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Świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Tabela 1.
Lp.

Rodzaj realizowanego zadania

Liczba

Liczba

świadczeniobiorców

świadczeń

Kwota w zł.

1.

Zasiłek stały

92

916

484 008,68

2.

Zasiłek okresowy

66

217

66 491,00

3.

Składki
na ubezpieczenie zdrowotne

77

770

38 003,00 zł.

Zasiłki celowe, specjalne
celowe, sprawienie pogrzebu
,schronienie, pomoc
rzeczowa, zdarzenie losowe.
Rządowy program „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”
Pomoc w formie posiłku nie
wymagająca
przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego
Wynagrodzenia z
pochodnymi pracowników
socjalnych, księgowej,
kierownika, sprzątaczki wraz
z utrzymaniem ośrodka i
zakupami inwestycyjnymi.

321 ?

x

136 254,28

602

61 934

222 962,59

63

5 700

17 269,10

9 etatów,
umowa zlecenie
informatyka;
umowa zlecenie
stażysty

x

Dotacja:
114 238,00

4.

5.
6.

7.

od zas. stałych

Własne:
436 462,18
Razem:
550 700,18

8.

Usługi opiekuńcze.

9.

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze.

(łącznie z wynagrodzeniem
i pracowniczymi kosztami
utrzymania

2 etaty

x

91 307,21

1 etat

x

39 593,44

105 rodzin

x

18 590,41

(łącznie z wynagrodzeniem
i pracowniczymi kosztami
utrzymania)

10.

Punkt interwencji
kryzysowej

11.

Domy pomocy społecznej

12.

13.

Resortowy Program
Wspierania Rodziny i
Systemu Pieczy Zastępczej
„ Asystent rodziny”
Opłata za pobyt dzieci

17 osób

397 951,21

9 rodzin

x

27 791,06

9 dzieci

x

48 321,11

14.

w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczowychowawczych
Prace społecznie użyteczne

3 osoby

x

1 944,00

15.

Wydawanie decyzji
potwierdzających prawo do
ubezpieczenia zdrowotnego

….

16.

Karta Dużej Rodziny

22 rodziny

112 kart

17.

Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny,
zasiłek dla opiekuna
wraz z kosztami
wynagrodzenia i utrzymania
Świadczenia wychowawcze
500 +
wraz z kosztami
wynagrodzenia i utrzymania

870 rodzin

SR – 23 132

801 rodzin

10 800

RAZEM

x

x

18.

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

210,00

FA - 1 325

254,60

4 832 860,40

ZD - 152

w

Ożarowie

w

ramach

5 480 155,08

12 475 091,38

swojej

działalności

realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej :

Ad. 1
ZASIŁEK STAŁY - jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 pkt 1-3, art. 10 ust. 1 art. 17 ust.1 pkt. 19, art. 36 pkt. 1 lit.a), art. 37 ust. 1-5
Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
930 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej
Zasiłek stały przysługuje :
-pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości
różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej
osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł. miesięcznie.
Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek

stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie, z tym że kwota zasiłku nie może być
niższa niż 30 zł. miesięcznie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza :





całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
zaliczenie do I lub II grupy inwalidów
legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
niezdolność do pracy z tytułu wieku- osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w
art.24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust.2 i3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227, z późn. zm.)

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej – zasiłek stały
nie przysługuje.
W 2016 r. Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 92 osób na łączną kwotę 484 008,68 zł.
w tym:
-72

osobom samotnie gospodarującym

- 20 osobom pozostającym w rodzinie
Ogólna liczba wypłaconych świadczeń: 916. Cała kwota pochodzi z dotacji.

Ad. 2
ZASIŁEK

OKRESOWY - jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym

Podstawa prawna:
Art. 7 pkt 1-15, art. 8 ust. 1 pkt 1-3, art. 38, art. 147 ust. 7 ustawy z dnia12 marca 2004r.o
pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn.zm.), Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego :




osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy dla osoby samotnie
gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 418 zł. miesięcznie.
rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy dla rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, z tym że kwota zasiłku nie może
być niższa niż 20 zł. miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej
na podstawie okoliczności sprawy.

W 2016 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50 % różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
2. w przypadku rodziny 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a
dochodem tej rodziny.
W 2016 r. gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków
na zasiłki okresowe w części określonej w pkt.1 i 2.
Ośrodek wypłacił zasiłki okresowe dla 66 rodzin na łączną kwotę 66 491,00 zł.
w tym :
 64 świadczeniobiorców z tej grupy otrzymało ten zasiłek z powodu braku
możliwości zatrudnienia
 2 świadczeniobiorców z tej grupy otrzymało ten zasiłek z powodu
niepełnosprawności

Ad. 3
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób
pobierających zasiłek stały - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2015 poz. 581 ze zm.
Wysokość składki na ubezpieczenie
ubezpieczeń zdrowotnych.

zdrowotne

określają

przepisy

o

systemie

W roku 2016 r. odprowadzono składki zdrowotne od 77 osób na kwotę 38 003zł. zł. od
osób pobierających zasiłek stały.

Ad. 4
ZASIŁEK

CELOWY – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Podstawa prawna
Art. 7 , pkt. 1-15, art. 8, art. 9, art. 17 ust. 1, pkt 5,ust.2 pkt. 1,art. 36 pkt 1 lit.c), art. 39,
art. 40,art. 41, Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu. Ta forma pomocy uzależniona jest od kryterium dochodowego osoby/rodziny
i występujących okoliczności sprawy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek

celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium
osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

dochodowego

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł.,
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.,
zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
Do celów pomocy społecznej, z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje
się dochód
miesięczny w wysokości - 288 zł
W roku 2016 r. wypłacono zasiłków celowych i specjalnych celowych na łączną
kwotę 123 070 zł. (137 462 zł. w roku poprzednim o 14 392 zł. mniej) Z tej formy
pomocy skorzystały 283 osoby (309 osób w roku poprzednim czyli 26 osób mniej). Liczba
rodzin 274, liczba osób w rodzinach 766. W tym :
Specjalne celowe otrzymały 46 osób (46 rodzin, 98 świadczeń ) na kwotę 18 561 zł.
Główne powody trudnej sytuacji życiowej wśród świadczeniobiorców to :
- bezrobocie i ubóstwo
- długotrwała choroba i niepełnosprawność
- rodziny niepełne
- wielodzietność i rodziny niepełne
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizm .
W większości przypadków wyżej wymienione powody trudnej sytuacji występują
komplementarnie.
Wysokość tych świadczeń mieści się w przedziale od 100 – 500 zł.
Część świadczeń przekazywana była w formie niepieniężnej – w postaci żywności,
wykupu lekarstw.
Zasiłki te nie zaspakajają w pełni potrzeb, a są jedynie dofinansowaniem do ich
zaspokojenia.
Wiele osób w zamian za przyznanie pomocy w formie zasiłków celowych
wykonywało prace porządkowe na terenie gminy.
Zgodnie z art. 17 ust.1,pkt 15 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu.
W 2016 r. sprawione zostały 3 pogrzeby na kwotę 9 650 zł. zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Ożarowie NR X/79/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
W 2016 r. Ośrodek udzielił schronienia 11 osobom na kwotę 29 385 zł. (głównie
poprzez umieszczenie we Wspólnocie „Chleb Życia” w Jankowicach, w Schronisku
,, Caritas ‘’ w Sandomierzu i w schroniskach na terenie całego kraju)
W ubiegłym roku OPS ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej na dostarczenie żywności dla najuboższej ludności. W ramach konkursu
wybrano ofertę Banku Żywności w Ostrowcu Św. na kwotę 5 000 zł.
W roku ubiegłym wpłynęło 26 Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie ,
( o 22 NK mniej niż w roku ubiegłym) przemoc dotyczyła 26 rodzin. W 2 rodzinach
Niebieskie Karty zakładane były ponownie. Spośród rodzin dotkniętych przemocą :
17 zamieszkuje na wsi, a 7 w mieście.

Powołanych zostało do podejmowania działań 26 grup roboczych w składzie: dzielnicowy,
pracownik socjalny , członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jeżeli
występował problem nadużywania alkoholu, pedagog, nauczyciel lub kurator sądowy – jeżeli
w rodzinie dotkniętej problemem są dzieci jak również przedstawiciele służby zdrowia gdy
zachodzi taka potrzeba. Koordynatorem każdej grupy roboczej jest pracownik socjalny.
Każda grupa robocza lub zespół dokonuje diagnozy sytuacji rodziny i opracowuje
indywidualny plan pomocy dla osób dotkniętych przemocą i realizuje go oraz podejmuje
działania w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy.
Ogółem liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych w roku 2016: 90 osób, w tym
kobiety – 30, mężczyźni – 35, dzieci – 25.
W 2016 roku grupy robocze podjęły decyzję o zakończeniu procedury NK w przypadku
24 Niebieskich Kart.
Pracownik socjalny i dzielnicowy monitorują sytuację w rodzinach zagrożonych przemocą
domową wizytami domowymi raz w miesiącu lub wg potrzeb.
Osoby doznające przemocy mają możliwość korzystania z pomocy psychologa i prawnika w
punkcie interwencji kryzysowej.
Gmina Ożarów realizuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXV/183/2012
z dnia 18 grudnia 2012 roku.
Oprócz wykonywania zadań własnych i zleconych Ośrodek
charytatywne :

organizował akcje

- zorganizowano wspólnie z uczniami Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie i uczniami
Publicznej Szkoły w Pisarach z drużynami zuchowymi i harcerskimi oraz z Zespołem Szkół
im Marii Skłodowskiej –Curie, zbiórki żywności w sklepach na terenie Ożarowa (przed
Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem), które wspomogły kilkadziesiąt najuboższych
rodzin. Osób starszych, chorych.
Tradycją już stała się akcja Mikołajkowo-Bożonarodzeniowa organizowana przez Publiczne
Przedszkole w Ożarowie.
W grudniu przedszkolaki uroczyście przekazały do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
dary swoich serc w postaci przyborów szkolnych, gier planszowych i pluszaków.
Do akcji przyłączyły się także dzieci z klas początkowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki w Ożarowie.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przekazali prezenty dzieciom z najuboższych
rodzin.
W ramach akcji „Św. Mikołaj kocha wszystkie dzieci” dla 135 dzieci z najuboższych
rodzin przygotowano paczki na łączną kwotę 6 773 zł.
W grudniu 2016 r. zorganizowano integracyjną „Wigilię”. Koszt zorganizowania wigilii
wyniósł - 3 363 zł.
W czerwcu 2016 pracownicy OPS wspólnie z pracownikami Środowiskowego Domu
samopomocy zorganizowali Piknik Integracyjny „ Razem” na stadionie. Podczas pikniku
odbył się przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz wystawa prac, był
punkt informacyjny Zespołu Interdyscyplinarnego. Można było skorzystać z porad
psychologa, pedagoga, dzielnicowego, pracownika socjalnego, strażnika miejskiego, członka
GKRPA.
W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym w 2016 od Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności
poprzez współpracę z Lokalną Grupą Działania przywiózł i rozdysponował następujące
produkty:
- makaron – 3 920 kg
- mleko – 6 780 l.
- cukier – 3 020 kg.
- olej – 3 15 l.
- gulasz wieprzowy – 3 202,8 kg
- ryż -3 770 kg.

-ser żółty – 1 810 kg.
- groszek z marchewką – 2 412 kg.
-koncentrat pomidorowy -1 024 kg.
- powidła śliwkowe – 936 kg.
- fasola biała – 2 412 kg.
- herbatniki – 1 508 kg.
- filet z makreli w oleju – 1 033,6 kg.
- szynka drobiowa – 2 073,6 kg.
RAZEM : 36 917 kg żywności na kwotę 167 080,14zł. dla 843 osób (238 rodzin, 759 osób)

Ad. 5 i Ad. 6
REALIZACJA PROGRAMU ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
–zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym
Podstawa prawna
Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 MP z 2013 r. poz. 1024;
Uchwała Nr XLIX/357/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w
ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
W roku 2016 pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
mogła być przyznana zgodnie z Uchwałą RM w Ożarowie bezpłatnie, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego,( tj. 771 zł. i 951 zł.)
Od 1 października 2003 r. Ośrodek prowadzi dożywianie dzieci w szkołach w formie
posiłku gorącego. Do szkół w Pisarach i Janowicach i Glinianach Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Gliniany-Potok przygotowywane są II dania w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Ożarowie i dowożone w termoportach.
Szkoła Podstawowa w Lasocinie posiada własną stołówkę (co drugi dzień gotowane jest
drugie danie), w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki OPS opłaca dzieciom i
młodzieży drugie danie, a w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie i w
Publicznym Przedszkolu w Ożarowie pełny obiad.
W roku 2016 Programem objętych zostało ogółem 602 osoby na kwotę 222 963 zł.
W tym 431 osób mieszkających na wsi,
Programem objętych zostało 346 uczniów, 103 dzieci w wieku przedszkolnym,
pozostałe osoby na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 174, w tym na wsi 123 ( w
tym zas. celowe wypłacono 89 rodzinom na kwotę 27 850 zł. )
w tym, w Jadłodajni Świętego Brata Alberta przyznano decyzją posiłek dla – 32 osób.
Przy realizacji tego zadania w roku 2016 r. korzystaliśmy ze środków własnych,
a także z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - 187 324 zł
Środki własne - 35 639 zł.
Łącznie stanowi to kwotę - 222 963 zł.

Ogółem w ramach Programu wydatkowano :
- na posiłki 191 913 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych 27 850 zł.
- dowóz posiłków 2 200 zł.
- doposażenie ( naczynia jednorazowego użytku) 1 000 zł.
Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
na podstawie Uchwały Nr XXXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28
stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dotyczyła 63 dzieci,
koszt posiłków to kwota 17 269 zł.
W ramach programu osłonowego udziela się wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole i uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Przyznanie
takiej pomocy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły bez wydania decyzji administracyjnej
i bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci nie
może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu
kalendarzowym. W roku 2016 wprowadzone zostały zmiany w ustawie o pomocy społecznej
dot. art. 48b informujące, że pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego
posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić w
sytuacji kryzysowej występującej na skalę masowa, a także w przypadku wystąpienia
klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego.

Ad. 7
Utrzymanie Ośrodka
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obligatoryjnym. W Ośrodku zatrudnionych było 14 pracowników :
- kierownik
- główna księgowa
- 6 pracowników socjalnych
- starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i pracownik socjalny zajmujący się
świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym (rozliczenie w II części
sprawozdania)
- sprzątaczka i wydająca posiłki
- 2 opiekunki domowe ( punkt 8)
- opiekunka - usługi specjalistyczne ( punkt 9)
Fundusz płac (dla kierownika, głównej księgowej, pracowników socjalnych,
informatyka i sprzątaczki, dwóch umów zlecenia dla stażystów) wraz z utrzymaniem
Ośrodka za 2016 r. wyniósł: 550 700 zł.
Środki własne – 436 462 zł.
Dotacja z U W – 114 238 zł.

Ad. 8
USŁUGI OPIEKUŃCZE - zadanie własne gminy
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
określa Uchwała Nr XXVI/171/2004
Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia
28 grudnia 2004 r.

Ze środków własnych w 2016 r. zatrudnione były dwie opiekunki domowe, które
świadczą usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne osobom wymagającym pomocy.
Tą forma pomocy objęto w 2016 r. 13 osób.
Fundusz płac opiekunek za 2016 r. wraz z utrzymaniem wyniósł 91 307,21 zł.

Ad. 9
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – zadanie zlecone.
Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób
świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zasad i trybu ustalania i
pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005r., Nr 189,
poz. 1598). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. Nr.135, poz.950 ze zm.)
W 2016 r. zatrudniona była jedna opiekunka świadcząca usługi specjalistyczne
dla 12 rodzin.
Fundusz płac opiekunki specjalistycznej za 2015 r. wraz z utrzymaniem wyniósł
39 593,44 zł.

Ad. 10
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej
W roku 2016 interwencją kryzysową objętych zostało 31 rodzin, tj. 82 osoby.
W interwencjach domowych uczestniczyli pracownicy socjalni ze Strażą Miejską i Policją.
Osoby pokrzywdzone mogą korzystać ze specjalistycznych porad psychologicznych,
pedagogicznych i prawniczych w punkcie interwencji kryzysowej.
Kwota przeznaczona na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej wyniosła 18 590,41
zł. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 105 rodzin.

Ad.11
Domy Pomocy Społecznej
Wg art. 17. ust. 1. pkt 16 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zadaniem
własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
W roku ubiegłym do DPS skierowano 2 osoby.
Ogółem w 2016 r. Ośrodek opłacił pobyt w DPS dla 17 osób na kwotę 397 951 zł.

Ad.12
Ustawa o wspieraniu rodziny oraz system pieczy zastępczej
W roku 2016 Gmina uczestniczyła w Resortowym Programie Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej „ Asystent rodziny”.
W ramach programu zatrudniony został w ramach umowy zlecenia asystent rodziny.
Koszt realizacji tego zadania to kwota: 27 791 zł.
Dotacja: 16 586 zł.
Środki własne: 11 205 zł. Liczba świadczeniobiorców 9 rodzin

Ad.13
Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych
W roku 2016 Ośrodek opłacał pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach
zastępczych dziewięciorgu dzieciom na kwotę 48 321,11 zł.
W roku 2016 Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej jedną rodzinę i dwoje dzieci trafiło do
placówki opiekuńczo –wychowawczej. Powyższa sytuacja spowodowana była całkowitym
brakiem opieki nad dziećmi.

Ad. 14
Prace społecznie użyteczne
Podstawa prawna: art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr
155, poz. 921).
Do prac społecznie użytecznych zostały skierowane 3 osoby.
Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez jedną osobę 40, wysokość świadczenia za 1
godz. -8,10 zł. Rodzaj prac: utrzymywanie zieleni, prace porządkowe, usługi opiekuńcze. Refundacja
PUP Opatów 60%. Wydatkowana kwota: 1 944 zł.

Ad. 15
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
W roku ubiegłym Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie prowadził cztery postępowania i
wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ad. 16
Karta Dużej Rodziny
Zadanie zlecone
Podstawa prawna: Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity
Dz.U. 2016r. poz. 785 z późn.zm.)
Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do kończ roku akademickiego - w którym jest planowane
ukończenie nauki.;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzice dzieci lub małżonek rodzica otrzymują Karty bezterminowo.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, niezależnie od dochodu i jest
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do korzystania z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wykaz uprawnień, lista instytucji i firm, które oferują zniżki przysługujące członkom rodziny
wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej:
www.rodzina.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.
Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
W 2016r. wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny złożyło 22 rodziny (w tym 18 rodzin po
raz pierwszy) i zostało wydanych 112 kart.

Wydatki na realizację powyższego zadania wynosiły 254,60 zł. i zostały pokryte ze środków
budżetu państwa.

Ad. 17
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Zadanie zlecone
Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1518 z późn.zm.).
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :
 urodzenia dziecka
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu pobierania
 samotnego wychowywania dziecka
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 rozpoczęcia roku szkolnego
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2. Świadczenia opiekuńcze
 zasiłek pielęgnacyjny,
 świadczenie pielęgnacyjne,
 specjalny zasiłek opiekuńczy (realizowany od 1 stycznia 2013r.)
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
4. Świadczenie rodzicielskie.
5. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.22a ustawy
Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom
jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia ich dziecka ; szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa
uchwała rady gminy oraz wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy.

Gmina Ożarów nie realizuje art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wyszczególnienie realizowanych świadczeń rodzinnych

Lp.

za 2016r.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Zasiłki rodzinne
w tym na zasadzie „złotówka za złotówkę”
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

Liczba
świadczeń
11 500
260

1 292 777,63
17 011,63

urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego

47
19

56
149

46 649,35
56 984,06

28
66
290

482
914
854

92 613,70
89 794,87
69 842,77

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła

128

1 410

95 543,29

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

92

1 651

148 770,03

Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgnacyjne

414

4 967

759 951

lub dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła)

1.7.
2.
2.1

Kwota zł.

Liczba
rodzin
504
33

2.2
2.3
3.
4.
5.

Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Świadczenie rodzicielskie

42
472
29
317
75
75
58
376
Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych
56
653
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

612 803
161 206
75 000
340 888
3 842 823,70
162 057

(od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego)

6.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
(od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego)

21

237

17 968

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:
1) do ukończenia 18 roku życia – bez dodatkowych warunków związanych np. z nauką w szkole,
2) do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole
(w rozumieniu ustawy jest to szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i
ponadgimnazjalna, a także ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz
ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki);
3)

do ukończenia 24 roku życia , jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej
i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego, trwa od 1 listopada do
31 października następnego roku.
Wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, a także wysokość
kryterium dochodowego uprawniającego do ich przyznania określone zostały poprzez
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2015r. poz.1238) - obowiązuje

od 1.11.2015r.

dochód w przeliczeniu na osobę
dochód w przeliczeniu na osobę w przypadku
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności
na dziecko do ukończenia 5 roku życia
na dziecko w wieku od 5 do 18 lat
na dziecko, które ukończyło 18 rok życia

do 31.10.2016r.
od 1.11.2016r.
kryterium dochodowe
674 zł
674 zł
764 zł

764 zł

kwoty zasiłku rodzinnego
89 zł
95 zł
118 zł
124 zł
129 zł
135 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego ulegnie zmianie od 1 listopada
2017r. i będzie wyższe o 80 zł.
Dochód z gospodarstwa rolnego do celów obliczania dochodu dla osób ubiegających się
o świadczenia rodzinne wynosił:
 2 506 zł. - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2014 r. (M.P. z 2015r. poz. 861)

 1 975 zł. - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2015r. (M.P. z 2016r. poz. 932)

Zasadniczą zmianą przepisów w zakresie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków jest
wprowadzenie od 1 stycznia 2016r. zasady „złotówka za złotówkę” (Ustawa z dnia 15 maja
2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2015r. poz. 995 z późn.zm.)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych przekroczenie progu dochodowego nie powoduje braku prawa do zasiłku
rodzinnego i dodatków, lecz tylko jego pomniejszenie o taką kwotę, o jaką rodzina przekracza
próg dochodowy.
Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.
W 2016 r. wypłacane były zasiłki rodzinne dla 504 rodzin na łączną kwotę 1 292 777,63 zł.,
w tym dla 33 rodzin w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Warunkiem otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego jest ustalone prawo do zasiłku
rodzinnego. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki wymagane do nabycia prawa do
zasiłku rodzinnego, rodzina może otrzymać odpowiednie dodatki do tego zasiłku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2015r. poz.1238)

od 1 listopada 2016r. zmianie uległa wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

do 31.10.2016r.

od 1.11.2016r.
do 31.10.2017r.
bez zmian 1 000 zł.

urodzenia dziecka
1 000 zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
400 zł
bez zmian 400 zł
samotnego wychowywania dziecka
185 zł.
193 zł.
samotnego wychowywania dziecka
265 zł.
273 zł.
legitymującego się orzeczeniem o
niepełnosprawności
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
90 zł.
95 zł.
kształcenia i rehabilitacji dziecka
80 zł.
90 zł.
niepełnosprawnego
do 5 r.ż.
kształcenia i rehabilitacji dziecka
100 zł.
110 zł.
niepełnosprawnego powyżej 5 r.ż.
rozpoczęcia roku szkolnego
100 zł.
bez zmian 100 zł.
zamieszkiwania dziecka w internacie
105zł.
113 zł.
dojazdów do szkoły
63 zł.
69 zł.
Kwoty dodatków w następnym okresie zasiłkowym od 1 listopada 2017r. ulega zmianie
wysokość zasiłku rodzinnego w poszczególnych grupach wiekowych oraz niektórych
dodatków do zasiłku rodzinnego.
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
(art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku
życia.
Ponadto warunkiem uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka występuje obowiązek
dostarczania przez osoby ubiegające się zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
pozostawanie pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (art.9, ust. 6).
Wzór zaświadczenia lekarskiego określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz.U z 2009r. Nr 163 poz. 1305).

W 2016r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka pobrały 47 rodziny na łączną kwotę
46 649,35zł.
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(art.10 ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje osobom korzystającym z urlopu
wychowawczego.
W 2016r. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego pobrało 19 osób na łączną kwotę 56 984,06 zł.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a ustawy o świadczeniach
rodzinnych) - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie „uczącej się”,
jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z
rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
W 2016r. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobrało 28 rodzin na
łączną kwotę 92 613,70 zł.
4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
(art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków
związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka legitymującego się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .
W 2016r. wypłacono dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
dla 66 rodzin na łączną kwotę 89 794,87 zł.
5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
(art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego - jednorazowa wypłata.
Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie
przedszkolne.
W 2016 r. wypłacono dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 290 rodzin na
łączną kwotę 69 842,77 zł.
6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
(art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje na częściowe pokrycie wydatków
związanych:



z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej
lub ponadpodstawowej oraz na dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, jeżeli
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności .
z dojazdem do tej miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej.

W 2016r. wypłacono dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania dla 128 rodzin w łącznej kwocie 95 543,29 zł.
7. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
(art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje na trzecie i następne dziecko w
rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.
W 2016 r. wypłacono dodatki dla 92 rodzin w łącznej kwocie 148 770,03 zł.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

(art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych) w kwocie 1 000 zł. jednorazowo przysługuje

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. (…)
W celu uzyskania zapomogi występuje obowiązek pozostawania kobiety pod opieką
medyczną od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Osoby ubiegające się o tą formę
świadczenia zobowiązane są do dostarczania zaświadczenia lekarskiego zgodnie ze wzorem
zaświadczenia lekarskiego określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz.U z 2009r. Nr 163 poz. 1305).
W 2016r. zapomogę pobrało 75 rodzin na łączną kwotę 75 000zł.

Świadczenie rodzicielskie
(art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych)
1 stycznia 2016r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1217 z późn.zm.)
wprowadzająca nowy rodzaj świadczenia rodzinnego jakim jest świadczenie rodzicielskie.
Przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego.
bez względu na dochód osoby czy rodziny.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni – w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką
jednego dziecka, a w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie
jest odpowiednio wypłacane przez większą liczbę tygodni.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z wyjątkiem
osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych z prawem do zasiłku, którym świadczenie
przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą
pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych.
Zgodnie z art. art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące świadczenia rodzicielskiego
miały zastosowanie również, jeżeli dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte
opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r.
W 2016r. świadczenie rodzicielskie pobrało 58 rodzin na łączną kwotę 340 888 zł.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
Zasiłek pielęgnacyjny (art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych) przysługuje :
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł. miesięcznie.

W 2016r. wypłacono 4 967 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 759 951 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych) jest świadczeniem
rodzinnym realizowanym od 1 stycznia 2013r. i przysługuje osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także
małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem uzależnionym od spełnienia kryterium dochodowego
tj. jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest nie dłużej niż na okres
zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października).
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego występuje obowiązek
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu
weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania, tj. ustalenia
czy faktycznie jest sprawowana opieka.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł. miesięcznie.
W 2016r. wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 29 rodzin na łączną kwotę
161 206 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne (art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych) przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 r.ż.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest bez względu na dochód rodziny,
na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W 2016r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1 300,00 zł. miesięcznie.
Od 1 stycznia 2017r. podlega corocznej waloryzacji i aktualnie wynosi 1 406zł. miesięcznie.
W 2016r. wypłacono świadczenia pielęgnacyjne dla 42 rodzin na łączną kwotę
612 803 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia
13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 121 z późn.zm.) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek
opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłacał składkę na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe.
W 2016r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 56 osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 162 057 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy (…)
przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 28a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U.
2015 poz. 581 z póź. zm.)
W 2016r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 17 968 zł.

ŚWIADCZENIA z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Zadanie zlecone
Podstawa prawna: Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 489)
W ramach powyższej Ustawy realizowane są :
1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów :
 organ właściwy dłużnika to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego (art. 3 pkt 9 ustawy)
 organ właściwy wierzyciela to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (art. 3 pkt10 ustawy)
 osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna. (art. 3 pkt11 ustawy)
O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona, co oznacza
osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Przy czym bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań
alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość
zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczność egzekucji
uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi
alimentacyjnemu
przebywającemu
poza
granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej,
alimentacyjnego szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności
zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika; lub
braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego zagranicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do:
 ukończenia przez nią 18 roku życia albo,
 w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25
roku życia, albo,
 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Okres świadczeniowy do świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października do
30 września roku następnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w 2016r. wypłacił 1435 świadczeń z funduszu
alimentacyjnego dla 74 rodzin na łączną kwotę 603 280 zł.

Średnia kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaconego w 2016r. wynosiła
455 zł. przy czym najniższa kwota wypłacona dla jednej osoby uprawnionej wynosiła 100
zł., a najwyższa wynosiła 500 zł. miesięcznie.
Na dzień 31.12.2016r. należności dłużników alimentacyjnych wynoszą:
 z tytułu wypłaconych do 30.09.2008r. zaliczek alimentacyjnych 703 666,14 zł.
 z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 503 583 zł. plus
ustawowe odsetki.
Każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w 2016r. z tytułu wypłaconych świadczeń
alimentacyjnych wynosiła 88 003,58 zł. Rozliczenie kwoty otrzymanej przez organ właściwy
wierzyciela z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz
z odsetkami następuje zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).
W pierwszej kolejności zaliczane są na poczet odsetek, a następnie 40% stanowi dochód
własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód
budżetu państwa.
Sprawy egzekucji alimentów dla wierzycielek z naszej gminy, korzystających ze świadczeń
z funduszu alimentacyjnego w 2016r. prowadzą komornicy z 14 miejscowości, przy
czym znacząca większość spraw prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Opatowie Bartłomiej Szyszka.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązuje organ właściwy
dłużnika (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego) do terminowego prowadzenia wobec dłużników alimentacyjnych określonych działań:
- przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu i odebranie oświadczenia majątkowego,
- zobowiązywanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy,
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,

- informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych

działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu
alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący
pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych,
robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu,
stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (art. 5 ust. 3).
Decyzji o uznaniu dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich
6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie
niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (art. 5 ust. 3a).
Cała ta procedura jest długoterminowa i wymaga podjęcia szeregu działań. Po wydaniu
decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych istnieje
podstawa do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz wniosku do
starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

ZASIŁEK dla OPIEKUNA
Zadanie zlecone
Podstawa prawna: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz.U.2016r. poz. 162 z późn.zm.).
Zasiłek dla opiekuna nie jest świadczeniem rodzinnym.
Przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1548 oraz
z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z powyższą Ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. świadczenie pielęgnacyjne od 1 lipca
2013r. pobierają tylko te osoby (rodzice lub rodzeństwo) opiekujące się osobami, u których
niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 r.ż. lub w trakcie nauki do 25 r.ż.
Jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała w późniejszym wieku (datę
określa orzeczenie), to te osoby, które od 1 lipca 2013r. utraciły prawo do pobierania
świadczenia pielęgnacyjnego miały możliwość skorzystania z zasiłku dla opiekuna.
U osób pobierających zasiłek dla opiekuna przeprowadzana jest przez pracownika socjalnego
co 6 miesięcy aktualizacja wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki nad
osobą niepełnosprawną.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł. miesięcznie.
liczba osób
liczba świadczeń
2016r.
14
152
Zasiłek dla opiekuna

78 600 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

17 695 zł.
2 808 zł.

11
5

125
60

kwota

Ad. 18
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Zadanie zlecone
1 kwietnia 2016r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195 z późn.zm.).
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie
od dochodu rodziny.
Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom uprawnionym w wysokości 500zł. miesięczne
na dziecko w rodzinie.
Natomiast na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 800 zł. lub 1200 zł. w przypadku jeżeli członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na
pierwsze dziecko Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci odsyła do definicji dochodu
i zasad jego obliczania zawartych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Pierwsze dziecko – oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do
ukończenia18 roku życia.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko składają
oświadczenia za 2014 rok o dochodach niepodlegających opodatkowaniu, dochodach z działalności
gospodarczej i o wielkości gospodarstwa rolnego oraz przedstawiają bieżącą sytuację swojej rodziny
w przypadku utraty lub uzyskania dochodu w roku bazowym lub po tym roku.
Niezbędne informacje dotyczące dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, wysokości należnego podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie pozyskuje we własnym zakresie.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września
2017r. Natomiast w kolejnym okresie świadczeniowym prawo do świadczenia wychowawczego
ustalane będzie od 1 października do 30 września kolejnego roku.

Sprawy związane z realizacją świadczeń wychowawczych (500+) prowadzone są przez
dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 5 480 155,08 zł. w tym: wypłata świadczeń 5 378 126,80
zł.; wynagrodzenia i koszty utrzymania 102 028,28zł. zł.
W 2016r. świadczenie wychowawcze pobrało 801 rodzin w tym 178 rodzin pobierało
świadczenie na drugie i kolejne dziecko tj. bez wykazywania dochodów.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych dla 1 275 dzieci wynosiła
5 378 126,80 zł.

ZMIANY od 1 stycznia 2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016r. poz. 1860) określająca uprawnienia
kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz
instrumentów polityki na rzecz rodziny.
W ramach powyższej ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w
czasie porodu - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka, bez względu na dochód, jednorazowe świadczenie w wysokości
4000 zł.
Ponadto, podstawowym warunkiem do przyznania świadczenia w kwocie 4 000zł. jest:




posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i
nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionego przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II
stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub
neonatologii. (obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego
zaświadczenia).
posiadanie przez matkę dziecka zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego
przez położną, potwierdzającego fakt, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do dnia porodu. (wymóg legitymowania się takim zaświadczeniem nie
dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko)

Kobieta, która urodziła dziecko u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, ma możliwość uzyskania wsparcia w ramach Ustawy z dnia 4
listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w formie poradnictwa w
zakresie:
1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2) wsparcia psychologicznego;
3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych;
4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo w powyższym zakresie koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
i udzielane jest na wniosek osoby złożony do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Koordynacja polega na:
1) opracowywaniu wspólnie z osobami, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów
w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego
upoważnienia.

Podsumowanie :
Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w roku
2016 wyniosły: 12 475 091,38 zł. w tym:
1) pomoc społeczna - 2 162 075,90zł., co stanowi 17,33 % wydatków ; w tym:
- zadania zlecone: 60 482,03 zł.
- zadania własne dofinansowywane: 909 084,71 zł.
- zadania własne: 1 192 509,17 zł. ( tj. 9,56% wszystkich wydatków)
2) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 832 860,40zł., co stanowi
38,74 % wydatków

3) pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 5 480 155,08zł., co stanowi 43,93 %
wydatków

W porównaniu z rokiem 2015 w którym wydatki wynosiły 6 456 725,36zł. nastąpił w 2016r.
wzrost o 93 %)
Rzeczywista liczba osób objętych pomocą społeczną , którym przyznano decyzją
świadczenie wynosi 771 mniej o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. ( 811 – rok
2015; 845 – rok 2014, 874 – rok 2013, 858 – rok 2012; ). Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną - 438 ( mniej o dwie rodziny w porównaniu z rokiem poprzednim) , w tym na
wsi 295 rodzin (dane bez osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego). Liczba osób korzystających z pomocy utrzymuje się na podobnym
poziomie z tendencją malejącą.
Analizując powody trudnej sytuacji życiowej naszych mieszkańców to najważniejszym jest
brak pracy, ponadto ubóstwo, długotrwała choroba.
Świadczenia pieniężne przyznawane są w oparciu o kryteria dochodowe.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł.,
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.,
zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
Do celów pomocy społecznej, z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny
w wysokości - 288 zł
Poniższa tabela przedstawia ilość osób objętych pomocą społeczną w poszczególnych
miejscowościach. Dane wygenerowane zostały z systemu Pomost. Nie obejmują osób
pobierających świadczenia rodzinne FA, ani świadczenia wychowawcze.

Rozkład miejscowy osób korzystających z pomocy społecznej
Miejscowość

Liczba osób
Procentowy udział liczby
Liczba osób korzystających
zamieszkujących na pobyt
korzystających do
z pomocy społecznej
stały/czasowy
zamieszkujących

Biedrzychów

76

0

0,00%

Binkowice

70

20

28,57%

Czachów

220

18

8,18%

Dębno

160

48

30,00%

Gliniany

283

29

10,25%

Grochocice

134

9

6,72%

Jakubowice

253

28

11,07%

Janików

169

23

13,61%

Jankowice

197

30

15,23%

Janopol

25

5

20,00%

Janowice

190

13

6,84%

Janów

85

18

21,18%

Julianów

100

7

7,00%

Karsy

251

29

11,55%

Lasocin

293

51

17,41%

Maruszów

271

42

15,50%

Niemcówka

48

6

12,50%

Nowe

121

6

4,96%

Ożarów

4648

381

8,20%

Pisary

233

32

13,73%

Polesie
Mikułowskie

23

2

8,70%

Potok

38

1

2,63%

Prusy

232

32

13,79%

Przybysławic
e

193

40

20,73%

Sobótka

556

102

18,35%

Sobów

515

36

6,99%

Stróża

106

20

18,87%

Suchodółka

192

10

5,21%

Szczury

13

0

0,00%

Szymanówka
(w tym
Kruków)

31

135

22,96%

Śmiłów

109

15

13,76%

Śródborze

129

25

19,38%

Tominy

122

17

13,93%

Wlonice

34

3

8,82%

Wojciechów
ka

80

8

10,00%

Wólka
Chrapanows
ka

83

5

6,02%

Wyszmontó
w

486

120

24,69%

Zawada

202

24

11,88%

W 2016r. wpłynęło 1 167 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych;
zostało wydanych 1 197 decyzji (przyznających, zmieniających, uchylających,
stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia)
Kwota odzyskanych w 2016r. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wynosiła
20 146 zł.
W 2016r. wpłynęło 898 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w tym 57
złożonych w formie elektronicznej;
zostało wydanych 878 decyzji (przyznających, zmieniających, uchylających, stwierdzających
nienależnie pobrane świadczenia)
Kwota odzyskanych w 2016r. świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wynosiła
1 000 zł.
W realizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
największe problemy powoduje niejednoznaczność przepisów skutkująca różnymi
możliwościami ich interpretacji (np. „zasada złotówka za złotówkę”, utrata/uzyskanie
dochodu).
Liczba osób pobierających świadczenia rodzinne utrzymuje się na tym samym poziomie
z tendencją wzrostową w zakresie świadczeń opiekuńczych w tym specjalnego zasiłku
opiekuńczego.
Świadczenia rodzinne uzależnione od dochodów rodziny oraz świadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko przyznawane są w oparciu o kryteria dochodowe.
Aktualnie prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
 jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674zł.
 jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie przekracza kwoty
764zł.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje jeżeli dochód w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 764zł.
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922zł.
Prawo do świadczeń z fundusz alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 725zł.
Do celów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przyjmuje się dochód z 1 ha
przeliczeniowego za 2015r. w wysokości 1 975zł. rocznie.
Aktualnie prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko w rodzinie
przysługuje:
 jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
 jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie przekracza kwoty
1 200zł.
Do celów świadczenia wychowawczego przyjmuje się dochód z 1 ha przeliczeniowego
za 2014r. w wysokości 2 506 zł. rocznie.
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w
wysiłkach zmierzających do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin
oraz
umożliwienie
im
bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna dążyć
do usamodzielniania osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
Wysiłki Ośrodka zmierzają do
zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości
społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie
świadczenia finansowe, a stał się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie
lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego.
Pracę jaką wykonują pracownicy socjalni to praca świadczona
na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, bez względu na
posiadany przez osobę/rodzinę dochód. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i
rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji
działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków
społeczności.
W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmują działania, które
można podzielić na następujące grupy :
- praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych,
- praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
- praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych,
- praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny- praca socjalna na rzecz
osób zaburzonych psychicznie.
Praca socjalna z tą grupą osób oraz ich rodzinami polega również na pomocy w tworzeniu
sieci oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby chorej w środowisku (
pomoc w uzyskania miejsca w ŚDS, usługi specjalistyczne ).
Szczególną formą pracy socjalnej jest praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny
zawierający określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub
rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W roku 2016 w ramach pracy socjalnej
zawarto 34 kontrakty socjalne.

Ośrodek podejmuje również działania na podstawie zgłoszeń innych Ośrodków bądź
instytucji, a także działania wynikające z przepisów zawartych w ustawie o pomocy
społecznej oraz innych ustawach.
Pracownicy socjalni sporządzali wywiady środowiskowe także dla PCPR,
sądów, Urzędów Skarbowych, Komorników, ZUS-ów, Zakładów Karnych , a także
innych ośrodków ( wywiady alimentacyjne ).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem
Pracy w Opatowie, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
Policją i Strażą Miejską w Ożarowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Ożarowie, szkołami, ośrodkami zdrowia, szpitalami, sądami, placówkami opiekuńczowychowawczymi.
Ponadto Ośrodek współpracuje
ze Wspólnotą Chleb Życia Siostry Małgorzaty
Chmielewskiej w Jankowicach, Zochcinie, Caritasem w Sandomierzu oraz Bankiem
Żywności w Ostrowcu Św.
W roku ubiegłym 6 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zakwalifikowano
na bezpłatne kolonie letnie w Dąbkach. OPS zapewnił pomoc dla wytypowanych dzieci , a
także transport do miejsca zbiórki.
Obszarem wymagającym szczególnej uwagi w najbliższych latach jest wsparcie dla osób
starszych z terenu naszej gminy. Należy pamiętać o tendencjach demograficznych, które
nieubłaganie wskazują na fakt starzenia się naszej społeczności lokalnej. To generuje
potrzebę zintensyfikowania działań w obszarze pomocy dla osób starszych, aby jak najdłużej
utrzymać ich prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.
Problemem jest również zabezpieczenie tym ludziom godziwych warunków życia.
Dotyczy on nie tylko osób zamieszkujących samotnie i nie mających bliskiej rodziny.
Często najbliższa rodzina nie zapewnia stosownej opieki osobom starszym. Dlatego z każdym
rokiem wzrasta liczba osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Ludzie starsi oprócz bieżących wydatków z racji wieku i chorób z nim związanych
ponoszą również znaczne wydatki na leczenie i nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w
środowisku. Wprawdzie świadczenia ludzi starszych są relatywnie niskie, jednak przekraczają
kwotę kryterium dochodowego, jakie wyznacza ustawa tj. 634, 00 zł. w odniesieniu do osób
samotnych i nie kwalifikują tych ludzi do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Sporym problemem dla tych ludzi jest np. zakup opału na zimę. Dlatego nasza placówka
często dofinansowuje zakup węgla w postaci specjalnych zasiłków celowych.

Za współpracę z Ośrodkiem serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom,
które wspierają nasza pracę i starają się wspólnie z nami rozwiązywać problemy rodzin.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie
Małgorzata Dębniak

