparcia o charakterze niepieni?znym,



przyczynia si<j skuteczniej do usamodzielnienia rodzin i przeciwdzialania spolecznej
marginalizacji grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie ktorego funkcjonuje Osrodek jest ustawa
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (t.j . Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z pozn. zm.).
Oprocz zadan wynikaja^cych z ustawy Osrodek realizuje zadania wynikaja^ce z innych ustaw,
a w szczegolnosci z:

1} Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 2220 z pozn.zm.);

2) Ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 554 z pozn.zm.);

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyptacie zasilkow dla opiekunow
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2092 z pozn. zm.);

4) Ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir . o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastejpczej
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z pozn.zm.);

5) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci ( 500+)
( Dz.U. z2018r. poz. 2134 z pozn.zm.);

6) Uchwaty Nr 140 Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rza^Jowego „ Posilek w szkole i w domu" na lata 2019 -
2023 (MP. z2018r . poz. 1007);

7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze srodkow publicznych (t.j . Dz.U. 2018r. poz. 1510 z pozn.zm.);

8) Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. o systemic ubezpieczen spolecznych (t . j . Dz.U.
z 2019r. poz. 300 z pozn.zm.);

9) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Duzej Rodziny ( t.j, Dz.U. z 2017r. poz.
1832 z pozn. zm.);

10)Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( ij. Dz.U. z
2018r. poz. 1878.);

11)Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U.
z2015r. poz. 1390);

12)Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2094
z pozn.zm.);

13) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedqcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 276);

14) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z pozn.zm.);

15)Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 180 z pozn.zm.);

16)Ustaw\ dnia 10 kwietnia 1997r. Pravvo Energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755
z pozn.zm.);

17) Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w cia_zy i rodzin ,, Za zycicm"
( Dz.U. z2019r. poz. 473);

18) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegotowych

warunkow realizacji rzqdowego programu „ Dobry Start" ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

1061);



19)Innych aktow prawnych bezwzglednie obowi^zujq.cych w zakresie dziatania pomocy
spolecznej oraz majq.cych na celu ochron? poziomu zycia oraz przeciwdzialaniu
marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu .
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wydatki

publiczne moga^ bye ponoszone na cele i w wysokosciach ustalonych m.in. w uchwale
budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego lub planie finansowym jednostki sektora
finansow publicznych.
Podstawa_ gospodarki finansowej jednostki pomocy spotecznej jest plan dochodow
i wydatkow przygotowany przez danajednostk? finansowa..

Podobnie jak w roku ubieglym w sprawozdaniu zostaJy przedstawione wszystkie
realizowane w 2018 roku dzialania. Przedstawiono zrealizowane zadania zarowno
w aspekcie merytorycznym i finansowym. W ponizszej tabeli uj?to rowniez rodzaje
swiadczen, ich ilosc oraz kwoty:

ZADANIA ZLECONE:

ROZDZIAt WYKONANIE

/ zt/

§2010

LICZBA OSOB, SWIADCZEN

KWOTA / zt/

85501

^wiadczenia

wychowawcze

3 142 880,67

Swiadczenia wychowawcze:

• Liczba osob 595
• Liczba swiadczen 6 219
• Kwota - 3 095 741,57
Wydatki biezace:

Kwota 47139,10
( w tym : zatrudnienie 1 etat)

85502

Swiadczenia

rodzinne
1 997 895,05

Swiadczenia rodzinne : Swiadczenia

opiekuricze:

• Liczba osob 496
• Liczba swiadczen 5 196
• Kwota 1 743 336,85
Fundusz alimentacyjny:

• Liczba osob 39
• Liczba swiadczen - 398
• Kwota - 139 770,00
Ubezpieczenia spoteczne:

• Liczba osob 21
• Liczba swiadczeri 236
• Kwota 58 147,73
Wydatki bieza_ce:

• Kwota 56 640,47

( w tym zatrudnienie 1 etat}



S5503

Karta Duzej

Rodziny
57,42

Liczba rodzin 4
Liczba osob w rodzinie , ktorym
wydano KDR 25
- w tym : dla rodzicow - 8

dla dzieci 17

- Liczba wydanych duplikatow - 0

- Liczba przedtuzonych KDR 1

Kwota: 57,42

85504

,,Dobry Start' 184 450,00
• Liczba swiadczen - 595
• Kwota wyptaconych swiad. 178 500,00
• Koszty obstugi - 5 950,00

85213

Sktadki

zdrowotne
7 730,28

Liczba osob
Liczba sktadek
Kwota sktadek

- 9
- 97
- 7 730,28

85219
Swiadczenie z

tyt.

Opieki

1 218,00

Opieka:

Liczba osob 1
Liczba swiadczeri 4
Kwota 1200,00
Reszta 18,00

OGOtEM

ZADANIA

ZLECONE
5334231,42 X



ZADANIA WLASNE

ROZDZIAt

85501

Swiadczenia

wychowawcze

85502

Fundusz

Alimentacyjny

85504

Wspieranie

rodziny

85508

Rodziny

zaste.pcze

85205
Zadania w
zakresie
przeciwdziatania
przemocy

85213
Sktadki
zdrowotne

WYKONANIE

BUDZET

GMINY

7 554,42

7 607,35

8 613,48

7 420,50

0,00

0,00

BUDZET

WOJEWODY

§ 2030

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

8 743,84

LICZBA, OS6B, SWIADCZEN,

KWOTA w zl.

Dofinansowanie zadania

zleconego:

Kwota: 1 181,57

Dofinansowanie zadania

zleconego

* Koszty zwia.zane z
dziataniami wobec
dtuznikow alimentacyjnych:

* Kwota: 7 607,35
Wydatki zwi^zane z

wspieraniem rodziny, w tym na

zatrudnienie asystenta rodziny

(umowa zlecenie):

• Liczba rodzin obje_tych
wsparciem 3 rodziny

• Kwota : 9 753,48
Wydatki na utrzymanie dziecka

w rodzinie zast^pczej:

• Liczba dzieci - 1
• Liczba swiadczeh - 12
• Kwota 7 420,50
Zadania w zakresie przemocy:

• Koszty zwi^zane z
dziataniami w zakresie
przemocy, w tym obstuga
zespotu
interdyscyplinarnego:

• Kwota : 0,00
Dofinansowanie zadania
wtasnego:
• Liczba osob - 17
• Liczba sktadek - 194
• Kwota: - 8743,84



85214

Zasitki celowe,

Okresowe:

85216

Zasitki state

85219

Osrodek pomocy
spotecznej

85230

Dozywianie

Positek:

Zasitek:

85295

Pozostata

dziatalnosc

Prace spotecznie

uzyteczne

Odptatnosc za

DPS

OGOtEM :

18 249,45

3 232,68

21482,13

0,00

251 162,46

15 405,24

2 381,76

17 787,00

8 576,00

126 784,19

456 987,53

X

27 400,00

105 298,08

106 644,00

61 620,98

9 527,02

71 148,00

0,00

0,00

320051,92

Zasitki celowe:

• Liczba rodzin - 41
• Liczba swiadczen - 72
• Kwota: - 18 249,45

Zasitki okresowe:

• Liczba rodzin - 23
• Liczba swiadczen - 121
• Kwota: - 30632,68
Dofinansowanie zadania

wtasnego:

• Liczba osob - 19
• Liczba swiadczen - 218
• Kwota: - 105 298,08
Utrzymanie GOPS:

(w tym: zatrudnienie - 4 etaty)

• Kwota - 357 806,46

Positek:

• Liczba osob 124
• Liczba swiadczen - 17 559
• Kwota: 77026,22

Zasitek:

• Liczba swiadczen - 42
• Kwota: 11908,78

Prace spotecznie uzyteczne:

• Liczba osob - 6
• Liczba godzin - 1040
• Kwota - 8 576,00

Odptatnosc za DPS:

• Liczba osob - 5
• Liczba swiadczen - 52
• Kwota : 126784,19

X



Ogolem w 2018 roku zostala wydatkowana kwota:
- na zadania zlecone - 5 334 231,42 zl;
- na zadania wlasne dofmansowane z budzetu wojewody - 320 051,92 zl;
- na zadania wlasne - 456 987,53 zl.
Ogolem wydatkowano 6 1 1 1 270,87 zl z czego 7,48 % stanowily srodki wlasne.

1. Realizacja zadari wynikajjjcych z ustawy o pomocy spolecznej:
Przyznanie swiadczen z pomocy spolecznej jest uzaleznione od spelnicnia szeregu

warunkow okreslonych w odpowiednich przepisach. Na przyklad art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy spolecznej okresla wysokosc kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Zgodnie
z tym przepisem uprawnienie do korzystania ze swiadczen pienie_znych z pomocy spolecznej
przysluguje:

1. osobie samotnie gospodarujacej, ktorej dochod nie przekracza kwoty 701,00 zl netto,
2. rodzinie/ osobie w rodzinie, w ktorej dochod na osob$ nie przekracza kwoty 528,00 zl

netto,
przy jednoczesnym wystajneniu co najmniej jednego z powodow wymienionych w art. 7 pkt.
2-15 lub innych okolicznosciach uzasadniaja^cych udzielenie pomocy spolecznej.
Powody wymienione w art. 7 pkt. 2-15 to:
- ubostwo;
- sieroctwo;

bezdomnosc;
- bezrobocie;
- niepelnosprawnosc;
- dlugotrwala lub cie_zka choroba;

przemoc w rodzinie;
potrzeba ochrony ofiar handlu ludzmi;

- potrzeba ochrony macierzyristwa lub wielodzietnosci;
bezradnosc w sprawach opiekunczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwlaszcza w rodzinach niepemych lub wielodzietnych;
trudnosci w integracji cudzoziemcow, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status

uchodzcy, ochron? uzupelniaja^cq, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiajzku
z okolicznoscia^ o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach;

trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego;
alkoholizm lub narkomania;

- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
- kl^ska zywiolowa lub ekologiczna.
Za dochod uwaza si? sumej miesi^cznych przychodow z miesi^ca poprzedzaj£\cego ztozenie
wniosku, bez wzgle_du na tytut i zrodlo ich uzyskania pomniejszonq. o:
-miesi^czne obcia^zenie podatkiem dochodowym od osob fizycznych;
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne okreslone w przepisach o powszechnym obowiqzku
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spoleczne okreslone w odr^bnych
przepisach;
- kwot? alimentow swiadczonych na rzecz innych osob.



Pomoc spoleczna polega w szczegolnosci na:
• przyznawaniu i wyplacaniu swiadczen;
• pracy socjalnej;
• prowadzenir. i rozwoju niezb^dnej infrastruktury socjalnej;
• analizie i ocenie zjawisk rodzacych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy

spolecznej;
• realizacji zadan wynikaj^cych z rozeznanych potrzeb spolecznych;
• rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych

potrzeb.

Glowne cele pomocy spolecznej:
• wsparcie osob i rodzin w przezwycie^zaniu trudnej sytuacji zyciowej, doprowadzenie -

w miare_ mozliwosci - do ich zyciowego usamodzielnienia i umozliwienic im zycia
w warunkach odpowiadaj^cych godnosci cziowieka;

• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osob nie posiadajq.cych
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku produkcyjnym i osobom niepemosprawnym;

• zapewnienie dochodu do wysokosci poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom
o niskich dochodach, ktore wymagaja^okresowego wsparcia;

• zapewnienie pomocy rodzinom dotkniejym skutkami patologii spotecznej, w tym
przemoca^ w rodzinie;

• integracja ze srodowiskiem osob wykluczonych spotecznie;
• stworzenie sieci uslug socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

W 2018 roku pomoc realizowana z ustawy o pomocy spolecznej swiadczona byla
z nastepuJ3.cych powodow:

Wyszczegolnienie
Ubostwo
Potrzeba ochrony macierzyhstwa
Bezrobocie
Niepetnosprawnosc
Dtugotrwata lub ci^zka choroba
Bezradnosc w sprawach opiekuhczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego

W tym rodziny niepetne
Rodziny wielodzietne

Trudnosci w przystosowaniu do zycia po opuszczeniu
zaktadu karnego
Alkoholizm
Narkomania

Liczba
rodzin
6

5

42

39

13

45

12
14

2

2

1

Liczba osob
w rodzinie
27

26

131

86

23

185
36

83

2

2

1



Liczby osob i rodzin nie sumujq. si?, bowiem dysfunkcje z powodu ktorych pomoc jest
przyznawana mogly wspolwyst^powac ze soba_.
Ogolem w 2018 roku pomocy udzielono dla 127 rodzin, w ktorych przebywalo 355 osob.

Swiadczenia z pomocy spolecznej sâ  zroznicowane, niektore z nich rnaja^ charakter
obligatoryjny, a inne fakultatywny. Kazdy rodzaj swiadczenia ma ustawowo okrcslone
przeslanki be_dt\ce podstawq. ich przyznania.

Realizowane swiadczenia z pomocy spolecznej to:

Zasilck staty-( rozdzial 85216):
Zasilek staly jest swiadczeniem przystuguja_cym osobom calkowicie niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub niepelnosprawnosci, spelniaja^cym kryterium dochodowe i stanowi
dochod b^dz uzupelnienie dochodu tych osob do kryterium ustawowego. Kwota zasilku nie
moze bye nizsza niz 30 zl miesi^cznie. Od dnia 1 pazdziernika 2018r. maksymalna kwota
zasilku stalego wynosi 645,00 zh Jest to zadanie wlasne, na ktore gmina otrzymuje dotacj?.
W 2018 r. Osrodek wyplacil zasilki stale dla 19 osob na la^czn^kwote^ 105 298,08 zl.

Skhulki na ube/picc/cnie /drovvotnc - ( rozdzial 85213):
W 2018r. Osrodek oplacal skladki na ubczpieczenie zdrowotne 17 osobom pobierajacym
zasilek staly. Wydatkowano kwot? 8 743,84 zl. Jest to zadanie wlasne, na ktore gmina
otrzymuje dotacj^.

Zasilek okresowv - ( rozdzial 85214) :
Zasilek okresowy adresowany jest do osob i rodzin bez dochodow lub o dochodach nizszych
niz ustawowe kryterium ( 701,00 zl dla osob samotnie gospodaruj^cych, 528,00 zl na jedna,
osob? w rodzinie) oraz zasobach pieni^znych niewystarczajq.cych na zaspokojenie
niezb^dnych potrzeb zyciowych, zwlaszcza ze wzgl^du na dlugotrwala^ chorob?,
niepelnosprawnosc, bezrobocie, brak mozliwosci nabycia uprawnien do swiadczen z innych
systemow zabezpieczenia spolecznego.
W 2018 roku przyznano swiadczenie 23 rodzinom w kwocie l^cznej 30 632,68 zl.
Jest to zadanie wlasne gminy, cz^sciowo dotowane z budzetu Wojewody.
Z dotacji Wojewody wydatkowano kwote_ 27 400,00 zl, z budzet gminy 3 232,68 zl.

Zasilek cclovvy - ( rozdzial 85214):
Zasilek celowy to swiadczenie skierowane na zaspokojenie niezb^dnej potrzeby zyciowej, a
w szczcgolnosci na pokrycie cz^sci lub calosci kosztow zakupu zywnosci, lekow i leczenia,
opatu, odziezy, niezb^dnych przedmiotow uzytku domowego, koniecznych i niezb^dnych
drobnych remontow 1 napraw w mieszkaniu, a takze pokrycie kosztow pogrzebu.
W szczegolnie trudnych i skomplikowanych sytuacjach rodzinnych przyznawane sq. zasilki
celowe specjalne. Jest to zadanie wtasne gminy. Z zasilkow celowych skorzystato 41 rodzin,
wydatkowano ogotem kwote^ 18 249,45 zl.



Dpmy pomocy spolcczncj — ( rozd/ial 85295):
Prawo do umieszczenia w domu pomocy spolecznej przysluguje osobie wymagaj^cej
catodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepelnosprawnosci, niemog^cej
samodzielnie funkcjonowac w codziennym zyciu, ktorej nie mozna zapewnic niezb^dnej
pomocy w formic uslug opiekunczych.
W 2018 roku w domach pomocy spolecznej przebywalo 5 osob tj.
- 2 osoby w Domu Pomocy Spolecznej w Skrzynnie;
- 2 osoby w Domu Pomocy Spolecznej w Sieradzu;
- 1 osoba w Domu Pomocy Spolecznej w Biskupicach,
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku pokrywal odplatnosc za pobyt
mieszkancow w w/w domach na laeznq. kwot? 126 784,19 zl.

Dozywianie - ( rozdzial 85230):
Dozywianie dzieci i zapewnienie jednego gora^cego posilku dziennie osobom tego
pozbawionym jest zadaniem wlasnym obowiajzkowym Gminy Ostrowek.
Zgodnie z rza^dowym programem ,, Pomoc paristwa w zakresie dozywiania" pomoc moze bye
przyznana jezeli dochod osoby samotnie gospodaruja_cej lub dochod na osob? w rodzinie nie
przekracza 150 % kryterium dochodowego .
Adresatami programu sâ  dzieci w wieku od 0-7 roku zycia, uczniowie szkol podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosle znajduja^ce si? w trudnej sytuacji
zyciowej, w szczegolnosci samotne, starsze, chore, niepelnosprawne, jesli ich dochod nie
przekracza 150 % kryterium dochodowego.
Forma_ realizacji dozywiania jest zakup posilku lub przyznanie zasilku celowego na zakirp
zywnosci.
W kazdym roku GOPS w Ostrowku wyst?puje do Wojewody Lodzkiego o srodki finansowe
na dofmansowanie kosztow dozywiania oraz o zmniejszenie udziahi wlasnego gminy w
realizacji zadanta z 40 % ( zgodnie z w/w Programem" ) do 20 %.
W 2018 roku Osrodek oplacil koszty posilkow dla 124 osob na kwot? 77 026,22 zl. Ponadto
w przypadku braku mozliwosci obj?cia pomocq. w formie posilku tutejszy Osrodek
przyznawal zasilki celowe z przeznaczeniem na zakup zywnosci lub posilku. Ta^ formq
pomocy obj^to 32 rodzin wyplacaja^c kwot? 11 908,78zl.
La^cznie koszty dozywiania wynosily 88 935,00 zl, z czego 71 148,00 zl stanowila dotacja
Wojewody Lodzkiego, a 17 787,00 zl byly to srodki wlasne gminy.

Utrzymanic Osrodka Pomocy Spolecznei - ( rozd/iat 85219):
Do realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej zatrudnionych jest 3 specjalistow pracy
socjalnej - zgodnie z zapisem art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy spolecznej oraz 1 kierownik.
Wydatki w rozdziale 85219 dotyczyty kosztow zatrudnienia pracownikow, koszty zakupu
materiatow, koszty zakupu uslug takich jak przesylki listowe, telefony, transport zywnosci,
koszty szkolen wraz kosztami delegacji oraz inne nalezne oplaty i skladki.
W 2018 roku koszt utrzymania OPS wynosil 357 806,46 zl, z czego 106 644,00 zl stanowila
dotacja Wojewody Lodzkiego, 251 162,46 zl byly to srodki wlasne gminy.



Praca socjalna:
Praca socjalna to dzialalnosc zawodowa polegajaca na prowadzeniu polityki spolecznej
w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakosci zycia jednostki i spoleczeristwa.
To takze staly kontakt z rodzina^ i wspieranie jej w pokonywaniu trudnosci, jakie napotyka
w codziennym zyciu. Pracownik socjalny powinien przyczyniac si? do wzmacniania
zdolnosci swoich podopiecznych do samodzielnego rozwia^zywania wlasnych problemow
oraz aktywizowac zawodowo i spofccznie. Z pracy socjalnej moze skorzystac kazdy, bez
w/.glejdu na dochod w rodzinie.
W 2018 roku pracownicy socjalni Osrodka udzieli pomocy w formic pracy socjalnej dla 20
rodzin. Podejmowane dzialania na rzecz osob i rodzin dotyczyly m.in. motywowania osob do
ustalenia orzeczen o niepemosprawnosci, udzielanie pomocy przy kompletowaniu
dokumentacji do umieszczenia osoby w Zakladzie Opieki Zdrowotnej, pomoc w zalatwianiu
spravv urz^dowych, pomoc w zalatwianiu sprz?tu rehabilitacyjnego, mobilizowanie osob do
zarejestrowania si? w Powiatowym Urz?dzie Pracy, podejmowanie prob lagodzenia
konfliktow w rodzinach, wydawanie opinii na temat os6b ubiegajacych si? o zasitki dla
opiekunow osob niepelnosprawnych.
Praca socjalna wymaga duzego zaangazowania pracownikow socjalnych, jednak nie
odzwierciedla sit? w ogolncj liczbie osob korzystaja^cych z pomocy OPS.

2. Prace spolccznic uzytcczne:

Pracc spolccznic uzytccznc - ( ro^d^ial 85295):
Aktywizacja osob bezrobotnych to posrednie lub bezposrednie umozliwienie osobom
bezrobotnym dotarcie do zatrudnienia i jego utrzymania.
Aktywizacja osob bezrobotnych z terenu naszej gminy realizowana jest m.in. poprzez udzial
w wykonywaniu:
- robot publicznych,
- prac spolecznie uzytecznych.
Prace spolecznie uzyteczne to forma wsparcia skierowana do osob bezrobotnych bcz prawa
do zasilku i jednoczesnie korzystaja^cych ze swiadczen pomocy spolecznej, albo uczestnicza.ce
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie
pomocy spolecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Zagadnienic to reguluje art. 73 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018r. poz. 1265z pozn.zm.).
Swiadczenia dla osob wykonuja^cych prace spolecznie uzyteczne wyplacane sâ  z budzetu
Osrodka, a nast^pnie refundowane w 60 % przez Fundusz Pracy Powiatowego Urzedu Pracy
w Wieluniu.
Prace te moga^ bye wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo, a bezrobotnemu
pr/ysluguje swiadczenie w wysokosci 8,10 zl za godzin? pracy.
W 2018 roku skierowanie do w/w prac otrzymalo 6 osob.
W okresie od kwietnia do wrzesnia 2018r. osoby te przepracowaly 1 040 godzin. Ogolem
koszt swiadczen z tytulu wykonywania tych prac wyniosl 8 576,00 zi.



3. Karta Duzej Rodziny - ( rozdzial 85503) :

Ogolnopolska Karta Duzej Rodziny jest realizowana w ramach rzajlowego programu
wspierania rodzin wielodzietnych, skierowana do rodzin posiadajajsych co najmniej 3 dzieci,
w wieku do 18 roku zycia lub maksymalnie do 25 roku zycia - jezeli dziecko kontynuuje

nauke_ szkoina,.
Przyznanie Karty Duzej Rodziny jest bezptatne, kazdemu czlonkowi rodziny, niezaleznie od
dochodow. Posiadacze Karty Duzej Rodziny moga_ skorzystac z roznego rodzaju znizek
i uprawnien na terenie calego kraju.
Od 1.01.2015 r. realizacja programu dla rodzin wielodzietnych regulowana jest ustawq.
0 karcie Duzej Rodziny.
W2018roku wydano 25 KDR dla4 rodzin tj:
- 8 kart dla rodzicow,
- 17 kart dla dzieci.
Ponadto przedluzono 1 Kart? dla dziecka, ktore kontynuowalo nauk$.
Koszty obslugi za wydanie Kart wyniosly 57,42 zl. Jest to zadanie calkowicie zlecone przez
Wojewod^ Lodzkiego.

3. Opieka nad d/ieckiem:

Rodziny zastgpcze — rozdzial 85508):
Gmina Ostrowek realizuje zadania zwi^zane z organizowaniem pomocy dzieciom
pozbawionym opieki rodzicow, w zakresie wspolfmansowania pobytu dziecka w pieczy
zastejjczej. Obowia^zek wspotfinansowania pieczy zast^pczej wprowadza art. 191 ustawy
z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej ( Dz.U. z 2018r.
poz. 998 z pozn.zm.).
Zgodnie z nim gmina wlasciwa ze wzgl^du na miejsce zamieszkania dziecka ( przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zaste_pczej), wspolnie z powiatem ponosi koszty
jego pobytu m.in. w placowkach opiekunczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka
1 rodzinach zastqpczych. Obowiqzek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zast^pczej po
1 stycznia 20I2r.
W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zast^pczej gmina ponosi odpowiednio wydatki
w wysokosci:

1) 10 % wydatkow na opiek^ i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zast$pczej;

2) 30 % wydatkow na opieke_ i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zast^pczej;

3) 50 % wydatkow na opieke_ i wychowanie dziecka - w trzecim i naste_pnych latach
pobytu dziecka w pieczy zast^pczej.

W 2018 roku gmina wspolfinansowahi pobyt 1 dziecka w rodzinie zast^pczej w wysokosci
50 % kosztow, co stanowito kwot? 7 420,50 zl. Jest to zadanie wlasne gminy.



\Vspicranic rod/Jny - ( rozdzial 85504):
Bardzo istotne znaczenie w pracy 7. rodzina^ przezywaj^ca, trudnosci w wypetnianiu funkcji
opiekuhczo - wychowawczych, odgrywa wta_czenie do pracy z rodzina_ asystenta rodziny,
ktory oferuje jcj czlonkom pomoc.
Pomoc ta polcga na wspieraniu rodziny poprzez wprowadzanie zmian w mysleniu,
zachowaniu Up. dziaian, koniecznych do tego, aby srodowisko rodzinne sprzyjalo
bezpieczenstwu i prawidlowemu rozwojowi dzieci.
Dzialania asystenta rodziny maja^zmierzac do usamodzielnienia rodziny i pozostawania dzieci
w rodzinie. W 2018 roku pod opieka^ asystenta rodziny by}y 3 rodziny, w ktorych przcbywato
15 dzieci.
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku w ramach tego zadania w 20I8r. zatrudnial
asystenta rodziny na umowe^ - zlecenie w ramach 15 godzin pracy miesi^cznie, na okres od
02.01.2018r. do 31.12.2018r.
Maj£\ na wzgledzie ogromna^ rol? jaka^ petnia^ asystenci rodziny w systemic wspierania
rodziny przezywaja^cej problemy opiekuriczo - - wychowawcze, Ministerstwo Rodziny i
Polityki Spolecznej oglasza w kazdym roku Program , ktorego celem jest wspieranie
jednostek samorzajdu terytorialnego w rozwoju sytemu wspierania rodzin, w tym zwi^kszenic
dost^pu do using asystenta rodziny w gminie.
W ramach tego Programu Gmina Ostrowek wystajDifa z wnioskiem o srodki na
dofmansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
Ogolem \\ydatki w tym rozdziale wynosity 9 753,48 zf, z czego 8 613,48 zl sfmansowane
bylo ze srodkow wlasnych z budzetu gminy , natomiast 818,00 zl pochodzily z dotacji
celowej Wojewody Lodzkiego w ramach „ Programu".

4. Wynagrodzenie za sprawowanie opicki - (rozdzial 85219)

Wynagrodzenie nalezne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sq.d
i pomimo iz wyplata swiadczenia jest w rzeczywistosci realizacja, orzeczenia sa^du, to
ustawodawca nie wyla^cza tego swiadczenia spod obowiajzywania przepisow mowiqcych o
postepowaniu w ramach przyznania swiadczenia z pomocy Spolecznej, zatem aktem
prawnym regLilujq.cym postt^powanie w sprawie jest art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy Spolecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1508 z pozn.zm).
Wyplata swiadczenia nastejmje od miesi^ca, w ktorym zostal zlozony wniosek vvraz z
wymaganq dokumentacjq tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sqdu.
Przedmiotowe Wynagrodzenie wyplaca si? w wysokosci ustalonej przez sqd.
Ponadto Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesi^cznym nie moze przekraczac 1/10
przecie_tnego miesi^cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi^biorstw, bez wyplat nagrod z
zysku, ogloszonego przez Prezesa Gtownego Urz^du Statystycznego za okres poprzedzaja^cy
dzien przyznania wynagrodzenia.
I 'd / ic len ie swiadczeri w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu srodowiskowego oraz wydania decyzji
administracyjnej.



Opiekun prawny pobieraja^cy wynagrodzenie ma obowia_zek na podstawie przepisow w/w
ustawy poinformowac osrodek pomocy spotecznej o zmianie swojej sytuacji, w szczegolnosci
o zaprzestaniu pelnienia funkcji opiekuna prawnego lub o uchyleniu postanowienia o
przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
W 2018r. wynagrodzenie za sprawowanie opieki wyplacono 1 osobie, w kwocie 300,00zl
miesi^cznie. La^czna kwota wyplaconego swiadczenia wynosila 1218,00zl. Jest to zadanie
zlecone , catkowicie finansowane z budzetu panstwa.

5. Przemoc >v rodzinie:

Przcmoc — ( rozdzial 85205):
Przemoc w rodzinie jest dose istotnym i trudnym problemem. Pomoc i wsparcie rodzin
dotkniejych przemocy z uwagi na zlozonosc i specyfik^, wymaga wspolpracy wielu slu/b.
Interdyscyplinarnosc dzialah ma duzy wplyw na udzielenie kompleksowej pomocy wszystkim
czlonkom rodziny.
Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie sâ  realizowane przez gmine^ na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy
w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1390).
Zgodnie z art. 9a ust. 15 tej ustawy Rada Gminy Ostrowek podjeja Uchwale^ Nr VII/43/2011
z dnia 29 czerwca 201 I r . w sprawie trybu i sposobu powofywania i odwolywania cztonkow
Zespolu Interdyscyplinarnego.
Zgodnie z w/w uchwala^ Wojt Gminy Ostrowek Zarz£\dzeniem Nr 16/2017 z dnia 14 marca
2017r. powolal nowy sktad Zespolu Interdyscyplinarnego.
Obecny Zespol liczy 9 osob. W sklad Zespolu wchodz^ przedstawiciele z takich instytucji
jak: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku, Gminna Komisja Rozwia^zywania
Problemow Alkoholowych w Ostrowku, Urza^d Gminy w Ostrowku, Komisariat Policji
w Osjakowie, pedagog zatrudniony w placowce oswiatowej w Ostrowku, Samodzielny
Publiczny Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku, kurator zawodowy Sqdu
Rejonowego w Wieluniu.

W 2018 roku w ramach swej dzialalnosci Zespol Interdyscyplinarny do spraw
przeciwdziafania przemocy w rodzinie realizowat dzialania zawarte w Gminnym Progrumie
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Ostrowek.
W 2018 roku do Zespolu wptynejo 3 sztuki ,,Niebieskich Kart", w zgloszonych rodzinach,
nie bylo potrzeby udzielania wsparcia finansowego. Pracownicy socjalni poinformowali
ofiary przemocy o mozliwosci uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego w Centrum
Interwencji Kryzysowej w Wieluniu. W celu rozwia^zania problemu zorganizowano 6
posiedzeri grup roboczych. Po wnikliwej analizie sytuacji i stwierdzeniu, iz w rodzinie nie
dochodzi do przemocy , zostalo zakoiiczonych 6 procedur „ Niebieskiej karty". Jednak
srodowiska te w dalszym ciqgu SQ monitorowane przez pracownikow socjalnych i policjc.



6. Svviadczenia opieki zdrowotnej finansovvanc ze srodkow publicznych:

Swiadczenia opieki zdrowotnej fmansowane ze srodkow publicznych reguluje art. 54 ustawy
z dnia 27 sicrpnia 2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow
publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1510 zpozn.zm.).
Prawo do bezplatnych swiadczen zdrowotnych majq. osoby, ktore spelniaja^ kryterium
dochodowe okreslone w ustawie o pomocy spolecznej, sâ  obywatelami polskimi, nie
posiadaja_cymi wlasnych srodkow finansowych pozwalaja^cych na przezwyci^zenie swojej
trudnej sytuacji zyciowej oraz nie posiadaja^cymi zqdnych uprawnien do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Zgodnie z w/w ustawq. Wojt Gminy moze wydac decyzje administracyjna^ waznq. do 90 dni od
dnia zlozenia wniosku, uprawniajqc^ do korzystania z bezplatnych swiadczen leczniczych.
W 2018 roku wydano 3 decyzje, na podstawie wywiadow srodowiskowych potwierdzaja^cych
w/w okolicznosci.

7. Rcalizacja Programu Operacyjnego Pomocy Zywnosciowej 2014-2020:

Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa 2014-2020 jest krajowym programem
operacyjnym wspolfmansowanym ze srodkow Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebuja^cym, ktory realizowany jest w oparciu o rozporzq.dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 223/2014 z dnia I I marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebuj^cym ( Dz.Urz.UE L 72.03.2014} zwanego rozp. FEAD.
Program jest fmansowany ze srodkow Unii Europejskiej i ze srodkow krajowych w podziale
85 % i 15 %. Przyczynic si$ ma on ograniczania ubostwa poprzez zwi^kszenie
bezpieczenstwa zywnosciowego osob najbardziej potrzebujq.cych i realizacj? dzialan na rzecz
wla^czenia spolecznego.
Zasady przyznawania pomocy zywnosciowej zostaly okreslone w wytycznych Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spolecznej z dnia 13.09.2017 roku.
Pomoc w ramach ,,Programu" kierowana jest do osob i rodzin, ktore z powodu niskich
dochodow nie moga^ zapewnic sobie odpowiednich produktow zywnosciowych i dlatego tez
trafia on do ograniczonej liczby osob znajdujapych si? w najtrudniejszej sytuacji - okreslonej
przesfankami z art. 7 ustawy o pomocy Spolecznej oraz poziomem dochodow odniesionych do
procentowej wartosci odpowiedniego kryterium dochodowego okreslonego w ustawie tj.
dochod nie moze przekroczyc 200 % kryterium dochodowego :
- 1402 zl ( netto) dla osoby samotnie gospodaruja^cej,
- ] 056 zf ( netto) na jedna^ osobe^ w rodzinie.
Podobnie jak w latach poprzednich Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku
przekazywal zywnosc w ramach Programu dla mieszkancow Gminy Ostrowek z banku
Zywnosci za posrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Spoiecznej w Sieradzu.
Zgodnie z wytycznymi MR i PS osoby zakwalifikowane do Programu otrzymuja, paczki
zywnosciowe.
W ramach ,, Programu" realizowane s^ takie dzialania jak:
- pomoc zywnosciowa w formic paczek zywnosciowych;
- dzialania towarzysz^ce.



W 2018 roku z pomocy zywnosciowej skorzystalo 92 rodziny , w ktorych przebywaly
282 osoby. Rozdysponowano 12 332,84 kg zywnosci, na ogolnq. kwotQ 63 699,01 zl.
Rodziny zakwalifikowane do otrzymywania pomocy zywnosciowej mogty uczcstniczyc w
warsztatach kulinarnych z udzialem kucharza i dietetyka, pokazuja^cych rozne mozliwosci
przygotowywania potraw z artykulow spozywczych otrzymywanych w ramach Programu.
Osoby uczestnicza.ee w warsztatach kulinarnych otrzymaly przepisy kulinarne, a takze zasady
zdrowego zywienia.
W 2018 roku w warsztatach kulinarnych wzi?lo udzial 15 osob.

8. Swiadczenia wychowawcze ( 500+):

Swiadczenia wychowawcze — ( rozdzial 85501) :
Ustawa o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016r { Dz.U. z 2018r. poz.
2134 z pozn.zm.). wprowadzila nowe swiadczenie wychowawcze . Program ,. Rodzina
500+" ruszyl od dnia 1 kwietnia 2016r. Prawo do tego swiadczenia przystuguje obywatelom
polskim oraz wskazanym w ustawie cudzoziemcom, przedc wszystkim tym, w odniesieniu
do ktorych inaja. zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpicczenia spoleczncgo
lub wiq.za_cych Polske_ dvvustronnych umow mi^dzynarodowych o zabezpieczeniu
spolecznym.
Swiadczenie wychowawcze przystuguje matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi dx.iecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Swiadczenie przyshiguje osobom uprawnionym do dnia
ukonczenia przez dziecko 18 roku zycia, w wysokosci 500,00 zl miesi^cznie na drugic
i kolejne dziecko niezaleznie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem ponizcj 800,00 zl
netto na osobe^ swiadczenie wychowawcze przysluguje na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla
rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym kryterium dochodowe jest wyzsze i wynosi 1200,00 zt
netto.
W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sa^du, jest pod opieka^ naprzemienna^ obojga
rodzicow rozwiedzionych, zyja^cych w separacji lub zyja^cych w rozla.czeniu sprawowan^
w porownywalnych i powtarzaja^cych si? okresach, kwot? swiadczenia wychowawczego
ustala si$ kazdemu z rodzicow w wysokosci polowy kwoty przysluguji^cego za dany miesiqc
swiadczenia wychowawczego.
Swiadczenie wychowawcze nie przysiuguje, jezeli:
- dziecko pozostaje w zwi^zku malzenskim,
- dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniaj^cej calodobowe utrzymanie lub pieczy

zast^pczej,
- petnoletnie dziecko ma ustalone prawo do swiadczenia wychowawczego na wlasne

dziecko,
- czlonkowi rodziny przysluguje za granica. swiadczenie o podobnym charakterze do

swiadczenia wychowawczego , chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia
spolecznego stanowia^ inaczej.

- osobie samotnie wychowujq.cej dziecko nie zostato ustalone na rzecz dziecka od jego
rodzica, swiadczenie alimentacyjne na podstawie tytutu wykonawczego pochodzii.eego lub
zatwierdzonego przez sq.d, chyba ze :
a/ drugie z rodzicow dziecka nie zyje,



b/ ojciec dziecka jest nieznany,
c/powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato

oddalone,
d/ sq.d zobowiqzat jednego rodzicow do ponoszenia calkowitych kosztow utrzymanla

dziecka i nie zobowia^zal drugiego z rodzicow do swiadczenia alimentacyjnego na rzecz
tego dziecka.

Prawo do swiadczenia wychowawczego ustalane jest na okres zasilkowy od dnia
1 pazdziernika do dnia 30 wrzesnia roku nastepnego.
Swiadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do swiadczeri z
innych systemow wsparcia, dotyczy to w szczegolnosci swiadczeri z pomocy spolecznej,
funduszu alimentacyjnego, swiadczeri rodzinnych, dodatkow mieszkaniowych.
Wydatki na swiadczenia wychowawcze, liczb? swiadczeri i rodzin za 2018 rok przedstawia
ponizsza tabela:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Wyszczegolnienie

Liczba wyplaconych Swiadczeri
wychowawczych
Poniesione z budzetu paristwa wydatki na
swiadczenia wychowawcze
Liczba rodzin maja^cych ustalonc pravvo do
swiadczenia wychowawczego

K o s / l \l

( ) « (> l em poniesione wydatki :

Liczba swiadczen
Kwota swiadczen
Liczba rodzin

6219

3095741,57

374

47 139,10
3 142 880,67

VV tym:
w ramach
koordynacji

1 1 7

50671,00

12

X

50 671,00

9. Swiadczenia rodzinne:

Swiadc/cnia rod/innc - ( rozdzial 85502):
Aktualny system swiadczeri rodzinnych zostal wprowadzony od 1 maja 2004r. na podstawie
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2018r. poz. 2220
z pozn. zm.}.
System ten jest systemem poza ubezpieczeniowym, zorganizowanym na zasadzie
zaopatrzeniowej , fmansowanym z budzet paristwa.
Ustawa o swiadczeniach rodzinnych wprowadza nastepujajce rodzaje swiadczeri:
I / zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego,
21 swiadczenia opiekuricze: zasilek pielejmacyjny, swiadczenie piel^gnacyjne, specjalny
zasilek opiekuriczy,
3/ jednorazowa zapomoga z tytutu urodzenia dziecka,
41 swiadczenie rodzicielskie,
Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, glownym kryterium uprawniaja^cym do swiadczeri
rodzinnych jest przeci^tny miesi^czny dochod w przeliczeniu na osobe w rodzinie z roku
kalendarzowego poprzedzaja^cego okres zasitkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu
netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego i skladek na ubezpieczenie spoteczne oraz



zdrowotne i wynosi on 674 zl na osob$ lub 764 zl, gdy w rodzinie wychowuje siq dziecko
niepelnosprawne. W sytuacji gdy w rodzinie przekroczone jest kryterium dochodowe istnieje
mozliwosc przyznania tych swiadczeri z zastosowaniem mechanizmu „ zlotowka za
zlotowke/'.
Okreslone w ustawie kryterium dochodowe povvinny spclnic rodziny ublegaja^ce siej o zasilek
rodzinny oraz dodatki do niego.
Inne kryterium dochodowe obowia^zuje przy ustalaniu prawa do specjalnego zasilku
opiekuriczego -- gdzie obowiazuje kryterium 764,00 zl, a takze jednorazowq. zapomoge;
z tytulu urodzenia dziecka - kryterium 1922,00 zl.
Pozostale swiadczenia sq. niezalezne od wysokosci dochodu rodziny.
Obowiqzuje zasada, ze osobami w pierwszej kolejnosci zobowiqzanymi do lozenia na
utrzymanie dzieci sa_ ich rodzice. W sytuacji osob samotnie wychowujqcych dzieci, oznacza,
to koniecznosc zasa^dzcnia alimentow na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow.

Zasilek rod/inny przyznawany jest w zaleznosci od wieku dziecka pozostajacego na
utrzymaniu osoby uprawnionej i wynosi:
- 95,00 zt na dziecko w wieku do ukoriczenia 5 roku zycia;
- 124,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukoriczcnia 18 roku zycia;
- 135,00 zl na dziecko powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia.
Do zasilku rodzinnego przystugujq. dodatki:
1) Urodzenia dziecka ( 1 000,00 zl na dziecko, jest to swiadczenie jednorazowe);
2) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ( 400,00 zl

miesiecznie );
3) Samotnego wychowywania dziecka ( 193,00 zi miesiccznie na dziecko, a na dziecko

niepelnosprawne o 80,00 zl wi^cej. W rodzinie mogq. bye wyplacone nie wi^cej niz dwa
dodatki z tytulu samotnego wychowywania dziecka);

4) Dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( 95,00 zl miesiqcznie
na trzecie i na nast^pne dzieci uprawnione do zasilku rodzinnego);

5) Ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego ( 90,00 zl miesiccznie na dziecko
w wieku do 5 lat i 100,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukonczenia
24 roku zycia);

6) Rozpoczecia roku szkolnego ( 100,00 zl jednorazowo - na kazde dziecko rozpoczynaja^ce
naukc w szkole lub na dziecko rozpoczynajc^ce rocznc przygotowanie przedszkolne);

7) Podj^cia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( 113,00 zl miesiecznie na
zamieszkanie w internacie lub 69,00 zl miesi^cznie na dojazd do szkoly - wyplacany
przcz 10 micsi^cy w roku).

Aby skorzystac z dodatkow nalezy miec prawo do zasilku rodzinnego. Prawo do
poszczegolnych dodatkow ustalane jest po spelnieniu warunkow okreslonych w ustawie.

Poza zasilkami rodzinnymi i przysluguja^cymi do nich dodatkami, w ramach ustawy
o swiadczeniach rodzinnych realizowane sa^trzy rodzaje swiadczeti opiekunczych:



1. Zasilck pielcgnacvinv : ( do 31.10.2018r. - 153,00 zl miesie.cznie, od 01.11.2018r. -
184,42 zl miesi^cznie) - swiadczenie przysluguje niezaleznie od dochodu rodziny i osoby,
dlatego przyznawane jest nie na okres zasilkowy, lecz na okres waznosci orzeczenia
o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci. Swiadczenie przeznaczone jest dla
niepelnosprawnych dzieci i niepelnosprawnych osob doroslych oraz dla osob, ktore
ukoriczyly 75 lat.
Do zasilku piel?gnacyjnego nie majq. prawa osoby, ktore nabyly uprawnienia do dodatku
piel^gnacyjnego wyplacanego przy emeryturze lub rencie FUS.

2. Swiadczenie pielpgnacvinc : (do 31.10.2018r. - 1 406,00 zt nu'esi^cznie, od 01,11.2018r.
- 1583,00 zl miesi^cznie) -przyznawane jest osobom, ktore rezygnujq.bq.dz nie podcjmujq.
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekowac si? niepelnosprawnym czlonkiem
rodziny wymagajq.cym szczegolnej opieki, na ktorych cia^zy obowtazek alimentacyjny.
Swiadczenie piele_gnacyjne przysluguje jezeli niepelnosprawnosc osoby wymagaja^cej
opieki powstala nie pozniej niz do ukoriczenia 18-go roku zycia lub w trakcie nauki w
szkole lub szkole wyzszej jednak nie pozniej niz do 25 roku zycia.

3. Spccjalny zasitek onickuric/.y: ( do 31.10.2018r. - 520,00 zl miesi^cznie, od 01.11.2018r.
620,00 zl miesiecznie) przysluguje osobom, na ktorych ciajzy obowia^zek

alimentacyjny, jezeli rezygnujq. z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwia^zku z
koniecznoscia, sprawowania stalej opieki nad niepelnosprawnym czlonkiem rodziny.
Prawo do specjalnego zasilku opiekuriczego zalezne jest od dochodu rodziny sprawuja^cej
opiek^ oraz rodziny osoby wymagaja^cej opieki w przeliczeniu na osobe^ w rodzinie.
Kryterium to wynosi 764,00 zl. Do ustalenia prawa do specjalnego zasilku opiekuriczego
niczbednc jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu srodowiskowego, a po szesciu
miesiqpach sporza,dza si? aktualizacj^ ww. wywiadu.

Do katalogu swiadczeii rodzinnych zalicza si$ rowniez:

Zasilck dlu opickuna : w celu realizacji wyroku Trybunalu IConstytucyjnego z dnia 5
grudnia 2013r. Sejm w dniu 4 kwietnia 2014r. przyja^i ustaw? o ustaleniu i wyplacie zasilkow
dla opiekunow (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2092 z pozn.zm.). Ustawa weszla w zycie 15 maja
2014r. i na jej podstawie osoby, ktore utracily prawo do swiadczenia piel^gnacyjnego z dnicm
1 lipca 2013r, w zwia^zku z wygasni^ciem decyzji przyznaja^cej prawo do tego swiadczenia ,
mogly ubiegac si? o przyznanie zasilku dla opiekuna.
Wysokosc tego zasilku wynosila do 31.10.2018r. - 520,00 zl miesie.cznie, a od 01.11.2018r. -
wynosi 620,00 zl miesiecznie. Srodki finansowe na wyplat? zasilku dla opiekuna znajduja^ si?
wrozdziale 85502.
W 2018 roku zasilki dla opiekuna byly wyplacane dla 18 osob, na kwote_ 106 558,60 zr.

Jednorazowa zapomoga / tvtiilu urodzcnia sie tiziccka: f 1 000,00 /J jednorazowo)-
zapomoga uzalezniona jest od dochodow rodziny tj. kryterium dochodowe wynosi 1 922,00
zl. W 2018 roku becikowe wyplacone bylo 32 rodzinom, na kwot? 32 OOOzl.



Swiadczenie rodzicielskie: - prawo do swiadczenia rodzicielskiego przysfuguje osobom,
ktorym urodzilo si? dziecko, a ktore nie otrzymujq. zasitku macicrzynskiego.
Uprawnionymi do tego swiadczenia saj
a/ bezrobotni,
b/niepracuja^cy studenci
c/osoby wykonuJ3.ce prac? na tzw. umowach zlecenia lub o dzielo,
d/ osoby prowadza^ce pozarolniczq. dziafalnosc,
e/ opiekunowie taktyczni dziecka , ktore wystaj>ily do sajdu o przysposobienie dziecka,
f/ rodziny zasttjpcze,
g/ osoby, ktore przysposobity dziecko.
Swiadczenie rodzicielskie przysluguje w wysokosci 1 000 zl miesi?cznie, nie jest uzaleznione
od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyz swiadczenie rodzicielskie nie podlega
opodatkowaniu ani innymi obci^zeniami).
Wsparcie fmansowe w postaci swiadczenia rodzicielskiego przysluguje przez okres:
- 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
- 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
- 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
- 71 tygodni w przypadku urodzenia pi^ciorga i wi?cej dzieci przy jednym porodzie.
W 2018 roku swiadczenie rodzicielskie wyptacone zostalo dla 15 osob na kwot^ 117 804,20
zl.

Sklaclki na uhgzpieczcnic emcrytalno — rcntowc:
Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. o systemic ubezpicczeri
spolecznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 300 z pozn.zm.) - za osoby pobieraja^ce swiadczenie
piel?gnacyjne, specjalny zasilek dla opiekuna lub zasilek dla opiekuna opiaca skladki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezb^dny do uzyskania 25 letniego okresu
ubezpieczenia.
Srodki tlnansowe na oplacanie tego ubezpieczenia znajduja, si? w rozdziale 85502.
W 2018 roku skladki optacane byly dla 21 osob, na ogolna^ kwot? 58 147,73 zl.

Ponlzsza tabela przedstawia struklur^ tego wydatku:

Rodzaj swiadczenia
Swiadczenie piel^gnacyjne

Specjalny zasilek opiekunczy

Zasitek dla opiekuna

RAZEM:

Liczba osob
11

7

3

21

Liczba
swiadczi'ii

124

76

36

236

Kwota
swiadczen

43 206,05

9 624,96

5316,72

58 147,73



Skhidki na ubezpieczenie zdrowotne: ( rozdzial 85213):
Zgodnie z art- 66 ust. 1, pkt 28, 28a i 28b_ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1510z .
pozn.zm.), jezeli osoby pobieraja^ce swiadczenie piel^gnacyjne, specjalny zasilek opiekuriczy
lub zasiiek dla opiekuna, nie podlegaja_ ubezpieczeniu z innego tytuKi, wowczas podlegaj^
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytufu pobieranych wyzej swiadczeri.
W 2018 roku ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegalo 9 osob. Na skladki zdrowotne
poniesiono wydatek w wysokosci 7 730,28 zh

Ponizsza tabela przedstawia struktur? tego wydatku;

Rodzaj swiadczenia
Swiadczenie pielegnacyjne

Specjalny zasilek opiekuriczy

Zasifek dla opiekuna

RAZEM:

Liczba osob
3

4

2

9

Liczba
swiadczeii

36

48

13

97

Kwota
Swiadczeri
4 785,48

2318,40

626,40

7 730,28

Zlotowka /a zlotovvke:
Od stycznia 2016r. w rodziny , w ktorych przekroczone zostalo kryterium dochodowe
stanowiajce podstaw? do ustalenia prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatkow, dzigki
wprowadzeniu zasady ,, zfotowka za ztotowke/' nie traca^ calkowicie prawa do swiadczen, ale
otrzymuja, swiadczenia obnizone o kwot? przekroczenia.
W 2018 roku 45 rodzin otrzymalo zasilki rodzinne z dodatkami po przeliczeniu zasady
zJotowka za ziotowk^. Kwota wydatkowana na te swiadczenia wynosiJa 28 410,61 zi.

10. Swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane sa_ na warunkach okres'lonych
w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (tj. Dz.U.
z 2018r. poz. 554 z pozn.zm.).
Pomoc panstwa w postaci swiadczeii z funduszu alimentacyjnego ma na celu wspieranie osob
znajduja^cych si? w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemoznosci wyegzekwowania
alimentow od osoby zobowiqzanej do alimentacji wobec dziecka, co nie ogranicza sie
wyf^cznie do wyptaty swiadczen, ale la_czy si? z dziahmiami zmierzajqcymi do zwi^kszenia
odpowiedzialnosci osob zobowiajzanych do alimentacji.
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyshiguja^ osobie uprawnionej do ukoriczenia
przez n\i\8 roku zycia albo w przypadku, gdy uczy si? w szkole lub szkole wyzszcj do
ukoriczenia przez nia^ 25 roku zycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepehiosprawnosci - bezterminowo.



Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przystuguja^ w wysokosci biez^co ustalonych
alimentow, jednakze nie wyzej niz 500 zl miesie_cznie na osob?, pod warunkiem ze dochod na
jedna_ osob? w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zt. Do swiadczenia alimentacyjnego ma
prawo osoba uprawniona do alimentow od rodzica na podstawie tytutu wykonawczego
pochodz^cego lub zatwierdzonego przez sqd, jezeli egzekucja komornicza okazata si?
bezskuteczna. Bezskutecznosc egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucj?
w wyniku ktorej w okresie ostatnich dwoch miesi^cy nie wyegzekwowano petnej naleznosci
z tytulu zaleglych i bieza^cych zobowi^zari alimentacyjnych
W 2018 roku Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku wyptacal swiadczenia
alimentacyjne dla 39 osob, na la^czna^ kwot? 139 770,00 zl.

11. Dziafania wobec dtuznikow alimentacyjnych:

Post^powanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza si? do przyj^cia wniosku i
wydania decyzji wierzycielowi, ale polega rowniez na przeprowadzeniu postepowania wobec
dluznikow alimentacyjnych, co stanowi skomplikowanq. procedure. Dziatania wobec
dluznikow alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 07.09. 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentow (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 554 z pozn.zm.) podejmuje organ
wlasciwy diuznika tj. wojt, burmistrz lub prezydent miasta wtasciwy ze wzgledu na miejsec
zamieszkania dfuznika alimentacyjnego.
Wszelkie dzialania wobec dlu/nikow alimentacyjnych w zwiq.zku z bezskutecznq. egzekucj^
alimentow, podejmowane sa^na wniosek organu wlasciwego wierzyciela, jesli:
1) osobie uprawnionej zostalo przyznane prawo do swiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
2) osoba uprawniona do swiadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel

ustawowy zlozy do organu wlasciwego wierzyciela wniosek o podj?cie dziatari wobec
diuznika alimentacyjnego.

Dluznik alimentacyjny jest zobowiqzany do zwrotu organowi wlasciwemu wierzyciela
naleznosci w wysokosci swiadczen wyplaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej, tq.cznie z ustawowymi odsetkami. Nast^powato to w drodze wydania decyzji
administracyjnej. Od 18 wrzesnia 2015r. ten zapis w ustawie ulegl zmianie. Z uwagi na
powyzsze zlikwidowano tryb administracyjnej egzekucji naleznosci diuznika alimentacyjnego
wobec Skarbu Panstwa powstalych z tytulu swiadczen wyptacanych z funduszu
alimentacyjnego i wprowadzono egzekucj? s^dowq, jako sposob dochodzenia tych naleznosci
- oznacza to, iz wobec wszystkich dluznikow alimentacyjnych majq.cych zobowia.zania wobec
tutejszej gminy, nalezalo wystajtic z wnioskiem do komornika sqdowego o pr/ylqczenie bi\dz
wszcz^cie egzekucji na rzecz gminy.
W 2018 roku wyslano 24 wnioski do komornikow sa^dowych o przyl^czenie do egzekucji.
W zwia^zku z art. 7 ust. 1 pkt. 22 i ust. 2a ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udoslepnianiu
intbrmacji gospodarczych (tj. Dz.U. z 2003 Nr 50, poz. 424 z pozn. zm.) zostafa nawiajzana
wspolpraca z :
- Krajowym Rejestrem Dlugow,
- Biurem Informacji Gospodarczej Info Monitor,
- Krajowym Biurem Intbrmacji Gospodarczej,
- Rejestrem Dluznikow ERIF S.A.,



- Krajowq. Informacj^. Dlugow Telekomunikacyjnych BIG S.A.
Do ww. biur przekazywane sq w kazdym miesi^cu informacje o zobowiajzaniach dluznikow
alimentacyjnych.

Do grudnia 2018 roku zadluzenie z tytulu wyplaconych swiadczeri wynosi:
1. Wyplata zaliczek alimentacyjnych realizowanajest od 1.09.2005r.

- stan zadluzenia wynosil -113 100,80 zt,
- dluznicy alimentacyjni wplacili kwot?: 3 675,10 zl,
- obecne zadluzenie wraz z odsetkami wynosi: 109 425,70 zl.

2. Wyplata swiadczeri z funduszualimentacyjnego realizowanajest od 01.10.2008r.
- stan zadluzenia wynosil- 1 316 639,16 zl,
- dluznicy alimentacyjni wplacili kwote_- 60 333,71 zl,
- obecne zadluzenie wraz z odsetkami wynosi 1 256 305,45 zl.

Podejmowane dzlalania wobec dmznikow alimentacyjnych przedstawia ponizsza tabela:

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N .

9.

10

11

Wyszczegolnienie

Wezwanie dtuznika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia
wywiadu alimentacyjnego i odebranie oswiadczenia majatkowego
Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie
oswiadczenia majatkowego
Przekazanie komornikom sajdowym i organom wlasciwym
wierzyciela informacji pochodz^cych z wywiadu alimentacyjnego
oraz oswiadczenia majajlkowegq
Zobowia^zanie dluznika alimentacyjnego do zarejestrowania si$ w
urzt^dzie pracy jako bezrobotny albo poszukujacy pracy
Informacje skierowanc do Powiatowego Urzedu Pracy w Wieluniu o
potrzebie aktywizacji zawodowej dluznikow alimentacyjnych
Wszcz^cie post^powania dotycza^cego uznania dluznika
alimentacyjnego za uchylaja^cego si? od zobowi^zah alimentacyjnych
Zlozenie wniosku o sciganie za przest^pstwo okreslone w art.209§l
Kodeksu Karnego
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dluznika
alimentacyjnego
Wyslanie informacji dluznikowi alimentacyjnemu o przyznaniu
osobie uprawnionej swiadczeri z funduszu alimentacyjnego
Wyslanie wnioskow do organow wlasciwych dluznikow
alimentacyjnych o podj^cie dzialari wobec dluznikow
alimentacyjnych ( art. 3,ust.5)

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji
gospodarczej o zobowia^zaniach dluznika alimentacyjnego
wynikajajoych z tytulow, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy w przypadku powstania zalegtosci za okres dtuzszy niz 6
miesi^cy

Liczba podj^tych
dzialaii

7

7

7

0

0
0

0

0

24

19

32



Wydatki na swiadczenia rodzinne z dodatkami, swiadczenia opiekuncze, skladki na
ubezpicczenie emerytalno-rentowe, jednorazowe zapomogi z tytulu urodzenia dziecka,
swiadczenia rodzicielskie, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obslug? z tym
zwia_zan^ ujmuje si? w rozdziale 85502.

Ogolem wydatki w rozdziale 85502 obrazuje ponizsza tabela:

L.p

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

1 ( ) .

WYSZCZEGOLNIENIE

Zasilek rodzinny na dziecko w wieku do
5 roku zycia dziecka
Zasilek rodzinny na dziecko w wieku od
5 roku do 18 roku zycia
Zasilek rodzinny na dziecko powyzej 18
roku zycia
Dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania / urlopu
wychowawczego
Dodatek z tytulu urodzenia dziecka
Dodatek z tytulu samotnego
wychowywania dziecka
Dodatek z tyturu ksztalcenia i
rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego
Dodatek z tytulu rozpocze.cia roku
szkolnego
Dodatek z tytulu podje,cia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
Dodatek z tytulu wychowywania
dziecka w rodzinie wiclodzietnej
Jednorazowa zapomoga z tytulu
urodzenia si$ dziecka
Swiadczenie rodzicielskie
Zasilek piel^gnacyjny
Swiadczenie piele_gnacyjne
Specjalny Zasilek Opiekuriczy
Skladki na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe
Zasilek dla opiekuna
Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Ogolem koszty obslugi
OGOLEM WYDATKI :

LICZBA
OSOB

109

342

45

15

21

22

14

310

90

46

32
15
166
19
8

21
18
39

X

X

LICZBA
SWIADCZ
EN

1 050

3226

570

109

21

241

152

461

830

492

32
125

1 814
228
79

236
199
398

X

X

KWOTA
SWIADCZEN

97571,59

392005,19

74 720,03

42 570,28

21 000,00

45 060,94

1 6 6 X 0 , 0 - )

29233,23

56 707,09

45617,86

32 000,00
1 17804,20
286 873,74
336 756,00
42 178,10

58 147,73
106558,60
139770,00

56 640,47
1 'W S<>5,<)5



12. Program ,,Dobry Start" (300+)

Rzadowy program „ Dobry Start" zostal wprowadzony 1 czerwca 2018r. na mocy
Rozporzqxlzenia Rady Ministrow z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegotowych warunkow
realizacji rzqxlowego programu ,, Dobry Start'1.
Program ,,Dobry Start1' to 300,00 z! jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniow
rozpoczynaj^cych rok szkolny.
Rodziny otrzymuja^ wsparcie bez wzgl^du na dochod.
Swiadczenie dobry start przysfuguje raz w roku na rozpoczynaja.ee rok szkolny dzieci do
ukoriczenia 20 roku zycia. Natomiast dzieci niepemosprawne ucza_ce si? w szkole otrzymaja.
je do ukohczenia przez nie 24 roku zycia.

• Program 300 + przyshiguje wyl^cznie dzieciom ucza^cym si$ w szkole podstawowej,
dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole
ponadgimnazjalnej (z wyjqtkiem szkoly policealnej i szkoty dla dorosiych), szkole
artystycznej, w ktorej jest realizowany obowia^zek szkolny lub nauki, a takze w
mlodziezowym osrodku socjoterapii, specjalnym osrodku szkolno- -wychowawczy,
specjalnym osrodku wychowawczym oraz osrodku rewalidacyjno-wychowawczym;

• program nie obejmuje dzieci realizuj£(.cych przygotowanie przedszkolne ani w
przedszkolu, ani w tzw. ,,zerowce" prowadzonej w szkole;

• nie obejmuje takze studentow, uczniow szkol policealnych i uczniow szkol dla
doroslych;

• swiadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemow zabezpicczenia
spolecznego. Oznacza to, ze gmina ustala prawo do swiadczenia dobry start
samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jesli jeden z rodzicow
dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w panstwie Unii
Europe]skiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Aby otrzymac swiadczenie nalezy zlozyc wniosek. Moze to zrobic mama lub tata dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywajqpych w
pieczy zast^pczej - rodzic zast^pczy, osoba prowadz^ca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placowki opiekiificzo-wychowawczej. Wnioski o swiadczenie mozna skfadac :
- od 1 lipca online przez strong Ministerstwa Rodziny enipatia.mrpips.gov.pl oraz przez
bankowosc clektromcznaj,
- od 1 sierpnia drog^. tradycyjn^ (papierowaj;
Informacj? o przyznaniu Swiadczenia dobry start przesylane sq na wskazany we wniosku
adres poczty elektoronicznej • o ile Wnioskodawca poda adres. W przypadku, gdy
Wnioskodawca nie poda adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu
swiadczenia mozna uzyskac w miejscu skJadania wniosku .
W 2018 roku programem 300+ obj^l 595 uczniow na ia_czna^ kwot? 1 78 500,OOzK



13. Podsumowanie:

W aktualnej sytuacji spoleczno - gospodarczej pomoc spoleczna ma do spelnienia wazna^ rol?.
Powinna stwarzac poczucie bezpieczeristwa socjalnego, pomagac w tworzeniu wtasciwych
warunkow zycia i zaspokajania potrzeb spolecznosci lokalnej, wspomagac rodzine^ w
pelnieniu jej funkcji. Dzialania pracownikow pomocy spolecznej to nie tylko udzielanic
swiadczen pieni^znych, to takze praca socjalna oraz dzialania zmierzajqce do
wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentow wsparcia.

Podstawa^ do okreslenia potrzeb w zakresie pomocy spolecznej jest diagnoza problemow
spolecznych prowadzona na bieza^co. Osrodek gromadzi dane dotycza^ce sytuacji rodzinnej,
zawodowej, zdrowotnej mieszkancow Gminy korzystajq.cych z pomocy oraz danc
przekazywane przez inne podmloty, dzialaja^ce w systemic pomocy spolecznej.
W zwiqzku z powyzszym Osrodek Pomocy Spotecznej okresla nast^puja^ce najwazniejsze
potrzeby w zakresie pomocy spotecznej :
I/ podnoszenie poziomu i doskonalcnie sprawnosci funkcjonowania pomocy spotecznej
poprzez stale podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy spotecznej;
2/ poszerzanie dzialari sluza^cych aktywizacji spoiecznej, zdrowotnej, edukacyjnej osob
marginalizowanych i zagrozonych wykluczeniem spotecznym, mi^dzy innymi w oparciu
o projekty dofmansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej;
3/ dalszy rozwqj dzialan interdyscyplinarnych, bo dzi^ki wspolpracy interdyscyplinarnej
tworzy si^ platforma wspolpracy miedzy instytucjami oraz buduje si? spoteczne zaufanie do
kompetencji instytucji pomagaja^cych
4/ zapewnienie wsparcia osobom starszym, niepelnosprawnym, samotnym.

Wysilki Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku w 2018 roku jak i
postanowienia na lata kolejne zmierzaja^ do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w
swiadomosci spolecznosci lokalnej, gdyz Osrodek juz dawno przystal bye instytucj^
wyplacaja^cq. jedynie swiadczenia finansowe, a staje si? narz^dziem do budowania polityki
spolecznej na poziomie lokalnym, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem wsparcia niepieni^znego,
ktorejak udowadniajq. liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia si$ do usamodziclnienia
rodzin i przeciwdzialania spolecznej marginalizacji grup zagrozonych wykluczeniem
spotecznym.

a romocy Spoteanej

Rady




