UCHWALA NR XIII/73/12
RADY GMINY BUDZISZEWICE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 ROKU

w sprawie: przyjgcia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Budziszewicach za rok 201L

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr
102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z
2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z
2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 201 Ir. Nr 21 poz. 113, Nr
117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281), oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy spoiecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr
219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; z 201 Or. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 125 poz. 842,
Nr 217 poz. 1427) uchwala si? co nast?puje:
§1.1. Przyjmuje si? sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w
Budziszewicach za rok 2011.
2. Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Budziszewicach za
rok 2011 stanowi zalajcznik do niniejszej uchwaly.
§2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz^cy
Rady Gminy_
Pfotr Jagiello

Zalijcznik
do Uchwaly N r X l l l / 7 3 / 1 2
Rady Cminy Budziszewice
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
SPRAWOZDAME Z DZIALALINOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W BUDZISZEWICACH
Z A 2 0 1 1 ROK
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Budziszewicach wykonuje zadania w oparciu o ustaw? z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2009r. Mr 175, poz. 1362 z pozn. zm.). Pomoc spoteczna
jest instytucja. polityki spotecznej paristwa, maja.ca. na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwyci?zanie
trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie sa. w stanie pokonac, wykorzystuja.c wtasne uprawnienia, zasoby i
mozliwosci. Osoby i rodziny korzystajace z pomocy spotecznej sa. obowia.zane do wspotdziatania w
rozwia.zywaniu ich trudnej sytuacji zyciowej.
Pomocy spotecznej udziela si? osobom i rodzinom w szczegolnosci z powodu: ubostwa. sieroctwa,
bezdomnosci. bezrobocia, niepelnosprawnosci. dlugotrwalej lub ciezkiej choroby. przemocy w rodzinie.
potrzeb\y macierzyiistwa lub wielodzietnosci. bezradnosc vv sprawach opiekuhczo - wychowawczych i
prowadzenie gospodarstwa domowego. zwlaszcza w rodzinach niepetnych lub wielodzietnych. braku
umiej?tnosci w przystosowaniu do zycia mlodziezy opuszczaja.cej placowki opiekuhczo-wychowawcze.
trudnosci w integracji osob, ktore otrzymaty status uchodzcy, trudnosci w przystosowaniu do zycia po
zwolnieniu z zakJadu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kl^ski
zywiolowej lub ekologicznej. Podstawa. oceny sytuacji zyciowej i prawa do pomocy spotecznej przy
jednoczesnym wystajjieniu co najmniej jednego z powodow wyzej wymienionych jest kryterium dochodowe na
osobe w rodzinie wynikaja.ce z art. 8 ust. I ustawy o pomocy spotecznej. W ustawie ustanowiono kryterium
dochodowe:
1. osobie samotnie gospodaruja,cej - 477,00 z\
2. osobie w rodzinie - 351,00 zt.
Na uzytek ustawy przyjmuje si§, ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si? dochod miesi?czny w wysokosci
207,00 zl.
Do zadan wtasnych gminy o charakterze obowia,zkowym nalezy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwia.zywania problemow spotecznych ze szczegolnym
uwzglednieniem programow pomocy spotecznej. profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholovvych i
innych. ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka:
2) sporza,dzanie, zgodnie z art. 16a. oceny w zakresie pomocy spotecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbednego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wyplacanie zasilkow okresowych;
5) przyznawanie i wyptacanie zasilkow celowych;
6) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych na pokrycie wydatkow powstatych w wyniku zdarzenia
losowego:
7) przyznawanie i wypiacanie zasilkow celowych na pokrycie wydatkow na swiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemaja.cym dochodu i mozliwosci uzyskania swiadczeti na podstawie
przepisow o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasilkow celowych w formie biletu kredytowanego;
9) oplacanie skiadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob?, ktora zrezygnuje z zatrudnienia w
zwia.zku z koniecznoscia. sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad dtugotrwale lub ci?zko chorym
czlonkiem rodziny oraz wspolnie niezamieszkuja.cymi matka., ojcem lub rodzetistwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i swiadczenie ustug opiekuiiczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z
wy)a.czeniem specjalistycznych ustug opiekuiiczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13)(uchylony);
14) doz> wianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu. w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy spotecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkaiica gminy w tym domu;
I6a) pomoc osobom maj^cym trudnosci w przystosowaniu si? do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego;
17) sporza.dzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlasciwemu wojewodzie. rowniez w tormie
dokumentu elektronicznego. z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie osrodka pomocy spotecznej, w tym zapewnienie srodkow na wynagrodzenia
pracownikow;
19) przyznawanie i wyptacanie zasitkow statych;
20) optacanie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych.
Do zadaii wtasnych gminy nalezy:
1) przyznawanie i wyptacanie zasitkow specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wyptacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formic zasitkow, pozyczek oraz
pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spotecznej i osrodkach wsparcia o zasi^gu gminnym
oraz kierowanie do nich osob wymagaj^cych opieki;
4) podejmowanie innych zadah z zakresu pomocy spotecznej wynikaj^cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programow ostonowych;
5) wspotpraca z powiatowym urzejdem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych
miejscach pracy, upowszechniania informacji o ustugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Do zadari zleconych z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez gmin§ nalezy:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych ustug opiekuhczych w miejscu zamieszkania dla osob z
zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wyplacanie zasilkovv celowych na pokrycie wydatkow zwia/anych z kle/sk^ zywiolowq lub
ekologiczna;
5) prowadzenie i rozwqj infrastruktury srodowiskowych domow samopomocy dla osob z zaburzeniami
psychicznymi;
6) realizacja zadah wynikaj^cych z rzadowych programow pomocy spotecznej, maj^cych na celu ochron?
poziomu zycia osob, rodzin i grup spotecznych oraz rozwqj specjalistycznego wsparcia;
7) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych, a takze udzielanie schronienia, positku oraz niezb^dnego
ubrania cudzoziemcom, o ktorych mowa w art. 5a;
8) przyznawanie i wyptacanie zasitkow celowych, a takze udzielanie schronienia, positku i niezbfdnego ubrania
cudzoziemcom, ktorzy uzyskali zgode_ na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) wyptacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
W 2011 roku z roznorodnych form pomocy spotecznej skorzystato 125 rodzin - liczba osob w rodzinach 372.
Gtown^ przyczyn^ korzystania z pomocy spotecznej byto bezrobocie - 77 rodzin, niepetnosprawnosc - 37,
dtugotrwata lub ci^zka choroba - 34, potrzeba ochrony macierzyristwa - 16, alkoholizm - 8, bezradnosc w
sprawach opiekuiiczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 5, ubostwo - 2, zdarzenie
losowe - 2.
Wykorzystane srodki finansowe na realizacja swiadczen z pomocy spotecznej w 201 1 roku:
i.

Rozliczenie zasitku statego:
Lp.

Swiadczenie

1.

Zasitki state
Ogotem

Liczba osob,
przyznano
swiadczenie
16
16

ktorym
decyzj^

Kwota
swiadczeii

wyptaconych

58.605,83
58.605,83

Rozliczenie na ubezpieczenie zdrowotne:
Lp.

Swiadczenie

1.

Sktadka zdrowotna
Ogotem

Liczba osob za ktore
naliczanajest sktadka
13
13

Kwota
swiadczen
4.683,15
4.683,15

wyptaconych

Kwota
swiadczeii
29.510,69
29.510,69

wyptaconych

Rozliczenie zasitku okresowego:
Lp.

Wyszczegolnienie

Liczba rodzin

1.

Zasitki okresowe
Ogotem

36
36

•4.
5
6

Na zasitek celowy i specjalny zasilek celowy wydatkowano kwot? 20.914,00 zl.
Na wynagrodzenie okresowe dla opiekuna prawnego wydatkowano kwot? 4.967,73 z).
W ramach programu wieloletniego ,,Pomoc patistwa w zakresie dozywiania" pornoca. w formie
dozywiania obj?tych w 2 0 1 1 roku bylo 104 dzieci, na pomoc t^ wydatkowano kwot? 56.688,60 zl.
K.wot? 4.960,00 zl wydatkowano w formie zasilku celowego dla 36 osob, ktorym przyznano decyzja^
swiadczenie z przeznaczeniem na zakup zywnosci lub posilku. Ponadto w ramach w/w programu
wydatkowano kwot? 2.775,95 z\a doposazenie istnieja^cego punktu przygotowywania lub wydawania
posilkow. L^czny koszt programu w 201 1 roku wyniosl 64.424,55, 00 zl.
7. Wspotpracuj^c z PCPR w Tomaszowie Mazowieckim wytypowano z terenu gminy 4 dzieci, ktore
skorzystaly z koloni letnich .
8
Wsp6tpracuja_c z K.RUS w Tomaszowie Mazowieckim wytypowano z terenu gminy 2 dzieci, ktore
skorzystaty z turnusu rehabilitacyjnego - dzieci rolnikow uprawnionych do swiadczen KRUS.
9 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej przygotowai i przeprowadzil akcj? ,,Paczka na swi?ta", ktora^
zostaly obj?te dzieci z roznych srodowisk z terenu calej gminy. Z w/w pomocy skorzystalo 45 dzieci,
paczki zrealizowano na ogolna. kwot? 2.689,52 zl z srodkow Gminnej Komisji Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych w Budziszewicach.
10 Pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej wl^czaj^ si? w akcje takie jak: badania
mammograficzne dla kobiet, badania stuchu.
n Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej realizowal w 2011 roku projekt systemowy Priorytet Promocja
integracji spotecznej Dzialanie 7.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziatanie 7.1.1
Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spotecznej. Koszt realizacji w/w
projektu: dofinansowanie w wysokosci 106.952.50 zl oraz wktad wlasny w kwocie 12.547,50 z). Celem
glownym projektu byla aktywizacja spoleczno - zawodowa 8 osob (8 kobiet). Beneficjentki projektu
wziety udzial w:
•
Warsztatach kompetencji psychospotecznych
•
Indywidualnym poradnictwie psychologicznym
•
Warsztatach ABC zarz^dzania budzetem domowym
•
Warsztatach stylizacji i wizazu
•
Warsztatach manualnych
•
Warsztatach doradztwa zawodowego
•
kursie ,,opiekunka srodowiskowa"
•
szkoleniu z zakresu minimum sanitarnego
• badaniu medycyny pracy
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zaswiadczenia oraz certyflkaty o ukoticzeniu w/w zaj^c.
Oprocz pomocy finansowej udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, zatatwieniu spraw
urz^dowych i innych waznych spraw bytowych rodzin.
Osoby i rodziny korzystaja.ce ze swiadczen pieni^znych pomocy spolecznej sa^ obowi^zane poinformowac
wlasciwy organ o kazdej zmianie w ich sytuacji osobistej i maj^tkowej, ktora wia^ze si? z podstaw^ do
przyznania swiadczen.
Zgodnie z ustawq o pomocy spolecznej w post^powaniu w sprawie swiadczen pomocy spoJecznej nalezy
kierowac si? przede wszystkim dobrem osob korzystaj^cych z pomocy spoiecznej i ochron^ ich dobr osobistych.
W szczegolnosci nie nalezy podawac do wiadomosci publicznej nazwisk osob korzystaj^cy z pomocy spotecznej
i zakresu przyznanego swiadczenia.
SWIADCZEN1A R O D Z I N N E
Swiadczeniami rodzinnymi s^:

1) zasHek rodzinny oraz dodatki do zasitku rodzinnego
2) swiadczenia opiekuncze: zasitek piel^gnacyjny i swiadczenie piel^gnacyjne
3) zapomoga wyplacana przez gminy, na podstawie art. 22a
4) jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si? dziecka
Zasitek rodzinny jest podstawow^ forma^ wsparcia, ktora_ reguluje ustawa. Od tego, czy przysluguje nam prawo
do zasitku rodzinnego zalezy, czy otrzymamy inne dodatki opisane w ustawie.
ZasiJek rodzinny ma na celu cz?sciowe pokrycie wydatkow na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasitku rodzinnego i dodatkow do tego zasilku przysluguje:
1) rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowi prawnemu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu dziecka
3) osobie uczqcej si?

Zasilek rodzinny przysJuguje osobom w/w jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? albo dochod osoby
ucza_cej si? nie przekracza kwoty 504,00 zl.
W przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymuj^ce si? orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, zasitek rodzinny przystuguje,
jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? albo dochod osoby ucza^cej si? nie przekracza kwoty 583.00 zt.
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucza^ca si? utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si?, ze z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje si? dochod miesi?czny w wysokosci 1/12 dochodu oglaszanego corocznie w drodze
obwieszczenia przez Prezesa Glownego Urz?du Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
I984r. opodatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pozn. zm.).
Zasilek rodzinny przysluguje osobom w/w do ukohczenia przez dziecko:
1 ) 18 roku zycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dluzej niz do ukoiiczenia 21 roku zycia, albo
3) 24 roku zycia, jezeli kontynuuje nauk? w szkole lub w szkole wyzszej i legitymuje si? orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci
Zasitek rodzinny przystuguje osobie ucza_cej si? w szkole lub w szkole wyzszej, jednak nie dtuzej niz do
ukonczenia 24 roku zycia. Wysokosc zasiiku rodzinnego wynosita miesi?cznie:
•
68,00 z\a dziecko w wieku do ukonczenia 5 roku zycia
•
91,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukohczenia 18 roku zycia
•
98,00 zl na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia
Do zasilku rodzinnego przystuguja_ dodatki z tytulu:
1) urodzenia dziecka
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3) samotnego wychowywania dziecka
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5) ksztatcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego
6) rozpocz?cia roku szkolnego
7) podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytulu urodzenia dziecka przystuguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek
przysluguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukonczenia przez dziecko pierwszego roku zycia,
jezeli nie zostat przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przystuguje jednorazowo, w
wysokosci 1.000,00 zl.
Od 01.11.2009 roku w/w dodatek przysluguje, jezeli kobieta pozostawala pod opieka, medyczna^ nie pozniej niz
od 10 tygodnia ciazy do porodu. Pozostawanie pod opieka^ medycznq_ potwierdza si? zaswiadczeniem lekarskim.
Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieka, medyczna. moze bye potwierdzone zarowno
zaswiadczeniem
lekarskim,
jak
i
zaswiadczeniem
wystawionym
przez
potozna.
Do korica 2011 r. zostal zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieka^ medyczna, nie pozniej niz
od 10 tygodnia cia.zy do porodu.
Dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przystuguje matce lub
ojcu. opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli dziecko pozostaje pod jego
faktyczna, opieka^. uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dtuzej jednak niz przez okres:
1) 24 miesi?cy kalendarzowych
2) 36 miesi?cy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiek? nad wi?cej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas
jednego porodu
3) 72 miesi?cy kalendarzowych. jezeli sprawuje opiek? nad dzieckiem legitymuja^cym si? orzeczeniem o
niepelnosprawnosci albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci
Dodatek przysluguje w wysokosci 400,00 zl miesi?cznie. Dodatek nie przysluguje osobie w/w, jezeli:
1) bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawala w stosunku pracy przez
okres krotszy niz 6 miesi?cy
2) podj?la lub kontynuuje zatrudnienie lub inna, prac? zarobkowa^ ktora uniemozliwia sprawowanie osobistej
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3) dziecko zostalo umieszczone w placowce zapewniaj^cej calodobow^ opiek?, w tym w specjalnym osrodku
szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z calodobowej opieki wi?cej niz 5 dni w tygodniu, z wyj^tkiem
dziecka przebywaj^cego w zaktadzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
4) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasilku macierzynskiego

Dodatek z tytutu samotnego wychowywania dziecka przystuguje samotnie wychowuj^cym dziecko matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie zostato zasa.dzone
swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, poniewaz:
1) drugi z rodzicow dziecka nie zyje
2) ojciec dziecka jest nieznany:
3) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone
Dodatek przysluguje rowniez osobie ucza.cej si?, jezeli oboje rodzice osoby ucza.cej si? nie zyja.. Dodatek
przysluguje w wysokosci 170,00 z\e na dziecko, nie wiecej jednak niz 340,00 zl na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymuja.cego si? orzeczeniem o niepetnosprawnosci lub orzeczeniem o znacznym
stopniu niepetnosprawnosci kwot? dodatku zwi?ksza sie o 80.00 zl na dziecko, nie wiecej jednak niz o 160,00 zl
na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysluguje w wysokosci 80,00 zl
miesiecznie na trzecie i na nast?pne dzieci uprawnione do zasitku rodzinnego.
Dodatek z tytulu ksztatcenia i rehabilitacji dziecka przystuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie ucza.cej si? na pokrycie zwi?kszonych wydatkow
zwia.zanych z rehabilitacja. lub ksztatceniem dziecka w wieku:
1) do ukoriczenia 16 roku zycia, jezeli legitymuje si? orzeczeniem o niepelnosprawnosci
2) powyzej 16 roku zycia do ukohczenia 24 roku zycia, jezeli legitymuje si? orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepetnosprawnosci
Dodatek przyslugiwal miesi?cznie w wysokosci:
1) 60,00 zl na dziecko w wieku do ukohczenia 5 roku zycia
2) 80,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukoriczenia 24 roku zycia
Dodatek z t y t u l u rozpoczecia roku szkolnego przysluguje matce lub ojcu. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka. a takze osobie uczqcej si? na cz?sciowe pokrycie wydatkow zwia.zanych z
rozpocz?ciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysluguje rowniez na dziecko rozpoczynaja.ce roczne
przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysluguje raz w roku, w zwia.zku z rozpocz?ciem roku szkolnego albo
rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokosci 100,00 zl na dziecko.
Dodatek z tytutu podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysluguje matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucza.cej si?:
1) w zwia.zku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje si? siedziba szkoty ponadgimnazjalnej
lub szkoly artystycznej, w ktorej realizowany jest obowia.zek szkolny i obowia.zek nauki, a takze szkoly
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucza.cej si?, legitymuja.cej si? orzeczeniem o
niepetnosprawnosci lub o stopniu niepetnosprawnosci - w wysokosci 90,00 zt miesi?cznie na dziecko, albo
2) w zwia.zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w ktorej znajduje si? siedziba szkoty, w
przypadku dojazdu do szkoty ponadgimnazjalnej, a takze szkoty artystycznej, w ktorej realizowany jest
obowia.zek szkolny i obowia.zek nauki w zakresie odpowiadaja.cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w
wysokosci 50.00 zl miesi?cznie na dziecko.
Dodatek przysluguje przez 10 miesi?cy w roku w okresie pobierania nauki od wrzesnia do czerwca nast?pnego
roku kalendarzowego.
S W I A D C Z E N I A OPIEKLINCZE
Zasilek piel?gnacyjny przyznaje si? w celu cz?sciowego pokrycia wydatkow wynikaja.cych z koniecznosci
zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwia.zku z niezdolnoscia.do samodzielnej egzystencji.
Zasilek pielegnacyjny przysluguje:
1) niepelnosprawnemu dziecku
2) osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje si? orzeczeniem o znacznym
stopniu niepetnosprawnosci
3) osobie, ktora ukoiiczyta 75 lat
Zasitek piel?gnacyjny przystuguje takze osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia legitymuja.cej
si? orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli niepetnosprawnosc powstata w wieku do
ukoiiczenia 21 roku zycia. Zasitek piel?gnacyjny przystuguje w wysokosci 153,00 zt. Zasitek piel?gnacyjny jest
jedyna. forma, wsparcia, zapisana. w ustawie o swiadczeniach rodzinnych, o ktora. rnoga. ubiegac si? osoby
niespetniaja.ce kryteriow dochodowych.

Swiadczenie piel?gnacyjne z tytutu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przystuguje matce albo
ojcu i innym osobom na ktorych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i
opiekuriczy cia_zy obowi^zek alimentacyjny z wyja_tkiem osob o znacznym stopniu niepetnosprawnosci, a takze
opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli nie podejmuja. lub rezygnuja^z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osobom legitymuj^ca. si? orzeczeniem o niepetnosprawnosci t^cznie ze
wskazaniami: koniecznosci stalej lub dtugotrwatej opieki lub pomocy innej osoby w zwia.zku ze znacznie
ograniczona. mozliwosciq samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci statego wspotudziatu na co dzieri opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osoba. legitymuj^ca, si? orzeczeniem o znacznym
stopniu niepelnosprawnosci .Osobie innej niz spokrewniona w pierwszym stopniu . na ktorej ci^zy obowia.zek
alimentacyjny przystuguje swiadczenie piel?gnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w
pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowac opieki. Swiadczenie pielegnacyjne przystuguje
w
wysokosci
520,00
zl
miesi?cznie.
Swiadczenia pielegnacyjne nie przysluguja.. jezeli:
1) osoba sprawuja.ca opiek? ma ustalone prawo do emerytury. renty, renty rodzinnej z tytuiu smierci matzonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego swiadczenia emerytalno-rentowego,
renty socjalnej,
zasitku statego, nauczycielskiego swiadczenia
kompensacyjnego,
zasitku
przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego
la) osoba sprawuja.ca opiek? ma ustalone prawo do swiadczenia piel?gnacyjnego na inna. osob? w rodzinie lub
poza rodzinq
2) osoba wymagajaca opieki:
a) pozostaje w zwiazku matzeriskim, chyba ze wspolmatzonek legitymuje si? orzeczeniem o znacznym
stopniu niepetnosprawnosci
b) zostata umieszczona w rodzinie zast?pczej, z wyj^tkiem rodziny zast?pczej spokrewnionej z dzieckiem,
na ktorej cia/y obowi^zek alimentacyjny, albo w zwi^zku z koniecznosci^ ksztalcenia, rewalidacji lub
rehabilitacji. w placowce zapewniaj^cej caiodobow^ opiek?, w tym w specjalnym osrodku szkolnowychowawczym i korzysta w niej z caiodobowej opieki przez wi?cej niz 5 dni w tygodniu, z wyj^tkiem
zakladow opieki zdrowotnej
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczesniejszej emerytury na to dziecko
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego. o ktorym mowa vv art. 10. albo do
swiadczenia piel?gnacyjnego na t? lub inna. osob? w rodzinie lub poza rodziny
5) na osob? wymagajaca. opieki czlonek rodziny jest uprawniony za granica, do swiadczenia na pokrycie
wydatkow zwi^zanych z opieka^. chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowi^ inaczej.
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TUTULU URODZENIA Sl^ DZIECKA
Z tytutu urodzenia si? zywego dziecka przyznaje si? jednorazowa. zapomog? w wysokosci 1.000,00 zt na jedno
dziecko. Zapomoga, o ktorej mowa w ust. 1, przystuguje ojcu lub matce, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka - niezaleznie od wysokosci dochodow. Wniosek o wyptat? zapomogi sktada
si? w terminie 12 miesi?cy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka obj?tego
opieka, prawna^, opieka. faktyczna. albo dziecka przysposobionego- w terminie 12 miesi?cy od dnia obj?cia
dziecka opiekc\o przysposobienia nie pozniej niz do ukoticzenia przez dziecko 18 roku zycia. Wniosek
zlozony po terminie wlasciwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Od 01.1 1.2009 roku zapomoga przysluguje. jezeli kobieta pozostawala pod opieka. medycznq nie pozniej niz od
10 tygodnia ciqzy do porodu. Pozostawanie pod opiek^ medyczna. potwierdza si? zaswiadczeniem lekarskim.
Vv'niosek zlozony po terminie wlasciwy organ pozostawia bez rozpoznania.
Od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opiekq medyczna. moze bye potwierdzone zarowno
zaswiadczeniem
lekarskim.
jak
i
zaswiadczeniem
wystawionym
przez
potozna..
Do koiica 201 1 r. zostal zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieka. medycznq nie pozniej niz
od 10 tygodnia cia.zy do porodu
Postepowanie w sprawach przyznawania i wvplacania ^wiadczen rodzinnych
Ustalenie prawa do swiadczeii rodzinnych oraz ich wyptata nast?puja. odpowiednio na wniosek matzonkow,
jednego z malzonkow. rodzicow, jednego z rodzicow, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego
dziecka, osoby ucza.cej si?, petnoletniej osoby niepetnosprawnej lub innej osoby upowaznionej do
reprezentowania dziecka lub petnoletniej osoby niepetnosprawnej.

2. Wniosek sktada si? w urz?dzie gminy lub miasta wJasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby.
Do wniosku nalezy dola.czyc odpowiednio:
1) zaswiadczenia o dochodzie podlegaja.cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych na
zasadach ogolnych kazdego cztonka rodziny, zawieraja.ce informacje o:
a) wysokosci dochodu
b) wysokosci sktadek na ubezpieczenia spoteczne odliczonych od dochodu
c) wysokosci skJadek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku
d) wysokosci naleznego podatku
2) zaswiadczenia dokumentuja.ce wysokosc innych dochodow
3) oswiadczenie o deklarowanych dochodach osiqganych przez osoby podlegaja.ce przepisom o
zryczahowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osia.ganych przez osoby fizyczne,
zawieraja.ce w szczegolnosci informacje o:
a) wysokosci dochodu
b) wysokosci naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne
c) wysokosci naleznych skJadek na ubezpieczenie zdrowotne
d) wysokosci i formie oplacanego podatku dochodowego
e) wysokosci dochodu po odliczeniu naleznych sktadek i podatku
4) inne zaswiadczenia lub oswiadczenia oraz dowody niezb?dne do ustalenia prawa do swiadczeh rodzinnych,
w tym:
a) dokument stwierdzaja.cy wiek dziecka
b) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepetnosprawnosci
c) prawomocny wyrok sa.du rodzinnego stwierdzaja.cy przysposobienie lub zaswiadczenie sa.du rodzinnego
lub osrodka adopcyjno-opiekuiiczego o prowadzonym post?powaniu sa.dowym w sprawie o
przysposobienie dziecka
d) prawomocny wyrok sa.du rodzinnego orzekaja.cy rozwod lub separacj^
e) orzeczenie sa.du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
0 zaswiadczenie o ucz^szczaniu dziecka do szkoty lub szkoty wyzszej
g) zaswiadczenie z urz^du pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby
ubiegaja.cej sitj o dodatek - uchylony
h) zaswiadczenie pracodawcv o terminie urlopu wychowawczego i okresie. na jaki zostat ud/Jelony. oraz o
okresach zatrudnienia.
FUNDUSZ ALIMENTACYJ1NY
Z dniem I pazdziernika 2008 roku weszia w zycie nowa ustawa ,,O pomocy osobom uprawnionym do
alimentow". Wprowadziia ona nowe swiadczenia pieni^zne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji
alimentow, zwane swiadczeniami z funduszu alimentacyjnego.
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przystuguja. osobie uprawnionej do ukoiiczenia przez nia. 18 roku
zycia albo w przypadku, gdy uczy si§ w szkole lub szkole wyzszej do ukoticzenia przez nia, 25 roku zycia, albo
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepetnosprawnosci - bezterminowo. Swiadczenia z
funduszu alimentacyjnego przystuguja^, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zl. Fundusz alimentacyjny przysluguje w wysokosci bieza,co ustalonych alimentow, jednakze nie
wyzszej niz 500 z\

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysluguja., jezeli osoba uprawniona:
I
zostala umieszczona w instytucji zapewniaja.cej calodobowe utrzymanie albo w rodzinie
zast^pczej
2. (uchylony)
.V
zavsarla zwia.zek malzeriski.
Ustalenie prawa do swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyplata naste/puja. odpowiednio na
wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek sklada si? w urz?dzie gminy lub miasta wlasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.

WYKORZYSTANE SRODKI NA REALIZACJ^ SWIADCZEN RODZINNYCH W 2011 ROKU
LP

SWIADCZEN1E

LICZBA OSOB

1.

Zasilek rodzinny (a+b+c) z tego:
Zasilek rodzinny na dziecko w wieku do
ukoriczenia 5 roku zycia
Zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyzej 5
roku zvcia do ukoiiczenia 18 roku zvcia
/.asilek rod/inn)1 na dziecko powyzej 18 roku zycia
do ukoiic/.enia 24 roku z\cia
Dodatek do zasitku /. tytulu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu w \chowawczego
Dodatek do zasilku z tvtulu urodzcnia dziecka
Dodatek
do zasilku
z tvtulu samotnego
\\ychowywania dziecka (a+b) z tego:
Dodatek
do
zasilku z tytulu samotnego
wychowywania dziecka pelnosprawnego
Dodatek do zasilku z tytulu samotnego
w \chowywania dziecka niepelnosprawnego
Dodatek do zasilku z tytulu ksztalcenia i
rehabilitacji dziecka (a+b) z tego:
Na dziecko w wieku do ukoriczenia 5 roku zycia
Na dziecko \ wieku powyzej 5 roku zycia do
ukoriczenia 24 roku zycia
Dodatek do zasilku z tytulu rozpoczecia roku
szkolnego
Dodatek do zasilku z tytulu podjecia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b)
z teao:
Na c/.esciowe pokrycie wydatkow zwiazanych z
/amies/.kaniem w miejscowosci. \j znajduje
sie sied/iha s/koh
Na
pokrvcie
\h
/
zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu /
miejsea zamieszkania do miejsco\\osci. \j
znajduje si? siedziba szkoly
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasilek pielegnacyjny
Sw iadczen ia pielegnacyjne
Jednorazovva zapomoga z tytulu urodzenia dziecka
Fundusz alimentacyjny
Razern swiadczenia
Skladki na ubezpieczenie spoleczne od swiadczeri
piel?gnacyjnych
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a.
h.
c.
2
3.
4.
a.
h.
5.
a.
h.
6,
7.

a.

; h.
i

8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.

1013 - Ip. swiadczeii

WARTOSC
WYPLACONYCH
SWIADCZEN
331.573,00
68.884.00

2569 - Ip. swiadczen

233.779,00

295 - Ip. swiadczeii

28.910.00

9

41.187.00

23
22

23.000.00
45.830.00

212 - Ip. swiadczeri

36.040.00

49

9.790.00

27

25.420,00

41- Ip. swiadczeri
287 - Ip. swiadczeri

2.460,00
22.960.00

241

24.100.00

47

29.580.00

32- Ip. swiadczeri

2.880.00

534- Ip. suiadc/eii

26.700.00

52
76
25
34
17
XXX
14

49.520.00
139.842.00
151.701.50
34.000,00
58.470.00
954.223.50
22.404,29

Rozliczenie na ubezpieczenie zdrowotne:

l.p.
1.

Zasilki obligatoryjne

Liczba
osob
za
naliczana jest skladka

Sw iadczenia pielegnacvjne
Ogiilem

9
9

ktore

Kwota
swiadczeri
5.475.60
5.475.60

wvplaconych

