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     Świadczenia realizowane  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   
w  okresie  od  1 stycznia  do 31 grudnia 2013 r. 
Tabela 1. 
 
Lp. Rodzaj realizowanego 

zadania 
Liczba 

świadczeniobiorców 
Liczba 
świadczeń 

Kwota w zł. 

1. Zasiłek  stały 
 

88 917 400 840,93 

2. Zasiłek  okresowy 91 345 100 479,41 
3. Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne 
96 x 36 885,59 

31312,79-stałe 
5 572,80-św.p. 

4. Zasiłki  celowe, specjalne 
celowe, sprawienie 
pogrzebu ,schronienie, 
pomoc rzeczowa, zdarzenie 
losowe. 

362 x 186 485,62 

5. Rządowy program  
„Pomoc państwa w 

477 67 692 189 788,11 



zakresie doŜywiania” 
6. Pomoc w formie posiłku 

nie wymagająca 
przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego 

51 5 497 14 628 

7. Wynagrodzenie 
kierownika, pracowników  
socjalnych,   księgowej i 
sprzątaczki wraz  z 
utrzymaniem ośrodka i 
zakupami inwestycyjnymi 

7 etatów, 
umowa zl. 

informatyka 

x 439 217,61 
Dotacja:  
221 090 
Własne: 

218 127,61 
Wynagrodzenia: 

372 262,35 
8. Usługi opiekuńcze. 

Wynagrodzenie opiekunek 
domowych wraz  z  
pracowniczymi kosztami 
utrzymania   

2 etaty x 75 029,35 
Wynagrodzenia: 
69 866,98 

9. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze. 
Wynagrodzenie opiekunki 
specjalistycznej wraz  z  
pracowniczymi kosztami 
utrzymania   

1 etat x 39 463 
Wynagrodzenie: 

35 173,80 

10. Punkt interwencji 
kryzysowej 

167 rodzin x 22 512 

11. Domy pomocy społecznej 15 osób 157 312 647,23 
12. Resortowy Program 

Wspierania Rodziny i 
Systemu Pieczy Zastępczej 

„ Asystent rodziny”. 

11 rodzin x 22 712,26 

13. Opłata za pobyt dzieci w 
rodzinach zastępczych i 
placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

8 dzieci x 19 892,69 

14. Realizacja projektu 
systemowego 

„Aktywizacja społeczno 
zawodowa bezrobotnych w 

gminie OŜarów” 

22 osoby x 230 752,78 

15. Rządowy  program 
„Wspieranie osób 

pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne” 

35 rodzin x 67 044 

16. Świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny 

wraz z kosztami 
wynagrodzenia i 

funkcjonowania działu 
świadczeń rodzinnych 

651 rodzin x 4 073 720,02 

17. „12”własna na obsługę 
dłuŜników alimentacyjnych 

106 dłuŜników x 18 607,50 

 RAZEM x x 6 250 706,10 



  
 
 
 
 Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  w  ramach  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 dn. 07.02.2013 
r.,  poz. 182 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy 
społecznej  
 
Zasiłek   stały  przysługuje : 
-pełnoletniej  osobie  samotnie  gospodarującej,  całkowicie  niezdolnej  do  pracy  z  powodu  
wieku  lub  niepełnosprawności,  jeŜeli  jej  dochód  jest  niŜszy  od  kryterium  dochodowego  
osoby  samotnie  gospodarującej. Zasiłek  stały  ustala  się  w  wysokości  róŜnicy  między  
kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej,  a  dochodem  tej m osoby,  z  tym  
Ŝe  kwota  zasiłku  nie  moŜe  być  wyŜsza  niŜ  529 zł.  Miesięcznie.pełnoletniej  osobie  
pozostającej  w  rodzinie,  całkowicie  niezdolnej  do  pracy  z  powodu  wieku  lub  
niepełnosprawności,  jeŜeli  jej  dochód,  jak  równieŜ  dochód  na  osobę  w  rodzinie  są   
niŜsze  od  kryterium  dochodowego  na  osobę  w  rodzinie.  Zasiłek  stały  ustala  się  w  
wysokości  róŜnicy  między  kryterium  dochodowym  na  osobę  w  rodzinie,  a  dochodem  
na  osobę  w  rodzinie,  z  tym  Ŝe  kwota  zasiłku  nie  moŜe  być  niŜsza  niŜ  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 (męŜczyzna). 
W  przypadku  zbiegu  uprawnień  do  zasiłku  stałego  i  renty  socjalnej – zasiłek  stały   
nie  przysługuje. 
W  2013 r.  Ośrodek  wypłacił   zasiłki  stałe  dla  88 osób  na łączną  kwotę 400 841 zł.                                                                                        
w tym: 
 -65    osobom samotnie gospodarującym 
 
- 23 osobom pozostającym w rodzinie  
Ogólna liczba wypłaconych świadczeń :  917. 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 dn. 07.02.2013 r.,  poz. 182 ze zm.), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej 
Zasiłek  okresowy  przysługuje  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę,  
niepełnosprawność,  bezrobocie,  moŜliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień   
do  świadczeń  z  innych  systemów  zabezpieczenia  społecznego : 
• osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  jest  niŜszy  od  kryterium  

dochodowego  osoby  samotnie  gospodarującej. Zasiłek  okresowy  dla  osoby  samotnie  
gospodarującej  ustala  się  do  wysokości  róŜnicy  między   kryterium  dochodowym  
osoby  samotnie  gospodarującej  a dochodem  tej  osoby,  z  tym  Ŝe  kwota  zasiłku  nie  
moŜe  być  wyŜsza  niŜ  418 zł. miesięcznie. 

• rodzinie,  której  dochód  jest  niŜszy  od  kryterium  dochodowego  rodziny.  
Zasiłek  okresowy  dla  rodziny  ustala  się  do  wysokości  róŜnicy  między   kryterium  
dochodowym  rodziny  a dochodem  tej  rodziny,  z  tym  Ŝe  kwota  zasiłku  nie  moŜe  
być  niŜsza  niŜ  20 zł. miesięcznie. 

Okres,  na  jaki  jest  przyznawany  zasiłek  okresowy,  ustala  ośrodek  pomocy  społecznej  
na  podstawie  okoliczności  sprawy. 
W  2013 r.  minimalna  wysokość  zasiłku  okresowego: 
1. w przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej  50 %  róŜnicy  między  kryterium  
dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej,  a  dochodem  tej  osoby. 
2.  w  przypadku  rodziny  50 %  róŜnicy  między   kryterium  dochodowym  rodziny,  a 
dochodem  tej  rodziny.  
W  2013 r.  gmina  otrzymała  dotację  celową  z  budŜetu  państwa  na  pokrycie  wydatków  
na  zasiłki  okresowe  w  części  określonej  w  pkt.1 i 2.   
Ośrodek  wypłacił   zasiłki   okresowe   dla   91 rodzin  na  łączną  kwotę  100 613 zł.  (środki 
własne – 134  zł., dotacja – 100 479zł.)                    
w  tym : 
-  79  świadczeniobiorców  z  tej  grupy  otrzymało  ten  zasiłek  z  powodu  braku  
moŜliwości  zatrudnienia 
-  6  świadczeniobiorca  z  tej  grupy  otrzymał  ten  zasiłek  z  powodu  niepełnosprawności 
-  1  świadczeniobiorców  z  tej  grupy  otrzymało  ten  zasiłek  z  powodu  długotrwałej  
choroby 
-  5 świadczeniobiorców z powodów innych 
 

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  zdrowotne  określają  przepisy  o  systemie  
ubezpieczeń  zdrowotnych. 
W  roku  2013 r.  odprowadzono  składki  zdrowotne  od  96 osób  na  kwotę  36 885,59 zł. 
(od osób pobierających zasiłek stały – 73 osoby (31 312,79 zł.) i od osób pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne i dodatek z tyt. samotnego wychowywania  dziecka -16 osób, 
5 572,80 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 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 
dn. 07.02.2013 r.,  poz. 182 ze zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w 
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pienięŜnych z pomocy 
społecznej 
   W  celu  zaspokojenia  niezbędnej  potrzeby  Ŝyciowej  moŜe  być  przyznany  zasiłek  
celowy. 
  Zasiłek  celowy  moŜe  być  przyznany  w  szczególności  na  pokrycie  części  lub  całości  
kosztów  zakupu  Ŝywności,  leków  i  leczenia,  opału,  odzieŜy,  niezbędnych  przedmiotów  
uŜytku  domowego,  drobnych  remontów  i  napraw  w  mieszkaniu,  a  takŜe  kosztów  
pogrzebu.  Ta  forma  pomocy  uzaleŜniona  jest  od  kryterium  dochodowego  osoby/rodziny  
i  występujących  okoliczności  sprawy.   
   W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo  rodzinie  o  dochodach  
przekraczających  kryterium  dochodowe  moŜe  być  przyznany  specjalny  zasiłek   
celowy  w  wysokości  nie przekraczającej  odpowiednio  kryterium  dochodowego   
osoby  samotnie  gospodarującej  lub  rodziny,  który  nie  podlega  zwrotowi. 
Prawo  do  świadczeń  pienięŜnych z  pomocy  społecznej   przysługuje:  

• osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  nie  przekracza  kwoty 542 zł.,  
zwanej  dalej „kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej”,  

• osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  456 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  - 250 zł 
 
   
   W  roku  2013 r.  wypłacono    zasiłków  celowych  i  specjalnych  celowych  na  łączną  
kwotę  166 691 zł.   Z  tej  formy  pomocy  skorzystało  362 osoby . Liczba rodzin 336. 
W tym : 
Specjalne celowe otrzymało 83 osoby (81 rodzin,  175 świadczeń ) na kwotę 28 126 zł. 
Celowe 279 osób (336 rodzin,  na kwotę  138 565 zł. 
        
 Główne  powody  trudnej  sytuacji  Ŝyciowej  wśród  świadczeniobiorców  to : 
-  bezrobocie  i  ubóstwo    
- długotrwała  choroba   i  niepełnosprawność    
- rodziny   niepełne      
- wielodzietność  i  rodziny  niepełne 
- trudności  w  przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu  karnego, 
- alkoholizm .     
 
  W  większości  przypadków  wyŜej  wymienione  powody trudnej  sytuacji  występują  
komplementarnie. 
Wysokość  tych  świadczeń  mieści  się  w  przedziale  od  100 – 500 zł. 
Część  świadczeń  przekazywana  była  w  formie  niepienięŜnej – w postaci  Ŝywności, 
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 naleŜy sprawienie pogrzebu.                     
W   2013 r. sprawione  zostały  3  pogrzeby    na  kwotę  7 472zł. zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w OŜarowie NR X/79/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. 
 
   W  2013 r.  Ośrodek  udzielił  schronienia  10  osobom  na kwotę  12 189 zł. ( głównie  
poprzez  umieszczenie  we  Wspólnocie  „Chleb  śycia”  w  Jankowicach,  w   Schronisku  
 ,, Caritas ‘’ w   Sandomierzu ). 
  
W  ubiegłym  roku  OPS  ogłosił  konkurs  na  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy  
społecznej    na   dostarczenie  Ŝywności   dla  najuboŜszej  ludności. W  ramach  konkursu   
wybrano  ofertę  Banku  śywności  w  Ostrowcu  Św.  na  kwotę  5 000 zł. 
 
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  OŜarowie  i  uczestniczy  w  jej  działaniach. 
    

  W 2013 r.  sprawy  przemocy  w  rodzinie  dotyczyły  27  rodzin.. 
Do przewodniczącego wpłynęły 34  Niebieskie Karty dotyczące przemocy  
w rodzinie.  Spośród  rodzin dotkniętych przemocą : 21 zamieszkuje na wsi, a 6 w mieście. 
Dla porównania, w roku 2012 przemoc występowała w 40 rodzinach) 
Powołanych zostało do podejmowania działań 34 grupy robocze w składzie: dzielnicowy,  
pracownik socjalny , członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jeŜeli 
występował problem naduŜywania alkoholu, pedagog,  nauczyciel lub kurator sądowy – jeŜeli 
w rodzinie  dotkniętej problemem są dzieci.  Koordynatorem kaŜdej grupy roboczej jest 
pracownik socjalny. KaŜda 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. 
Ofiary przemocy zapraszane są na spotkania z członkami  grupy roboczej, a sprawcy 
przemocy zostają wzywani. 
 
Spośród wszystkich osób dotkniętych przemocą: 
- kobiet jest 26   
 - męŜczyzna jest  jeden  
 Zawiadomienie  o przestępstwie do prokuratury złoŜyło 5 osób pokrzywdzonych. Sprawy 
sądowe dotyczą 4 rodzin. 
Najczęściej występująca jest forma przemocy psychicznej i fizycznej. 

W roku ubiegłym grupy robocze podjęły decyzję o zakończeniu procedury NK w 
przypadku 12 Niebieskich Kart, głównie  z powodu ustania przemocy w rodzinie i 
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 
po zrealizowaniu planu. 

Grupy robocze odbyły  w 2013 r. - 58 posiedzeń. Do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowały 18 osób. Na terapię psychologiczną 
skierowano 16 osób .   Pracownik socjalny i dzielnicowy monitorują sytuację w rodzinach 
zagroŜonych przemocą domową wizytami domowymi raz w miesiącu i wg potrzeb. 
W 2013 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego opracowali  ulotki  informacyjne  
dotyczące  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  Zostały  one  rozpowszechnione  w  
instytucjach  działających  na  terenie  gminy  OŜarów  i  podczas  pikniku rodzinnego 
organizowanego przez gminę. 
 



 
Oprócz  wykonywania  zadań  własnych  i  zleconych  Ośrodek   organizował  akcje  
charytatywne :  
 
-  zorganizowano  wspólnie z młodzieŜą z Zespołu  Szkoły i Przedszkola w Lasocinie zbiórkę    
Ŝywności  w  sklepach  na  terenie  OŜarowa  (przed  Wielkanocą   i  przed  BoŜym 
Narodzeniem),   które  wspomogły  kilkadziesiąt   najuboŜszych  rodzin.  
Tradycją juŜ stała się akcja Mikołajkowo-BoŜonarodzeniowa organizowana przez Publiczne 
Przedszkole w OŜarowie.  
W grudniu przedszkolaki uroczyście przekazały do Ośrodka Pomocy Społecznej w OŜarowie 
dary swoich serc w postaci przyborów szkolnych, gier planszowych i pluszaków. 
Do akcji przyłączyły się takŜe dzieci z klas początkowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Edwarda Szylki w OŜarowie.  
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przekazali  prezenty dzieciom z najuboŜszych 
rodzin. 
 

 W  ramach   akcji  „ Św. Mikołaj  kocha  wszystkie  dzieci”   dla   210  dzieci              
z  najuboŜszych  rodzin  zazwyczaj  wielodzietnych  przygotowano  paczki   na  łączną  kwotę   
6 285,06 zł. 
   W grudniu 2013 r. zorganizowano  integracyjną  „Wigili ę”. Koszt zorganizowania  wigilii  
wyniósł  - 3 180 zł. 
 
 
   W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej  w ramach programu ,,Dostarczanie 
Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej – PEAD otrzymał od Stowarzyszenia 
Świętokrzyski Bank śywności poprzez współpracę z Lokalną Grupą Działania  następujące 
produkty: 
- makaron -6 860 kg   
- ser Ŝółty – 1 120 kg. 
- ser topiony – 840 kg. 
- mleko –  7 200 l. 
-  kasza – 5 40 kg.  
- płatki  kukurydziane – 930 kg.  
- cukier – 1 860 kg. 
- klopsiki -  3 672 kg. 
- olej – 1 860 l. 
- ryŜ – 4 800 kg. 
- dŜem – 2 190,24 kg 
- koncentrat pomidorowy – 1 008 kg. 
- mąka – 2 790 kg. 
- mielonka – 2 073,60 kg. 
- groszek z marchewką – 4 032  kg.  
- herbatniki – 1 344 kg.  
 RAZEM : 47 619,84 kg Ŝywności na kwotę 147 967 zł. dla 930 osób. 
 

Ad. 5,6 
 

REALIZACJA RZĄDOWEGO  PROGRAMU ,,Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania” –
zadanie  własne  gminy  o  charakterze  obowiązkowym 
 
Podstawa prawna 



Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania”(Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z póź. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7  lutego 2006 r. w sprawie  realizacji programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”  ze zm. 
 
   W roku 2013 pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, 
mogła być przyznana bezpłatnie, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego,( tj.  684 zł. i 813 zł 
 
   Od  1  października  2003 r.  Ośrodek  prowadzi  doŜywianie  dzieci w szkołach  w  formie  
posiłku gorącego.  Do  szkół  podstawowych  w  Pisarach i  Janowicach  przygotowywane są 
zupy w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  w  OŜarowie  i  rozwoŜone  w  termoportach. 
Szkoła  Podstawowa  w  Lasocinie   posiada  własną  stołówkę (co drugi dzień gotowane jest 
drugie danie),  Szkoła  Podstawowa  w  Glinianach  prowadzona  przez  Stowarzyszenie  
Rozwoju  Wsi  Gliniany-Potok    prowadzi  doŜywianie  w  formie  bułki  i  jogurtu, w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki  i w Publicznym  Przedszkolu w OŜarowie 
OPS  opłaca dzieciom i młodzieŜy drugie danie, a w Zespole Szkół w OŜarowie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie pełny obiad. 
   W roku 2013  Rządowym Programem  objętych  zostało ogółem 477 osób ( 249 rodzin ). 
W tym   345  osób  (175  rodzin)  mieszkających  na wsi,   
  Programem  objętych  zostało  433  uczniów. W tym:  dzieci od 0 do 7 lat – 114, w tym na 
wsi 77,  
Uczniowie szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych– 336, w tym na wsi 
267, 
Osoby starsze, chore, niepełnosprawne – 44, w tym na wsi 18 ( Jadłodajnia Świętego Brata 
Alberta) 
   Przy  realizacji  tego  zadania  w  roku  2013   korzystaliśmy  ze  środków  własnych,                     
a  takŜe  z  dotacji  celowej  otrzymywanej  z  budŜetu  państwa. 
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -  111 065 zł 
Środki  własne  -  74 886 zł. 
Łącznie   stanowi  to kwotę -  185 951zł. 
 
Ogółem w  ramach  Programu  wydatkowano  kwotę  189 788  zł. 
Z  tego: 
-  na  posiłki  185 951 zł. 
-  dowóz  posiłków 2 706 zł. 
-  doposaŜenie (środki czystości, naczynia jednorazowego uŜytku)  1 131zł. 
-  pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu – 14 628zł. 
       

 
Ad.  7 

 
   Utrzymanie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  jest  zadaniem  własnym  gminy  
o  charakterze  obligatoryjnym.  W  Ośrodku    zatrudnionych  jest  14  pracowników : 
-  kierownik 
-  główna księgowa 
-  4 pracowników  socjalnych 
-  starszy  referent  ds. świadczeń  rodzinnych  i pracownik socjalny zajmujący się 
świadczeniami rodzinnymi i  funduszem alimentacyjnym (rozliczenie w II części 
sprawozdania) 
-  sprzątaczka   
-  2 opiekunki  domowe ( punkt 8) 



-  opiekunka  - usługi specjalistyczne ( punkt  9) 
-  dwóch pracowników socjalnych z projektu unijnego (punkt  14) 
   Fundusz   płac  (dla  kierownika, głównej księgowej,  pracowników  socjalnych, 
informatyka  i   sprzątaczki) wraz  z  utrzymaniem  Ośrodka  za  2013 r. wyniósł   439 217,61 
zł. 
Środki własne –  218 127,61  zł. 
Dotacja z U W –  221 090,00  zł. 
Fundusz płac – 372 262,35 
- w tym pozostałe  koszty  utrzymania (np. artykuły biurowe, badania lekarskie, szkolenia, 
prenumeraty,  prowizja bankowa,  delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, BHP, 
wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa pocztowa, aktualizacje do programów, 
paliw, naprawa samochodu, remonty )    to kwota  66 955,26 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  równieŜ   
osobie,  która  wymaga  pomocy  innych  osób,  a  rodzina,  a  takŜe  wspólnie   
zamieszkujący  małŜonek, wstępni, zstępni  nie  mogą  takiej  pomocy  zapewnić.   
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych,  
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę moŜliwości równieŜ 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  
    Szczegółowe  warunki  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  oraz  
zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania.  
określa  Uchwała  Nr  XXVI/171/2004   Rady  Miejskiej  w  OŜarowie  z  dnia   
28  grudnia  2004 r. 
Ze  środków  własnych  w  2013 r.  zatrudnione  były  dwie  opiekunki  domowe,  które  
świadczą  usługi  opiekuńczo - pielęgnacyjne  osobom  wymagającym  pomocy. 
Tą  forma  pomocy  objęto  w  2013 r.  15 osób. 
Fundusz  płac  opiekunek  za  2013 r.  wraz  z  utrzymaniem  wyniósł  75 030 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 równieŜ 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 pienięŜnych z pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr.135, poz.950 ze zm.) 
W  2013 r.  zatrudniona  była  jedna  opiekunka  świadcząca  usługi  specjalistyczne   
dla  11  rodzin. 
Fundusz  płac  opiekunki  specjalistycznej  za  2013 r.  wraz  z  utrzymaniem  wyniósł   
39 463,00 zł. 
 
 

Ad. 10 
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 

 



W roku 2013 interwencją kryzysową objęte  zostały 64 osoby ( 27 rodzin) programem 
terapeutycznym objętych zostało 16  rodzin. 
W interwencjach domowych uczestniczyli  pracownicy socjalni ze StraŜą 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 22 512 zł. 

 
 

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  dwie  osoby. 
Ogółem w 2013 r. Ośrodek opłacił pobyt w DPS dla  15  osób na kwotę  312 647 zł 

Ad.12 
 

W roku 2013 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: 22 712 zł. 
Dotacja: 17 321 zł. 
Środki własne: 5 391zł. 
 
                                                                      Ad.13 
 
W roku 2013 Ośrodek opłacał pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach 
zastępczych ośmiorga dzieciom na kwotę  19 892 zł. 
 

Ad. 14 
 

O PROJEKCIE 
Analizując powody trudnej sytuacji Ŝyciowej mieszkańców gminy OŜarów  najwaŜniejszym 
jest  brak pracy. Nasza gmina liczy 11 285 wszystkich mieszkańców, a w wieku 
produkcyjnym jest 7 687 osób. Zarejestrowanych w PUP jest  1 064, to jest ok.  15 % osób w 
wieku produkcyjnym. Korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  w roku 
2012 było 291 rodzin (969 osób w rodzinach). Liczba korzystających  z pomocy społecznej w 
roku 2011 i 2012 jest porównywalna. Jest to   około   470 rodzin – 1413 osób w rodzinach tj. 
ok. 12 % wszystkich mieszkańców. 
Niwelując  skutki  braku pracy, OPS w OŜarowie stara się aktywizować naszych 
mieszkańców. Od 2008r. podjął realizację  projektu systemowego ,,Aktywizacja  społeczno  
zawodowa  bezrobotnych w gminie OŜarów”, którego uczestnicy zdobywają  lub podnoszą 
kwalifikacje  zawodowe, zdobywając  nowe uprawnienia i doświadczenie zawodowe. 
 Dnia  30.09.2008r. została  zawarta  umowa  między  Świętokrzyskim Biurem 
Rozwoju Regionalnego w  Kielcach, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w OŜarowie na 
realizację  projektu systemowego „Aktywizacja  społeczno zawodowa bezrobotnych w 
gminie OŜarów”.  
 Corocznie zawierany był aneks  do  umowy ramowej.  



KOSZT PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEL GŁÓWNY 

PROJEKTU 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i ich rodzin z 
gminy OŜarów, korzystających z pomocy społecznej, w szczególności z powodu braku 
zatrudnienia, niepełnosprawności. 
Realizacja odbywa się poprzez działania umoŜliwiające osobom i rodzinom przezwycięŜenie 
trudnych sytuacji Ŝyciowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej. 
 

GRUPY DOCELOWE 
W projekcie od 2008r. do 2013r. uczestniczyło 117  osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w 
wieku aktywności zawodowej, zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
Z uczestnikami  projektu  zawarto  117  kontraktów socjalnych, a zrealizowanych  zostało 108 
kontraktów socjalnych, które określały działania podejmowane przez pracownika socjalnego 
jak i osobę biorącą  udział  w  projekcie  zmierzające  do  poprawy  jej  sytuacji  Ŝyciowej.  
 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w szkoleniach zawodowych, kursach prawa  
jazdy kat. B  i kat. C oraz warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. 
 

Rok  Koszt całkowity  w tym wkład własny  

2008  129.006,52zł.  13.212,00zł.  

2009  249.316,29zł. 30.083,40zł. 

2010  270.570,07zł. 28.906,60zł. 

2011  267.996,41zł. 28.966,95zł 

2012  205.715,20zł. 21.706,74zł. 

2013  265.114,28zł. 27.837,00zł. 

Ilość uczestników 
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Warsztaty i konsultacje indywidualne z 
psychologiem 10 20 20 20 18 20 108 

Warsztaty i konsultacje indywidualne z 
doradcą zawodowym 10 20 20 20 18 20 108 

Kurs spawalniczy - - - 6 - - 6 



 
 

UPOWSZECHNIANIE PRACY SOCJALNEJ 
Dzięki  pozyskanym funduszom w  okresie  od    25.08.2008r.  zatrudnionych  zostało  dwóch 
pracowników  socjalnych w  ramach upowszechniania pracy socjalnej. 

ASYSTENT RODZINY 
W roku 2012 i 2013 został zatrudniony asystent  rodziny. 
  

WSPRACIE DOCHODOWE 
Uczestnicy  projektu  co miesiąc otrzymywali wsparcie  finansowe  w  postaci  zasiłków  
celowych  lub specjalnych zasiłków celowych. 

ANIMACJA LOKALNA  
W ramach animacji lokalnej dla uczestników projektu i ich rodzin zorganizowano wycieczki 
integracyjne. 
UNIEJÓW – KŁODAWA 2010-08-19  
KIELCE – MUZEUM ZABAWEK 2010-11-12  
KRAKÓW – WIELICZKA 2011-10-20  
SANDOMIERZ 2011-11-24  
PARK JURAJSKI W BAŁTOWIE 2011-08-29 
KRAKÓW – OŚWIĘCIM 2013-08-08  
KAZIMIERZ DOLNY – NAŁ ĘCZÓW 2013-09-24  

PREZENTACJA WŁASNEJ OSOBY 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach realizowanego Projektu w roku 2011 oraz 2012 BO 
zostali wyposaŜeni w stroje wizytowe, które pozwolą zwiększyć moŜliwości zaprezentowania 
własnej osoby podczas rozmów kwalifikacyjnych z przyszłym pracodawcą. 
 MoŜliwość odpowiedniego zaprezentowania własnej osoby podnosi wiarę we własne 
siły, a przez to korzystnie wpływa na motywację do poszukiwania pracy.  

PACZKI śYNOŚCIOWE 
Uczestnicy w dwóch edycjach projektu zostali obdarowani  Ŝywnościowymi  paczkami  
świątecznymi, które  uprzyjemniają  spędzenie Świąt BoŜego Narodzenia. 

STAśE 
W porozumieniu i po konsultacjach z Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie  zostały  
zorganizowane  staŜe dla dwóch  osób, które powróciły do projektu.  
Z uczestnikami  podpisano umowy staŜowe na  okres  6  miesięcy. 
StaŜe  zostały zorganizowane zostały  w  Sklepie  Lider, Oś. Wzgórze 27A w OŜarowie,  na  
stanowisku  sprzedawcy  oraz  w   Zespole  Szkół  im. Marii Skłodowskiej-Curie Oś. 
Wzgórze 56 w OŜarowie  na  stanowisku  spawacza. 

SPOTKANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE 

Kurs wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym 3 3 5 - 2 1 14 

Kurs fryzjerski - - 2 2 2 6 12 

Kurs kucharski - - 4 3 2 - 9 
Kurs sprzedawca z obsługą kas 

fiskalnych 
7 8 5 6 6 5 37 

Kurs opiekun osób starszych - 9 - - - - 9 

Kurs obsługi komputera 10 20 20 - - - 50 

Kurs prawa jazdy kat. B - - 4 3 2 6 15 

Kurs prawa jazdy kat. C - - - - 4 2 6 



Corocznie w ramach projektu odbywały się spotkania informacyjno-promocyjne. Spotkania  
te słuŜyły promocji  projektu „Aktywizacja  społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie 
OŜarów”.  Podczas  spotkań  podsumowano  działania  oraz  osiągnięcia  w  projekcie. 
Uczestnicy  dzielili się  swoimi odczuciami i refleksjami związanymi z uczestnictwem w 
projekcie. 

WYPOSAśENIE OPS  W OśAROWIE 
Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach projektu systemowego zakupiono : 

• meble i wertikale  do sali projektowej, 
•  meble na dwa stanowiska dla  pracowników socjalnych, 
•  trzy zestawy komputerowe łącznie z monitorami, 
•  kserokopiarkę, dwie drukarki laserowe, telefaks wielofunkcyjny, 
•  niszczarkę, 
• projektor multimedialny wraz ze stolikiem, elektryczny ekran projekcyjny, 
•  aparat fotograficzny wraz z pamięcią, 
•  sprzęt nagłaśniający, 
•  dwie szafy metalowe, 
•  aparaty telefoniczne, 
•  tablica flipchart, tablice korkowe. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY 
Przeprowadzone  działania  pobudziły uczestników  do aktywności  społeczno  zawodowej. 
 Beneficjenci  projektu osiągnęli : 

• wzrost umiejętności pozytywnego myślenia i znajomości swoich mocnych i słabych 
stron, 

• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
• wzrost aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym,  
• nabyli nowe kwalifikacje  zawodowe, 

 
                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 15, 16, 17. 
 

 
 
 

ŚWIADCZENIA    RODZINNE 
 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  od 1 maja 2004r.  realizuje  zadania wynikające   
z  Ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  z  28 listopada  2003 r.  (tekst jednolity Dz. U. 
2013r.  
poz. 1456) na podstawie UpowaŜnienia Nr 12/2010 Burmistrza OŜarowa udzielonego 
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w OŜarowie do prowadzenia postępowań w 
sprawie świadczeń rodzinnych  i do wydawania w tych sprawach  decyzji . Świadczenia  
rodzinne  wypłacane  są  na  wniosek  osoby  zainteresowanej,  ze  względu  na  jej  miejsce  
zamieszkania.  



 
                                   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.   Zapomoga  wypłacana  przez  gminy,  na  podstawie  art.22a  ustawy 
Rada  gminy  w  drodze  uchwały  moŜe  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  OŜarów  nie  realizuje   art. 22a  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych. 
 
4.  Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka. 
  



Świadczenia   rodzinne   zrealizowane   przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  w  2013 r. 
zgodnie  z  Ustawą  z  28 listopada  2003 r.  o  świadczeniach  rodzinnych    

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie Liczba  
rodzin 

Liczba  
świadczeń 

Kwota 
zł. 

1. 
 

Zasiłki rodzinne 556 11 987 1 191 479 

 Dodatki  do  zasiłków  rodzinnych z tytułu: 
1.1. 
 

urodzenia dziecka 48 48 48 000 

1.2. 
 
 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

19 165 63 174 

1.3. 
 

samotnego   wychowywania 
dziecka 

33 565 97 970 

1.4. 
 

kształcenia i   rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

70 979 75 040 

1.5. 
 

rozpoczęcia   roku   szkolnego 313 773 77 300 

1.6. 
 

podjecie  przez dziecko  nauki w szkole poza miejsce 
zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której  
znajduje się szkoła  lub   dojazd  do  miejscowości, w 
której  znajduje się szkoła) 

 
139 

 
1 529 

 
84 930 

1.7. 
 

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

103 1 951 156 080 

2. 
 

Zasiłki pielęgnacyjne 442 5 305 811 665 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 101 788 428 294 
3.1 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

(I – VI.2013r.) 
35 212 21 200 

4. Specjalny  zasiłek  opiekuńczy 4 21 10 175 
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia  

 
69 70 70 000 

6. Rządowy program wspierania osób uprawnionych  35 324 64 800 



do świadczenia pielęgnacyjnego (IV-XII.2013r.) 
7. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 74 579 85 905 
8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 118 5 572,80 



 
ZASIŁEK  RODZINNY 

 
Zasiłek rodzinny przysługuje  (art. 6  ustawy o świadczeniach  rodzinnych): 

• rodzicom, jednemu z rodziców  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka 
• opiekunowi faktycznemu dziecka   (opiekunem faktycznym dziecka, zgodnie z 

ustawą, jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeŜeli 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  w  związku  z  ustaleniem  wyrokiem  sądowym  lub  ugodą  
sądową  prawa  do  alimentów  z  ich  strony). 

  
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których wyŜej mowa, jeŜeli dochód w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00zł.;  w przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeŜeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  623,00zł.   
Dochód  z 1 ha przeliczeniowego  za  2012r.  do  celów  obliczania  dochodu  z  gospodarstwa 
rolnego  dla  osób ubiegających się  o świadczenia  rodzinne  wynosi  2 431 zł.  
Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwa od 1 listopada do  
31 października następnego roku.  
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko: 

1) do ukończenia 18 roku Ŝycia – bez dodatkowych warunków związanych np. z nauką w 
szkole, 

2) do ukończenia  21 roku Ŝycia, jeŜeli uczy się w szkole   
(w rozumieniu ustawy jest to szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna, a takŜe ośrodek szkolno-wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieŜy wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek wychowawczy 
dla dzieci i młodzieŜy upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki);  

3) do ukończenia 24 roku Ŝycia , jeŜeli uczy się w szkole lub szkole wyŜszej  
i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje  (art. 7  ustawy o świadczeniach  rodzinnych), jeŜeli : 
• dziecko  lub  osoba  ucząca  się pozostaje  w  związku  małŜeńskim 
• dziecko  zostało  umieszczone  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie   

albo  w pieczy  zastępczej 
• osoba  ucząca  się została  umieszczona  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  

utrzymanie   
• pełnoletnie  dziecko  lub  osoba  ucząca  się jest  uprawnione  do  zasiłku  rodzinnego   

na  własne  dziecko 
• osobie  samotnie  wychowującej  dziecko  nie  zostało  zasądzone  świadczenie  

alimentacyjne  na  rzecz  dziecka  od  jego  rodzica,  chyba  Ŝe  rodzice  lub  jedno  z  
rodziców  nie  Ŝyje,  ojciec  dziecka  jest  nieznany,  powództwo  o  ustalenie  
alimentów  zostało  oddalone. 

 
Wysokość  zasiłków  rodzinnych  jak  równieŜ  wysokość  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego,  
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości 



dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o 
zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r. poz. 959). 
Kwoty  zasiłku rodzinnego  uzaleŜnione są od  wieku  dziecka : 
- 77 zł. na dziecko  do  ukończenia 5 roku Ŝycia 
- 106 zł. na dziecko  w  wieku  od 5 do 18  lat 
- 115 zł. na dziecko, które  ukończyło 18 rok Ŝycia 
 
W  2013 r. wypłacane  były zasiłki rodzinne  dla 556  rodzin  na  łączną  kwotę  1 191 479 zł.   

 
DODATKI   DO   ZASIŁKU   RODZINNEGO  

Warunkiem otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego jest ustalone prawo do zasiłku 
rodzinnego. JeŜeli spełnione zostaną wszystkie warunki wymagane do nabycia prawa do 
zasiłku rodzinnego, rodzina moŜe otrzymać odpowiednie dodatki do tego zasiłku. 
 
1.   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  
     (art. 9  ustawy o świadczeniach  rodzinnych) -  przysługuje  do ukończenia przez dziecko 
1 roku Ŝycia w wysokości  1000 zł.  na  kaŜde  dziecko. 
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 ciąŜy  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 ciąŜy, 
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz.U z 2009r. Nr 163 poz. 1305).  
W 2013r.  dodatek  z  tytułu  urodzenia  dziecka  pobrały 48 rodziny na  łączną  kwotę  
48 000zł.  
 
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 wysokości 400 zł. miesięcznie  przez okres do : 
- 72 m-cy, gdy dziecko do lat 16 jest niepełnosprawne albo w wieku powyŜej 16 lat jest  
niepełnosprawne w stopniu znacznym, 
-  36 m-cy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niŜ jednym dzieckiem urodzonym przy  
jednym porodzie, 
-   24 m-ce, w pozostałych przypadkach. 
W 2013r. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego pobrało 19 osób na łączną  kwotę 63 174 zł. 
 
3.  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  (art. 11a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych). 
Zgodnie z ustawą osobą  samotnie  wychowującą  dziecko  jest:  panna, kawaler, wdowa, 
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 
rozwiedziona,  chyba  Ŝe  wychowuje  wspólnie  co najmniej  jedno  dziecko  z  jego  
rodzicem.     
Dodatek z tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka  przysługuje  samotnie wychowującym  
dziecko   matce  lub  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi  prawnemu  
dziecka,  a  takŜe  osobie  „uczącej  się”,  jeŜeli  nie  zostało  zasądzone  świadczenie   
alimentacyjne  na  rzecz  dziecka  od  drugiego  z  rodziców  dziecka,  poniewaŜ: 

-  drugi z rodziców nie Ŝyje 
-  ojciec dziecka  jest  nieznany 

Dodatek ten przysługuje w kwocie po 170 zł miesięcznie na dziecko,  nie  więcej  jednak  niŜ  
340 zł  na  wszystkie  dzieci. JeŜeli 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  niŜ  o  160 zł. 
na wszystkie  dzieci.    
W  2013r.  dodatki  z  tyt. samotnego  wychowywania  dziecka  pobrały  33 rodziny  na  
łączną  kwotę  97 970 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  w  wieku : 

• do ukończenia 16 roku Ŝycia  jeŜeli  legitymuje się  orzeczeniem  o  
niepełnosprawności    

• powyŜej  16 roku Ŝycia  do  ukończenia  24 roku  Ŝycia,  jeŜeli  dziecko  legitymuje  
się  orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności . 

Wysokość  dodatku  wynosi: 
• 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 
• 80 zł miesięcznie na dziecko powyŜej 5 lat,  do ukończenia  24 lat. 

W 2013r. wypłacono 979 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  
na  łączną  kwotę 75 040 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  w wysokości  100 zł. 
jednorazowo.   
Dodatek  przysługuje  równieŜ na  dziecko  rozpoczynające  roczne przygotowanie  
przedszkolne. 
W  2013 r.  wypłacono  773 dodatki  z  tyt.  rozpoczęcia  roku  szkolnego  dla  313 rodzin  na  
łączną  kwotę  77 300 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,  jeŜeli  posiadają  orzeczenie  o  niepełnosprawności . 

Dodatek  wynosi  90 zł miesięcznie na dziecko.  
• z dojazdem do tej miejscowości,  w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej.  
Dodatek  wynosi  50 zł miesięcznie na dziecko. 
W 2013r. wypłacono 1 529 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania  w  łącznej  kwocie  84 930 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.  Wysokość  dodatku   wynosi  80 zł 
miesięcznie.  
W  2013 r.  wypłacono  1 951 dodatków  dla  103 rodzin  w  łącznej  kwocie 156 080 zł. 
 

Jednorazowa  zapomoga  z  tyt.  urodzenia  dziecka  
(art. 15b  ustawy o świadczeniach  rodzinnych) 

Od 1 stycznia 2013r. zgodnie z Ustawą z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. 2012r. poz. 1255)  jednorazowa zapomoga przysługuje  
matce  lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeŜeli 



dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. (…)   
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka, a w przypadku  gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, 
opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 
dziecka opieka albo przysposobieniem.  
 
Ponadto w celu  uzyskania zapomogi występuje obowiązek  pozostawania  kobiety pod  
opieką medyczną od  10 tygodnia ciąŜy  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 ciąŜy, 
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz.U z 2009r. Nr 163 poz. 1305).  
W 2013r. zapomogę pobrały 69  rodziny na łączną  kwotę  70 000zł.  

 
ŚWIADCZENIA  OPIEKU ŃCZE 

 
1.  Zasiłek   pielęgnacyjny   (art. 16  ustawy o świadczeniach  rodzinnych)  przysługuje  : 

1) niepełnosprawnemu dziecku, 
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia, jeŜeli legitymuje się 

orzeczeniem  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) osobie, która ukończyła 75 lat, 
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia legitymującej się 

orzeczeniem  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeŜeli niepełnosprawność powstała w 
wieku  
do ukończenia 21 roku Ŝycia. 

Wysokość  zasiłku   pielęgnacyjnego  wynosi  153 zł.  miesięcznie.   
W 2013r. wypłacono 5 305 zasiłków  pielęgnacyjnych  na  łączną  kwotę  811 665 zł.   
 
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 16a  ustawy o świadczeniach  rodzinnych) zgodnie 

Ustawą z dnia  
7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw  
(Dz U z 2012r., poz.1548 ) jest  realizowany od  1 stycznia 2013r.   
Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz U z 2012r. poz. 788 i 1529 ) ciąŜy obowiązek 
alimentacyjny, jeŜeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z 
koniecznością 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 moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeŜeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 623,00 zł.  
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest nie dłuŜej niŜ 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.  
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m.in. jeŜeli osoba ubiegająca się podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (KRUS). 
Wysokość specjalnego  zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł. miesięcznie.   

W 2013r. wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin  na  łączną  kwotę  10 175 zł.   
 
3.  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 ciąŜy obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 
znacznym  
stopniu niepełnosprawności 

- jeŜeli 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 moŜliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Osobom innym niŜ spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie Ŝyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą 
spokrewnioną lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeŜeli niepełnosprawność osoby wymagającej 
opieki powstała:  

1) nie później niŜ do ukończenia 18 roku Ŝycia lub 
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyŜszej, jednak nie później niŜ do ukończenia  

25 roku Ŝycia 
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest bez względu na dochód rodziny,  na 
okres waŜności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 620,00 zł. 
miesięcznie. 
Z dniem 1 stycznia 2013r. weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2012r., poz.1548 ), która 
wprowadziła zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz 
wprowadziła nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego.  
Zgodnie z wyŜej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie 
pielęgnacyjne, uprawnione do tego świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych 



(tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) zachowały prawo do tego świadczenia w 
dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r.  
W związku z wprowadzonymi zmianami od 1 lipca 2013r. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego  utraciły 62 osoby. 
W 2013r. wypłacono świadczenia pielęgnacyjne dla  101 rodzin  na  łączną  kwotę  428 294 
zł.   
 
4.  Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 

2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U.  
z 2012r. poz.1548) osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego za kaŜdy 
miesiąc  
w okresie od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy tj. od 1 stycznia 2013r. do dnia 30 
czerwca 2013 r. przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł.  
miesięcznie. 

W 2013r. z tej pomocy skorzystało 35 osób na łączną kwotę 21 200 zł. 
 
5. Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 

realizowany  na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013r. (Dz. U. 2013r., poz. 
413), które określało szczegółowe  warunki realizacji tego  programu.   

Prawo do pomocy przysługiwało osobom  mającym ustalone za miesiące IV-XII.2013r.  
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. 
o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn.zm.)   
Pomoc przysługiwała w wysokości  200 zł. miesięcznie  i była przyznawana niezaleŜnie od 
dochodu. 
Od 1.04.2013r. z tej pomocy skorzystało 35 osób na łączną kwotę 64 800 zł. 
 
6.  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 
2013r. poz. 1442) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek 
opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio 
świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-
letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego),  
z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440). 

W 2013r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 70 osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne  na kwotę 83 105 zł.  oraz za 4 osoby  pobierające specjalny 
zasiłek opiekuńczy na kwotę 2 800 zł.     
 
7.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (…) 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. 2008 nr 
164 poz. 1027 z póź. zm.) 

W 2013r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za  19 osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne  na kwotę 5 572,80 zł.   
 



ŚWIADCZENIA   Z   FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowie  realizuje : 

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia  
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. 
U.  
z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.) oraz na podstawie UpowaŜnienia Burmistrza OŜarowa  
Nr 15/2010 udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w OŜarowie  
do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  
do wydawania w tych sprawach decyzji. Sposób i  tryb postępowania, sposób  
ustalania dochodu oraz wzór wniosku, zaświadczenia i oświadczenia o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 123 poz. 836 z póŜn. zm.) 

2. postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych  na podstawie art. 8b Ustawy z 
dnia  
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. 
U.  
z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.) oraz na podstawie UpowaŜnienia Burmistrza OŜarowa  
Nr 13/2010 udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w OŜarowie  
do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych, prowadzenia 
postępowań  
i wydawania w tych sprawach decyzji. 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  :   

• organ  właściwy  dłuŜnika   to  wójt, burmistrz  lub  prezydent  miasta  właściwego  
ze  względu na miejsce  zamieszkania  dłuŜnika  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,  jeŜeli  
egzekucja  okazała się bezskuteczna. (art. 3 pkt11 ustawy)   

 
O świadczenia z funduszu alimentacyjnego moŜe ubiegać się osoba uprawniona, co oznacza 
osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeŜeli egzekucja okazała się bezskuteczna.  Przy 
czym bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 
dwóch miesięcy  
nie wyegzekwowano pełnej naleŜności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie 
aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłuŜnika 
wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczność egzekucji uwaŜa się równieŜ niemoŜność 
wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłuŜnikowi alimentacyjnemu przebywającemu 
poza granicami Rzeczypospolitej  Polskiej, alimentacyjnego szczególności z powodu: braku 
podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 
w miejscu zamieszkania dłuŜnika;  lub  braku moŜliwości wskazania przez osobę uprawnioną 
miejsca zamieszkania dłuŜnika alimentacyjnego a granicą.  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do: 

• ukończenia przez nią 18 roku Ŝycia albo,  
• w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyŜszej do ukończenia przez nią 25 

roku Ŝycia, albo,  



• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 
bezterminowo.  

 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeŜeli osoba uprawniona została 
umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej;  lub  
zawarła związek małŜeński.  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieŜąco ustalonych 
alimentów, jednakŜe nie wyŜszej  niŜ  500 zł.,  jeŜeli  dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  
 
Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby 
uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niŜ  od początku okresu 
świadczeniowego do końca tego okresu. Okresy świadczeniowe do  świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego trwają  od 1 października  do 30 września roku następnego.  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowie w 2013r. wypłacił 1 865 świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dla 95 rodzin  na łączną kwotę  755 743 zł.  
Średnia kwota  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  wypłaconego  w 2013r. wynosiła  
405 zł. przy czym najniŜsza  kwota  wypłacona  dla  jednej osoby uprawnionej wynosiła  80 
zł., a  najwyŜsza  wynosiła  500 zł. miesięcznie 
Kwota zwrócona przez  dłuŜników  alimentacyjnych w 2013r. z tytułu wypłaconych 
świadczeń alimentacyjnych wynosiła 89 984,59 zł. 
 
Sprawy  egzekucji  alimentów  dla  wierzycielek  z  naszej  gminy,  korzystających  ze 
świadczeń   
z  funduszu  alimentacyjnego w  2013r.  prowadzą  komornicy  z  13 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  Ostrowcu Św. Bartłomiej Szyszkaw – Kancelaria Komornicza Opatowie.      
 
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązuje organ 
właściwy dłuŜnika (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania dłuŜnika alimentacyjnego) do terminowego prowadzenia wobec dłuŜników 
alimentacyjnych określonych działań: 
- przeprowadzenie z dłuŜnikiem alimentacyjnym wywiadu i odebranie oświadczenia majątkowego, 
- zobowiązywanie dłuŜnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący  pracy, 
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłuŜnika, 
- informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych  
działaniach wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz o ich efektach. 
W przypadku gdy  dłuŜnik alimentacyjny uniemoŜliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego lub odmówił: 

1) złoŜenia 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 uŜytecznych, prac interwencyjnych, 



robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, 
staŜu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych   

 - organ właściwy dłuŜnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłuŜnika 
alimentacyjnego za uchylającego  się od zobowiązań alimentacyjnych (art. 5 ust. 3). 
Decyzji o uznaniu dłuŜnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych  
nie wydaje się wobec dłuŜnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy 
wywiązywał się w kaŜdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niŜszej niŜ 
50% kwoty bieŜąco ustalonych alimentów (art. 5 ust. 3a). 
Cała ta procedura jest długoterminowa i wymaga podjęcia szeregu działań. Po wydaniu 
decyzji            o uznaniu dłuŜnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych istnieje 
podstawa do złoŜenia 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 dłuŜnika alimentacyjnego.  
W 2013r. tutejszy organ wdał 6 decyzji o uznaniu dłuŜnika za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych oraz skierowano 14 wniosków do prokuratury o ściganie 
dłuŜnika alimentacyjnego za przestępstwo  określone  w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. - Kodeks karny  
i 15 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.  
 
Burmistrz  OŜarowa jest organem właściwym dłuŜnika dla 106 dłuŜników (52 to dłuŜnicy 
gdzie wierzycielki mieszkają poza naszą gminą i 54 to dłuŜnicy gdzie wierzycielki 
zamieszkują na terenie naszej gminy). Ponadto tutejszy Ośrodek wystąpił z wnioskami do 
innych gmin o podjęcie działań wobec 66 dłuŜników alimentacyjnych, których wierzycielki 
zamieszkują na terenie naszej gminy.  
Z tymi dłuŜnikami  i  ich organami właściwymi wymagana jest ciągła korespondencja.  
Na dzień 31.12.2013r. naleŜności  dłuŜników alimentacyjnych wynoszą: 

• z tytułu wypłaconych do 30.09.2008r. zaliczek  alimentacyjnych 739 871,92 zł. 
• z tytułu wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  2 883 978 zł. plus  

ustawowe odsetki. 
KaŜdy dłuŜnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
naleŜności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej  
do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.  
W 2013r. zostały wydane 93 decyzje  zobowiązujące  dłuŜników alimentacyjnych do zwrotu 
naleŜności wypłaconych w ramach funduszu za okres świadczeniowy 2012/2013.   
20%  kwoty  naleŜności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,  20% kwoty stanowi 
dochód własny gminy dłuŜnika, a pozostałe 60% tej kwoty  oraz odsetki stanowią dochód 
budŜetu państwa. 
Uzyskane przez organ właściwy dłuŜnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody 
przeznacza się  
w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłuŜników 
alimentacyjnych. 
Z dokonanej analizy sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów  wynika, Ŝe  dłuŜnicy  alimentacyjni w 2013r. dokonali 
zwrotu naleŜności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie  
89 984,59 zł. z czego przekazane na dochody własne gminy OŜarów  zostało 28 366 zł. 
Ponadto przez inne gminy została przekazana kwota 6 201 zł., co razem stanowi dochód 
własny gminy OŜarów z tytułu zwrotu naleŜności przez dłuŜników za 2013r. w wysokości 34 
567 zł.  



Wydatki  na podejmowane działania wobec dłuŜników alimentacyjnych  za 2013r. wynosiły 
łącznie  
29 121 zł., w tym: 
• 18 608zł.  pokryte z dochodów własnych gminy  
• 10 513zł.  pokryte z dotacji budŜetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budŜetowej.   

 
Sprawy  związane  ze  świadczeniami  rodzinnymi  i  świadczeniami  z  funduszu  
alimentacyjnego  oraz  sprawy dotyczące  dłuŜników  alimentacyjnych  prowadzone są przez  
dwóch  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie.  
W  realizacji  przepisów  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  i  ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów największe problemy powoduje duŜa częstotliwość 
wprowadzanych  zmian oraz  niejednoznaczność  przepisów  skutkująca  róŜnymi  
moŜliwościami  ich  interpretacji.  
 
 

Podsumowanie : 
 

 BudŜet  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  w  roku  2013  zamknięto  kwotą   
6 250 706,10 zł.  ( w tym:  świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 159 371,52 zł.; 
pomoc społeczna  - 1 860 581,80zł.  projekt unijny – 230 752,78) 
Dochody zrealizowane do budŜetu Gminy – 79 802,72 zł. 
 ( tytułem odpłatności za DPS, usługi opiekuńcze, kapitalizacja odsetek,  tytułem 
wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 
Dochody zrealizowane do budŜetu państwa – 71 282,48  (tytułem odpłatności za usługi 
specjalistyczne, zwrotu świadczeń nienaleŜnie pobranych, FA, ZA, odsetki od świadczeń 
nienaleŜnie pobranych i FA) 
Razem zrealizowane dochody  -  151 085,20 zł. 
Rzeczywista  liczba  rodzin  objętych  pomocą  społeczną , którym  przyznano decyzją  
świadczenie  wynosi  874 ( 858 – rok ubiegły).  Liczba  rodzin objętych  pomocą  społeczną  - 
473, w tym na  wsi  340  rodzin  (dane  bez  osób  korzystających  ze świadczeń  rodzinnych i  
funduszu alimentacyjnego). 
    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  Ŝyciowej   oraz  ze  społecznością   
lokalną  w  celu  zapewnienia  współpracy  i  koordynacji  działań  instytucji  i  organizacji  
istotnych  dla  zaspokajania  potrzeb  członków  społeczności.   
 
W roku ubiegłym 8 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  zakwalifikowano 
na bezpłatne kolonie letnie. OPS  zapewnił pomoc  dla wytypowanych  dzieci formie odzieŜy, 
obuwia, przyborów toaletowych, a takŜe transport do miejsca zbiórki. 
 
W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmują działania, które 
moŜna 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 



równieŜ na pomocy w tworzeniu sieci  oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie 
osoby chorej w środowisku ( pomoc   w uzyskania miejsca w ŚDS, usługi specjalistyczne ).  
Ośrodek nasz w roku ubiegłym wydał 67 decyzji kierujących do Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
 Szczególna 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 Ŝyciowej. W roku 2012 w ramach pracy socjalnej 
zawarto 39  kontraktów socjalnych. 
 Ośrodek podejmuje równieŜ działania  na podstawie  zgłoszeń innych Ośrodków bądź 
instytucji, a takŜe działania wynikające z przepisów zawartych w ustawie o pomocy 
społecznej oraz innych ustawach  

Pracownicy   socjalni   sporządzali   wywiady  środowiskowe  takŜe   dla  PCPR, 
sądów, Urzędów  Skarbowych, Komorników, ZUS-ów,  Zakładów  Karnych ,  a  takŜe  
innych  ośrodków ( wywiady  alimentacyjne ). 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  ściśle  współpracuje  z  Powiatowym  Urzędem  
Pracy  w  Opatowie, Wydziałem  Polityki  Społecznej  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach, 
Policją  i  StraŜą  Miejską  w  OŜarowie, Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną                         
w OŜarowie,  szkołami, ośrodkami  zdrowia, szpitalami, sądami, placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi. 
Ponadto  Ośrodek  współpracuje   ze  Wspólnotą  Chleb  śycia Siostry  Małgorzaty  
Chmielewskiej  w Jankowicach, Zochcinie, Caritasem  w  Sandomierzu  oraz   Bankiem  
śywności w Ostrowcu  Św.   
  Analizując powody trudnej sytuacji Ŝyciowej naszych mieszkańców to najwaŜniejszym jest 
brak pracy.    

Problemem pogłębiającym  się  na terenie naszej gminy jest równieŜ zabezpieczenie 
godziwych  warunków   Ŝycia   ludziom   starszym. Dotyczy   on  nie  tylko   osób   
zamieszkujących  samotnie i  nie  mających  bliskiej  rodziny. Często najbliŜsza rodzina nie 
zapewnia stosownej opieki osobom starszym. Dlatego z kaŜdym rokiem wzrasta liczba osób 
ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej 

Ludzie starsi oprócz bieŜących wydatków z racji wieku i chorób z nim związanych 
ponoszą równieŜ 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. 542, 00 zł. w odniesieniu do osób 
samotnych i nie kwalifikują tych ludzi do świadczeń pienięŜnych 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. 
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