Świadczenia
realizowane
przez
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w okresie od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 poz.593 z póź. zm.)
Tabela 1.
Lp.

Rodzaj realizowanego zadania

Liczba

Liczba świadczeń

Kwota w zł.

świadczeniobiorców

1.

Zasiłek stały

83

819

274 175,-

2.

Zasiłek okresowy

141

383

79 610,-

3.

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiłki celowe

57

657

21 560,-

527

x

170 923,-

527

69 935

200 237,-

7 etatów

x

270 779

2 etaty

x

55 528,-

1 etat

x

23 924,-

72 osoby

x

25 000

5 osób

53

58 159

27 osób

x

39 432

4.
5.

10.

Rządowy program „Posiłek
dla potrzebujących”
Wynagrodzenie kierownika,
pracowników socjalnych,
księgowej i sprzątaczki wraz
z utrzymaniem ośrodka i
zakupami inwestycyjnymi
Usługi opiekuńcze.
Wynagrodzenie opiekunek
domowych wraz z
pracowniczymi kosztami
utrzymania
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
Wynagrodzenie opiekunki
specjalistycznej wraz z
pracowniczymi kosztami
utrzymania
Punkt interwencji
kryzysowej
Domy pomocy społecznej

11.

Prace społecznie użyteczne

6.

7.

8.

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w ramach swojej działalności realizuje
zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Ad. 1
ZASIŁEK STAŁY - jest to zadanie zlecone o charakterze obowiązkowym
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2, art. 10 ust. 1 art. 18 ust.1 pkt. 1, art. 36 pkt. 1 lit.a), art. 37 ust. 1-5
Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004r., Nr 64 poz. 593
z późniejszymi zmianami), 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)
Zasiłek stały przysługuje :
-pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, 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 m osoby, z tym
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł. miesięcznie, od 1 października
2006r.- 444 zł.
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, 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
osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat
(kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej – zasiłek stały
nie przysługuje.
W 2006 r. Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 83 osób (wzrost o 8%)
274 175zł.
w tym:

na łączną kwotę

- 61 % osobom zamieszkującym na wsi, a 39 % mieszkającym w Ożarowie
- 30 % to kobiety, a 70 % to mężczyźni
- 54 % to osoby w wieku powyżej 51 roku życia.
- 37% to osoby w wieku 31 – 50 lat
- 9% to osoby w wieku 18 – 30 lat
-65% to osoby samotnie gospodarujące
-35% to osoby pozostające w rodzinie

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, ust. 2, art. 38, art. 147 ustawy z dnia12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64,poz. 593 z późniejszymi zmianami)
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)
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 2006 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 35 % różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
2. w przypadku rodziny 25 % różnicy między
dochodem tej rodziny.

kryterium dochodowym rodziny, a

W 2006 r. gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków
na zasiłki okresowe w części określonej w pkt.1 i 2.
Ośrodek wypłacił
w tym :

zasiłki

okresowe

dla

141 rodzin na łączną kwotę 79 610 zł.,

- 85 % świadczeniobiorców z tej grupy otrzymało ten zasiłek z powodu braku
możliwości zatrudnienia
- 8 % świadczeniobiorców
niepełnosprawności

z

tej

grupy

otrzymało

ten

zasiłek

z

powodu

- 5 % świadczeniobiorców z tej grupy otrzymało ten zasiłek z powodu długotrwałej
choroby.
80 %
korzystających z
a 20 % w mieście.

tej

formy

pomocy

to

osoby zamieszkujące

na

wsi.,

Ad. 3
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób
pobierających zasiłek stały - zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
45, poz. 391 z późn.zm.)
Wysokość składki na ubezpieczenie
ubezpieczeń zdrowotnych.

zdrowotne

określają

przepisy

o

systemie

W roku 2006 r. odprowadzono składki zdrowotne od 57 osób na kwotę 21 560,-zł.

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 5ust. 2 pkt. 1,art. 36 pkt 1 lit.c), art. 39,
art. 40,art. 41, Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004r. Nr 64
poz.593 z późniejszymi zmianami) 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)
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 nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł.,
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, od 1
października 2006 r. - 477 zł.
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł.,
zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, od 1 października
2006r. - 351 zł.
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
Do celów pomocy społecznej przyjmowało się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości 194 zł., od 1 października 2006r. - 207 zł
W roku 2006 r. wypłacono zasiłków celowych i specjalnych celowych na łączną
kwotę 170 923,-zł. Z tej formy pomocy skorzystało 527 osób , w tym :
- 81 % to rodziny
- 19 % to osoby samotne
Z samych zasiłków celowych skorzystało 414 osób (rodzin) na kwotę 147 714 zł.W
porównaniu z rokiem 2005 – spadek korzystających o 14 %(65 osób) i wykorzystana kwota
mniejsza o 41 %.
Przeważająca część świadczeniobiorców tej formy pomocy to mieszkańcy wsi : 68 %,
a 32 % to mieszkańcy Ożarowa.
Z całego ogółu rodzin korzystających z tej pomocy - rodziny wielodzietne (mające 3
i więcej dzieci) stanowiły 23 %.
Główne powody trudnej sytuacji życiowej wśród świadczeniobiorców to :
- bezrobocie i ubóstwo 78 %
- długotrwała choroba i niepełnosprawność 24 %
- alkoholizm 2 %
- rodziny niepełne 4 %
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 0.2 %
W większości przypadków wyżej wymienione powody trudnej sytuacji występują
komplementarnie.
Wysokość tych świadczeń mieści się w przedziale od 80 – 350 zł.
Część świadczeń przekazywana była w formie niepieniężnej – w postaci żywności.
Zasiłki te nie zaspakajają w pełni potrzeb, a są jedynie dofinansowaniem do ich
zaspokojenia.
Z zasiłków specjalnych celowych skorzystało 113 osób na kwotę 23 209 zł.
66% tych świadczeniobiorców to mieszkańcy wsi, a 34% to mieszkańcy miasta.
Głównym powodem przyznania tej formy pomocy była niepełnosprawność i długotrwała
choroba ,zdarzenie losowe,rodziny niepełne.

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
2006 r. sprawiony został 1 pogrzeb na kwotę 2 702 zł.
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 2005 do domu pomocy społecznej skierowano jedną osobę.
Natomiast w roku 2006 skierowano 5 osób (jedna osoba zmarła).
Ogółem w 2006 r. Ośrodek opłacił pobyt w D.P.S. dla pięciu osób na kwotę 58 159 zł.
W 2006 r. ze względu na trudna sytuację życiową spowodowaną nadużywaniem
alkoholu i innymi problemami spowodowanymi alkoholem
udzielono pomocy
50 rodzinom; liczba osób w tych rodzinach - 106.
Ośrodek nasz współpracuje z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych
w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych oraz udzielania pomocy osobom
i rodzinom z problemem alkoholowym. Ponadto jeden pracownik naszego ośrodka
jest członkiem Miejsko-Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ożarowie i uczestniczy w jej działaniach.
W 2006 r. sprawy przemocy w rodzinie dotyczyły 18 środowisk. W zależności
od okoliczności sprawy prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty” i dotyczyło to
2 rodzin. Dwie matki z dziećmi przebywały w schronisku dla ofiar przemocy.
W 2006 r. Ośrodek udzielił schronienia 4 osobom poprzez umieszczenie we
Wspólnocie „Chleb Życia” w Jankowicach.

Ad. 5
REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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)
W roku 2006 pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
mogła być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego,( tj. 715.50 zł i odpowiednio
526.50 zł.)
Od 1 października 2003 r. Ośrodek prowadzi dożywianie dzieci w szkołach w formie
zup. Do szkół podstawowych w Pisarach, Janowicach i Suchodółce przygotowywane są
posiłki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie i rozwożone w termoportach.

Szkoła Podstawowa w Lasocinie posiada własną stołówkę, a Szkoła Podstawowa
w Glinianach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gliniany-Potok (na
własną prośbę) prowadzi dożywianie w formie bułki i jogurtu.
W roku 2006 dożywianiem zostało objętych 476 uczniów, z czego 69 % to dzieci
mieszkające na wsi, a 31 % to dzieci z Ożarowa. W roku 2006 Rządowym Programem
objętych zostało ogółem 527 osób ( 290 rodzin )
Dzieci od 0 do 7 lat – 73, w tym na wsi 33
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych– 403, w tym na wsi
316
Osoby stare, chore, niepełnosprawne – 51, w tym na wsi 18 ( Jadłodajnia Świętego Brata
Alberta)
Przy realizacji tego zadania w roku 2006 korzystaliśmy ze środków własnych,
a także z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - 138 440 zł
Środki własne - 61 797 zł.
Łącznie stanowi to kwotę - 200 237 zł.
W ramach Programu powstał w ubiegłym roku magazyn żywnościowy-koszt: 47 728 zł.
Zakupiono także samochód do rozwożenia posiłków- 26 800zł
Ponadto w roku 2006 OPS sfinansował modernizację kuchni w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie:
-położono glazurę , koszt : 23 955 zł.
-wymieniono instalację elektryczną ( rozdzielnia główna), koszt : 6 283 zł.

Ad. 6
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obligatoryjnym. W Ośrodku zatrudnionych jest 12 pracowników :
- kierownik
- 5 pracowników socjalnych
- główna księgowa
- starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
- sprzątaczka
- 2 opiekunki domowe
- opiekunka - usługi specjalistyczne
Fundusz płac (dla kierownika, pracowników socjalnych, księgowej i sprzątaczki)
wraz z utrzymaniem Ośrodka za 2006r. wyniósł 270 779,-zł.
Środki własne – 70 567,- zł.
Dotacja z U W – 200 212,- zł.

Ad. 7
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 2006r. zatrudnione były dwie opiekunki domowe, które
świadczą usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne osobom wymagającym pomocy.
Tą forma pomocy objęto w 2006 r. 11 osób.
Fundusz płac opiekunek za 2006 r. wraz z utrzymaniem wyniósł 55 528,-zł.

Ad. 8
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)
W 2006 r. zatrudniona była jedna opiekunka świadcząca usługi specjalistyczne
dla 9 rodzin.
Fundusz płac opiekunki specjalistycznej za 2006 r. wraz z utrzymaniem wyniósł
23 924,-zł.
Ad. 9
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej
W roku 2006 interwencją kryzysową objęte zostały 72 osoby ( 45 rodzin). Programem
ochrony ofiar przemocy objętych zostało 21 osób, programem terapeutycznym 33 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.
Wykorzystanie środków:
-umowy zlecenia : 19 028 zł.
-zakup komputera : 3 972 zł.
-zorganizowanie wigilii : 2 000 zł.
Środki własne : 10 000 zł.
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego : 15 000 zł.

Oprócz wykonywania zadań własnych i zleconych Ośrodek organizował akcje
charytatywne :
- zorganizowano wspólnie z Drużyną Harcerską im. ”Szarych Szeregów” w Ożarowie
zbiórki żywności w sklepach na terenie Ożarowa (przed Wielkanocą i przed Bożym
Narodzeniem), które wspomogły kilkadziesiąt najuboższych rodzin.
Ponadto 200 dzieci z najuboższych rodzin zazwyczaj wielodzietnych otrzymało
paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia na łączną kwotę 6 000,-zł. (koszt jednej
paczki 30 zł.)
W grudniu 2006 r. zorganizowano „Wigilię” dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
samotnych i ubogich w Domu Kultury w Ożarowie; uroczystość uświetniła swoim
występem młodzież z Zespołu Szkół w Ożarowie.
W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu ,,Dostarczanie
żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD otrzymał od Stowarzyszenia
Świętokrzyski Bank Żywności następujące produkty:
- makaron wyborowy – 4 000 kg.
- ser gouda – 2 822 kg.
- mąka – 12 150 kg.
- ryż – 4 800 kg.
- mleko – 24 240 l.
- ser topiony – 960 kg.
- cukier – 4 000kg.
- kasza – 2 500kg.
Żywność otrzymało 800 osób zamieszkujących na terenie Gminy Ożarów, których dochód nie
przekraczał kryterium dochodowego.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Podstawa prawna : Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm .), Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu
organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz.U. Nr 210, poz. 1745).
Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
W pracach społecznie użytecznych biorą udział osoby zarejestrowane w P.U.P.
Opatów jako bezrobotne bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej.
Prace mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Odpłatność za
wykonaną pracę wynosi 6,20 zł za godzinę. Według Porozumienia Nr 4/2006
zawartego dnia 19 kwietnia 2006r. zawartego między Burmistrzem Miasta i Gminy
w Ożarowie a Starostą Opatowskim wysokość refundacji z Funduszu Pracy
wynosiła 50 %. Prace społecznie użyteczne organizowane były w okresie od maja
2006r. do grudnia 2006r. Do wykonywania prac zostało skierowanych 27 osób, a
wypłacona kwota to 39 432 zł., (50 % tej kwoty refunduje PUP w Opatowie )
Prace społecznie użyteczne polegały między innymi na :
- pomocy osobom w podeszłym wieku i samotnym w remontach budynków,
- wycince
krzewów i chwastów
w pasie dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich,

- utrzymywaniu porządku i drobnych prac remontowych chodników,
- remontach obiektów sportowych i budynków użyteczności publicznej,
- utrzymaniu zieleni, nasadzaniu krzewów.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
W roku 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie realizował zadania
wynikające
z ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 139 poz 992) na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta i
Gminy w Ożarowie Nr 6/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r., a następnie Upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Nr 1/2006 udzielonego Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ożarowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń
rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji .
Realizację wypłat świadczeń rodzinnych w 2006r. należy rozdzielić na dwie
zasadnicze części uzależnione od zmiany z dniem 1 września 2006 r. okresu
zasiłkowego do świadczeń rodzinnych
 I okres : od 1.01.2006 r. do 31.08.2006 r., który obejmuje okres zasiłkowy do
świadczeń rodzinnych trwający od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006 r.
 II okres : od 1.09.2006 r. do 31.12.2006 r., który wchodzi w skład okresu
zasiłkowego do świadczeń rodzinnych trwającego od 1 września 2006 r.
do 31 sierpnia 2007 r.
W 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie wypłacał świadczenia rodzinne
od 1 września 2006r. wszystkim osobom uprawnionym, przy czym do 31 sierpnia 2006r.
świadczenia rodzinne wypłacały jeszcze zakłady pracy zatrudniające co najmniej
20 pracowników i osoby zatrudnione, spełniające warunki korzystania ze świadczeń
rodzinnych mogły pobierać w zakładzie pracy zasiłki rodzinne i tylko 3 rodzaje
dodatków: z tyt. urodzenia, rozpoczęcia roku szkolnego i z tyt. kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz zasiłek pielęgnacyjny; a w przypadku
ubiegania się o którykolwiek z pozostałych dodatków zgłaszali się do Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Od 1 września 2006r. realizatorem świadczeń rodzinnych na terenie gminy Ożarów
jest tylko Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie.
W 2006r. liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosiła 1 175.
W realizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych największe problemy
powoduje niejednoznaczność przepisów powodująca rożne możliwości ich interpretacji
oraz duża częstotliwość wprowadzanych zmian przepisów, bowiem od wejścia w życie
ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. od 1 maja 2004r. była już 13 razy zmieniana.

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 (obowiązuje od 1.09.2005r.)

2. Świadczenia opiekuńcze
• zasiłek pielęgnacyjny,
•

świadczenie pielęgnacyjne.

3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.22a
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 tego art. ustawy o
świadczeniach rodzinnych.

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
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zgodnie z Ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 139 poz 992)

Świadczenia rodzinne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
w 2006 r.

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
• opiekunowi faktycznemu dziecka
(opiekunem faktycznym dziecka, zgodnie z ustawą, jest
•

osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka)
osobie uczącej się (to osoba pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sadu
orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się)

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:
- do ukończenia przez dziecko 18 roku życia – bez dodatkowych warunków związanych
np. z nauką w szkole,
- do ukończenia przez dziecko 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
- do ukończenia przez dziecko 24 roku życia , jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej i
jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Warto zwrócić uwagę, że na dziecko w wieku do 21 roku życia, które nie posiada
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny
przysługuje tylko w razie nauki w szkole (w rozumieniu ustawy jest to szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna, a także ośrodek szkolnowychowawczy, 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); zasiłek rodzinny nie przysługuje natomiast, gdy
dziecko w wieku do 21 lat podejmuje studia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
1.dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
2.dziecko lub osoba ucząca się zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
3.dziecko lub osoba ucząca się jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko
4.osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub jedno z
rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie
alimentów zostało oddalone.
Od momentu wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie uległo zmianie
kryterium dochodowe uprawniające do korzystania
ze świadczeń rodzinnych.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których wyżej mowa jeżeli dochód
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00zł.
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 130
poz. 903) od 1 września 2006r. uległy zmianie wysokości zasiłków rodzinnych.

Do 31 sierpnia 2006r. wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona była od liczby dzieci
w rodzinie; od 1 września kwoty zasiłku rodzinnego uzależnione są od wieku dziecka :
w okresie do 31 sierpnia 2006r.
- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 zł na trzecie dziecko,
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko

w okresie od 1 września 2006r.
- 48 zł na dziecko do ukończenia 5 roku
życia
- 64 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat
- 68 zł na dziecko, które ukończyło 18 rok
życia

W 2006 r. wypłacane były zasiłki rodzinne dla 986 rodzin na łączną kwotę 892 092
zł. co w odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty zasiłków rodzinnych (562 486 zł.)
stanowi wzrost o 59%.
Struktura rodzin
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Z powyższej analizy wynika, że blisko połowa wszystkich rodzin pobierających zasiłki
rodzinne to rodziny z 1 dzieckiem.

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.
Wyjątek stanowiły od 1.09.2005r. dodatki z tytułu:
• 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
które mogły być wypłacane bez uprawnień do zasiłku rodzinnego, jeżeli osoba nabyła
do nich prawo do dnia 31.08.2005r.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Od 1 stycznia 2006r.
uległa zmianie kwota tego dodatku z kwoty 500 zł. na kwotę 1000 zł. Dodatek
przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. na każde dziecko.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w 2006r. pobrało 81 rodzin (na 82 dzieci) na łączną
kwotę 82 000zł. W odniesieniu do 2005r., w którym z tego rodzaju dodatku
skorzystało 56 rodzin, widoczny jest wzrost rodzin, które pobrały dodatek z tytułu
urodzenia dziecka o 44%.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatek przysługuje
pracownicy lub pracownikowi korzystającym z urlopu
wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie. Jeżeli osoba nabyła prawo do zasiłku
wychowawczego przed 1 maja 2004r. w podwyższonej kwocie (tj. osoba samotnie
wychowująca dziecko lub wychowujaca trzecie i kolejne dziecko) i nadal spełniała
warunki korzystania z tego dodatku to był on wypłacany w kwocie 505,80 zł.
miesięcznie.
Dodatek przysługuje przez okres do :
- 72 m-cy, gdy dziecko do lat 16 jest niepełnosprawne albo w wieku powyżej 16 lat jest
niepełnosprawne w stopniu znacznym,
- 36 m-cy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy
jednym porodzie,
- 24 m-ce, w pozostałych przypadkach.
Dodatek ten w 2006 r. pobrało 47 rodzin na łączną kwotę 155 096 zł., co w odniesieniu
do wypłaconej w 2005r. kwoty dodatków (163 873 zł.) stanowi spadek o 6%.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania-dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres do trzech lat, nie dłużej niż
do ukończenia przez dziecko 7 lat. Jeżeli osoba uprawniona do dodatku podejmie zatrudnienie
lub inna pracę zarobkową, prawo dodatku ulega zawieszeniu od dnia podjęcia zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej. Od 1 września 2005r. przepis dotyczący wypłaty tego
dodatku został uchylony, a dodatek mógł być wypłacany jedynie osobom które nabyły
do niego prawo do dnia 31.08.2005r.
Dodatek ten w 2006 r. w naszym Ośrodku pobierała jedna osoba na łączna kwotę 3 600
zł.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- zgodnie z ustawą samotnym wychowywaniem dziecka jest wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub
matką dziecka.
Od 1 września 2005 r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
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
Dodatek ten przysługuje w kwocie po 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż
340 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli osoba samotna wychowuje niepełnosprawne dziecko
w wieku do lat 16 lub dziecko starsze o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas

dodatek ten zwiększa się o 80 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł.
na wszystkie dzieci. Do 31 sierpnia 2006r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka w rodzinach, w których dochód nie przekraczał 50% kwoty kryterium
dochodowego (252zł), był wypłacany w kwocie zwiększonej o 50 zł. na dziecko,
nie więcej jednak niż o 100zł. na wszystkie dzieci. Od 1 września 2006r. nie
obowiązuje przepis dotyczący rodzin o niskim dochodzie o zwiększeniu kwoty tego
dodatku.
W 2006r. dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka pobierało 58 rodzin
na łączna kwotę 162 520zł., w tym wypłacona kwota 34 320 zł. dotyczyła dodatków
w zwiększonej kwocie.
W 2006r. w związku ze znacznym ograniczeniem przepisów dotyczących kręgu osób
uprawnionych i jednoczesnym nabyciem przez te osoby uprawnień do zaliczki
alimentacyjnej, nastąpił w odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty dodatku
(388 354 zł.) spadek wypłacanego dodatku o 58%.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek ten przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją
lub kształceniem dziecka w wieku :
• do
ukończenia
16 roku
życia
jeżeli
legitymuje
się
orzeczeniem
o niepełnosprawności
• powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się
dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .
Dodatek przysługiwał do 31 sierpnia 2006r. w wysokości:
• 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
• 70 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat, do ukończenia 24 lat.
a zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o
zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 130 poz. 903)
wysokość dodatku od 1 września 2006r. wynosi:
• 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
• 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat, do ukończenia 24 lat.
W 2006r. wypłacono 1 425 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego dla 103 rodzin na łączną kwotę 98 970 zł., co w odniesieniu
do wypłaconej w 2005r. kwoty tego dodatku (78 060 zł.) stanowi wzrost o 27%
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego. Od 1 września 2006r. uległa zmianie wysokość tego dodatku z kwoty
90 zł. na kwotę 100 zł.
W 2006 r. wypłacono 1 063 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 450
rodzin na łączna kwotę 105 890 zł, co w odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty
tego dodatku (78 750 zł.) stanowi wzrost o 34%.
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych (DzU. 2006 Nr 222 poz 1630) zostały wprowadzone zmiany w ustawie z
dnia 28 listopada 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 139 poz 992) dotyczące dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: art. 14 ust.1a :
„Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie
przedszkolne” . Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z

mocą
od dnia 1 września 2006r. W 2006r.
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
dla dzieci z kl. „0” został wypłacony 2 rodzinom, a realizacja wypłat dodatków dla
pozostałych 64 rodzin nastąpiła w I kwartale 2007r.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- dodatek ten przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych
• z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, a od 1 września 2005r. przysługuje
również na dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, jeżeli dziecko posiada
orzeczenie o niepełnosprawności .
Dodatek przysługiwał do 31 sierpnia 2006r. w wysokości 80 zł miesięcznie, a zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 130 poz. 903) wysokość
dodatku
od 1 września 2006r. wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek związany z zamieszkaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się
szkoła został w 2006r. wypłacony dla 25 rodzin w łącznej kwocie 22 990 zł., co w
odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty tego dodatku (11 040 zł.) stanowi wzrost
o 108%
• z dojazdem do tej miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej
Dodatek przysługiwał do 31 sierpnia 2006r. w wysokości 40 zł miesięcznie, a zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 130 poz. 903) wysokość
dodatku
od 1 września 2006r. wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek związany z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła
został w 2006r. wypłacony dla 147 rodzin w łącznej kwocie 79 730 zł., co
w odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty tego dodatku (46 960 zł.) stanowi
wzrost o 70%.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
obowiązuje od 1 września 2005 r. na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione
do zasiłku rodzinnego. Dodatek przysługiwał do 31 sierpnia 2006r. w wysokości 50 zł
miesięcznie, a zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w
sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 130
poz. 903) wysokość dodatku od 1 września 2006r. wynosi 80 zł miesięcznie.
W 2006 r. wypłacono 2 967 dodatków dla 167 rodzin w łącznej kwocie 175 920 zł.
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
Przepisy dotyczące wypłaty jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się żywego
dziecka obowiązują od 1 stycznia 2006r. Zapomoga przysługuje jednorazowo w

wysokości 1000 zł. na każde dziecko i wynosi 1 000 zł.; jest wypłacana bez względu
na dochód rodziny.
W 2006r. zapomogę pobrało 115 rodzin (na 116 dzieci) na łączną kwotę 116 000zł.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
Zasiłek pielęgnacyjny 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.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał
do 31 sierpnia 2006r. w wysokości 144 zł
miesięcznie, a zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w
sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 130
poz. 903) wysokość zasiłku od 1 września 2006r. wynosi 153 zł. miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny w 2006r. wypłacany był dla 243 na łączna kwotę 425 942 zł.
W odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty zasiłku pielęgnacyjnego (241 776 zł.)
stanowi wzrost o 76%.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji których edukacji, albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2006r. nie uległa zmianie i wynosiła
420,00 zł. miesięcznie.
Wyżej wymienione świadczenie w 2006 r. pobierały 34 osoby na łączna kwotę 144 732
zł. W odniesieniu do wypłaconej w 2005r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (159 348
zł.) stanowi spadek o 9%.
Od 22 osób zostały odprowadzone składki emerytalno-rentowe i od 5 osób składki
zdrowotne.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Od 1 września 2005 r. na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
w Ożarowie Nr 14/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., a następnie Upoważnienia Burmistrza

Miasta i Gminy w Ożarowie Nr 3/2006 udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ożarowie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania
decyzji administracyjnych w tych sprawach - Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ożarowie realizuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami).
Ustawa obowiązuje od 1 września 2005 r. i określa zasady :
1) postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego
na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika
sądowego jest bezskuteczna;
2) przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego,
którego egzekucja jest bezskuteczna.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia,
w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.
Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 583,00zł.
Osoba uprawniona to osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie
tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli :
- osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
- osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku
małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest
całkowicie ubezwłasnowolniona
- jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
Przepisy przejściowe ustawy (art. 29 ust.1) przewidują również wypłatę zaliczki
alimentacyjnej dla osób pozostających w związku małżeńskim przez okres jednego roku
pod warunkiem, ze jest to osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na
podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli został
złożony w sądzie pozew o rozwód albo separację.
W 2006r. nie uległy zmianie podstawowe kwoty zaliczek alimentacyjnych, tj. zaliczka
przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż :
Kwota zaliczki
1 lub 2 osoby uprawnione
do zaliczki

170 zł.

może

300 zł.

lub 250 zł. jeżeli legitymuje się lub 380 zł. jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności
lub
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności

3 lub więcej osób
uprawnionych do zaliczki

Zwiększone kwoty zaliczki
– dochód rodziny nie
przekraczać 291,50 zł.

Liczba osób uprawnionych

orzeczeniem o niepełnosprawności
lub
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności

120 zł.
250 zł.
lub 170 zł. jeżeli legitymuje się lub 300 zł. jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności
lub
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności

orzeczeniem o niepełnosprawności
lub
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w 2006 r. wypłacił zaliczki alimentacyjne :
Liczba rodzin
pobierających zaliczki
alimentacyjne
69

Liczba wypłaconych
zaliczek
1 239

Wydatki
na wypłatę zaliczek
( zł. )
288 073

Średnia kwota zaliczki alimentacyjnej wypłaconej w 2006 r. wynosiła 232 zł., przy
czym najniższa kwota wypłacona dla jednej osoby uprawnionej wynosiła 100 zł.
miesięcznie,
a najwyższa wynosiła 300 zł.
Sprawy egzekucji alimentów dla wierzycielek z naszej gminy, korzystających z zaliczki
alimentacyjnej prowadzili komornicy z 13 miejscowości : Ciechanów, Kielce, Kraków,
Opatów, Ostrowiec Św., Opole Lubels., Pruszków, Radom, Ruda Śląska, Sandomierz,
Stalowa Wola, Starachowice i Staszów, przy czym znacząca większość spraw
prowadzona jest przez Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu.
W 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie podjął wobec 4 dłużników
alimentacyjnych postępowanie związane z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego
i ustaleniem sytuacji rodzinnej i finansowej tych dłużników. Dalsza aktywizacja
zawodowa pozostaje jednak bez rezultatów, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w
Opatowie proponuje jako formę aktywizacji prace interwencyjne lub przygotowanie
zawodowe, z których osoby te nie mogą skorzystać.
Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych wobec których gmina Ożarów jest
organem właściwym dłużnika, nie zostały podjęte żadne działania, ponieważ zgodnie
z art. 3 ust. 1 ustawy w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego
komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania
organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności.
Do dnia 31.12.2006 r. wpłynęły do naszego Ośrodka tylko 4 takie informacje
od komornika, a więc brak było podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań wobec
pozostałych dłużników alimentacyjnych. W związku z powyższym nadal nie jest
możliwe określenie faktycznej liczby dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na
terenie naszej gminy. Również z powyższych względów w 2006 r. Ośrodek nasz nie
wystąpił z żadnym wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną zajmuje
się dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.
Wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2006 r.
przedstawiały się następująco :
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Wypłaty świadczeń rodzinnych

Kwota (zł.)
za 2005r.
1 809 715

Kwota (zł.)
za 2006r.
2 466 113

%
wzrost o 36 %

288 073

wzrost o 392 %

2 754 186

wzrost o 47 %

57 398

83 591

wzrost o 47 %

43 487

32 178

spadek o 26 %
(spowodowany
zmianą przepisów)

brak
2 869 955

x
wzrost o 46 %

2 168

wzrost o 3%

13 732

wzrost o 337 %

(po uwzględnieniu zwrotu świadczeń
nienależnie pobranych za 2006r.)

2.

Wypłaty zaliczek
alimentacyjnych
Ogółem wypłaty świadczeń
3.
Koszty obsługi świadczeń
rodzinnych i zaliczki aliment.

58 570
1 868 285

(wynagrodzenia z pochodnymi dla
pracowników, koszty obsługi bankowej,
telefon, delegacje, szkolenia, wyposażenie
w art. biurowe, zakup ksera, drukarki)

4.

Składki na ubezpieczenie
emerytalono-rentowe
za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne

5.

6.

6.

Inwestycje
Ogólny plan
na świadczenia rodzinne
i zaliczkę alimentacyjną
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- opłacane z rozdziału 852 13
za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne i dodatek z tyt.
samotnego wychowywania dziecka i
utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych
Kwota odzyskanych świadczeń
nienależnie pobranych (bez odsetek)
z lat ubiegłych: (zwrócone do
U.W)

1 500
1 970 670

2 106

3 140

Podsumowując wydatki w zakresie wypłat świadczeń
rodzinnych
i
alimentacyjnej dla osób uprawnionych za 2006 r. w porównaniu z 2005r.
wzrost wypłat o kwotę 885 901 zł. co stanowi 47 %.

zaliczki
nastąpił

Podsumowanie :
Pracę
jaką wykonują pracownicy socjalni to praca socjalna, 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.
Pracownicy socjalni sporządzali wywiady środowiskowe nie tylko dla potrzeb
tut. Ośrodka, lecz 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, Grocholicach, Zochcinie oraz
Bankiem Żywności w
Ostrowcu Św. W ubiegłym roku zostały ogłoszone dwa konkursy na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej na pozyskiwanie
artykułów
żywnościowych dla
najuboższych mieszkańców i zapewnienie
schronienia osobom pokrzywdzonym
i bezdomnym. Kwota Ne realizację powyższych zadań wyniosła 4000zł.
Gmina Ożarów mimo, że jest uznawana za jedną z najbogatszych gmin w województwie
świętokrzyskim wciąż odczuwa negatywne skutki recesji gospodarczej. W roku 2006 na
rynku pracy powstał tylko Zakład Narzędziowy Annopol w Sobowie, który dał
zatrudnienie osobom naszej gminy.
Analizując powody trudnej sytuacji życiowej naszych mieszkańców to w ponad 78 %
bezrobocie i ubóstwo.
W 2006 roku w porównaniu roku ubiegłego liczba korzystających z pomocy społecznej
zmniejszyła się, do czego przyczyniły się między innymi wyjazdy wielu naszych
mieszkańców do pracy za granicę.
Problemem pogłębiającym się na terenie naszej gminy jest zabezpieczenie
godziwych warunków życia ludziom starszym. 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. 477, 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.

