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                                                         Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                                                             W  OŜarowie 
                                                                       Małgorzata  Dębniak 
 
 
     Świadczenia realizowane  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   
w  okresie  od  1 stycznia  do 31 grudnia 2012 r. 
Tabela 1. 
 
Lp. Rodzaj realizowanego 

zadania 
Liczba 

świadczeniobiorców 
Liczba 
świadczeń 

Kwota w zł. 

1. Zasiłek  stały 
 

94 944 359 162 

2. Zasiłek  okresowy 97 334 100 707,20 
3. Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne 
  36 841,21 

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

367 x 175 989,68 

5. Rządowy program  
„Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 

448 66 902 159 433,15 

6. Pomoc w formie posiłku 
nie wymagająca 
przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego 

43 5 004 11 509,20 

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

7 etatów x 417 171,76 

8. Usługi opiekuńcze. 2 etaty x 70 858,87 



Wynagrodzenie opiekunek 
domowych wraz  z  
pracowniczymi kosztami 
utrzymania   

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

1 etat x 38 467,83 

10. Punkt interwencji 
kryzysowej 

167 rodzin x 19 104 

11. Domy pomocy społecznej 135osób 159 315 191,87 
 

12.  Realizacja projektu 
systemowego 
„Aktywizacja społeczno 
zawodowa bezrobotnych 
w gminie OŜarów” 

18 uczestników x 184 008,46 

13. 
 

Świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny 

wraz z kosztami 
wynagrodzenia i 

funkcjonowania działu 
świadczeń rodzinnych 

x x 4 045 541,91 

14. Rządowy  program 
„Wspieranie osób 

pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne” 

 x 37 800 

15 Resortowym Programie 
Wspierania Rodziny i 

Systemu Pieczy 
Zastępczej „ Asystent 

rodziny”. 

19 rodzin x 10 863,66 

16 Opłata za pobyt dzieci w 
rodzinach zastępczych i 
placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

2 x 2 113,82 

 RAZEM x x 5 984 764,62 
  
 
 
 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  444 zł.  Miesięcznie, a od 01.10.2012 nie 
wyŜsza niŜ 529 zł. 
- 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  2012 r.  Ośrodek  wypłacił   zasiłki  stałe  dla  94 osób  na łączną  kwotę 359 9162 zł.                                                                                        
w tym: 
 -72    osobom samotnie gospodarującym 
 
- 23 osobom pozostającym w rodzinie  
Ogólna liczba wypłaconych świadczeń świadczeń:  944. 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  2012 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  2012 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   97 rodzin  na  łączną  kwotę  102 009,20zł.  
(środki własne – 1 302,00 zł., dotacja – 100 707,20 zł.)                    
w  tym : 
-  92  świadczeniobiorców  z  tej  grupy  otrzymało  ten  zasiłek  z  powodu  braku  
moŜliwości  zatrudnienia 
-  1  świadczeniobiorca  z  tej  grupy  otrzymał  ten  zasiłek  z  powodu  niepełnosprawności 
-  4  świadczeniobiorców  z  tej  grupy  otrzymało  ten  zasiłek  z  powodu  długotrwałej  
choroby 

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  2012 r.  odprowadzono  składki  zdrowotne  od  96 osób  na  kwotę  36 841,21 zł. 
(od osób pobierających zasiłek stały – 80 (28 838,41 zł.) i od osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne i dodatek z tyt. samotnego wychowywania  dziecka -16 osób, 8 002,80 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 477 zł.,  
zwanej  dalej „kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej”,  

• osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  351 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  - 207 zł 
 
  Od 01.10.2012 r. kryteria dochodowe: 
- dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 542 zł. 
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł.   
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł. 
 
   W  roku  2012 r.  wypłacono    zasiłków  celowych  i  specjalnych  celowych  na  łączną  
kwotę  159 343 zł.   Z  tej  formy  pomocy  skorzystało  367 osób . Liczba rodzin 339. 
W tym : 
Specjalne celowe otrzymało 89 osób (88 rodzin,  167 świadczeń ) na kwotę 26 095 zł. 
Celowe 278 osób (251 rodzin, 167 świadczeń) na kwotę  133 248 zł. 
        
PrzewaŜająca  część  świadczeniobiorców tej  formy  pomocy  to mieszkańcy  wsi : ok.70%,    
a ok. 30% mieszkańcy OŜarowa. 
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. 
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. 
  Jeden zasiłek w kwocie 500 zł. został przyznany na podstawie art. 40 ustawy o pomocy 
społecznej ze względu na zdarzenie losowe. 
  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   2012 r. sprawiony  został  1  pogrzeb    na  kwotę  3 843 zł. zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w OŜarowie NR X/79/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. 
  
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 2012 r.  sprawy  przemocy  w  rodzinie  dotyczyły  40  rodzin. 

 Zespół Interdyscyplinarny działa  na  podstawie  Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493  

z póź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania 

dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia dziecka w związku z 

przemocą w rodzinie (Dz. U. z 18 kwietnia Nr 81 poz.448),  Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” ( Dz.U. Nr 209, poz. 1245), Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. 

zm.) oraz Regulaminu Zespołu. 

W  roku 2012 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Do przewodniczącego wpłynęło 41  Niebieskich Kart dotyczących przemocy  

w rodzinie ( przemoc dotyczyła 40 rodzin). Spośród  rodzin dotkniętych przemocą : 26 

zamieszkuje na wsi, a 14 w mieście. 

Powołanych zostało do podejmowania działań 40 grup roboczych 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: 

- kobiety stanowią  95% ( 38 kobiet) 

- męŜczyźni  5% (2 męŜczyzn) 

Osoby dotknięte przemocą to: 

- Ŝony  w 62,5%  (25 ofiar przemocy) 

- konkubiny  w  5% ( 2 ofiary przemocy) 

- ojcowie  w  5%  ( 2 ofiary przemocy) 

- matki  w  20%  ( 8 ofiar przemocy) 

- córki  w  7,5%  ( 3 ofiary przemocy) 



Sprawcy przemocy to: 

- męŜowie  w 62,5%  (25 sprawców przemocy) 

- konkubenci  w  5%  ( 2 sprawców) 

- ojcowie  w  5%  ( 2 sprawców) 

- matki  w  2,5%  ( 1 sprawca) 

- synowie  w  22,5%  ( 9 sprawców) 

- córki  w  2,5%  ( 1 sprawca)  

 Zawiadomienie  o przestępstwie złoŜyło 7 osób pokrzywdzonych. 

Przemoc fizyczna i psychiczna występowała w 19 rodzinach; 

Przemoc tylko psychiczna w 14 rodzinach; 

Przemoc psychiczna i groźby karalne  w 7 rodzinach. 

W roku ubiegłym grupy robocze podjęły decyzję o zakończeniu procedury NK:   

● w 12 przypadkach z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia 

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu planu; 

 ● w 8 przypadkach z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

●  w 3 przypadkach  z obydwóch powodów, 

●  w  17  przypadkach procedura NK prowadzona jest nadal. 

 Grupy robocze zakończyły  procedurę  NK w czasie:  

- do 3 miesięcy w przypadku 13 niebieskich kart 

- do 6 miesięcy w przypadku 7 niebieskich kart 

- do 10 miesięcy w przypadku  3 niebieskich kart 

 W roku 2012 uchwałą NRXXV/183/2012 Rady Miejskiej w OŜarowie 

 z dnia 18 grudnia 2012 r. przyjęty został „ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy OŜarów” opracowany przez  

Zespół Interdyscyplinarny, którego realizację zaplanowano na lata 2012-2017. 

 

    W  2012 r.  Ośrodek  udzielił  schronienia  4  osobom  na kwotę  11 002 zł. ( 

głównie  poprzez  umieszczenie  we  Wspólnocie  „Chleb  śycia”  w  Jankowicach,  w   

Schronisku  

 ,, Caritas ‘’ w   Sandomierzu ) 
 
 
Oprócz  wykonywania  zadań  własnych  i  zleconych  Ośrodek   organizował  akcje  
charytatywne :  
-  zorganizowano  wspólnie z druŜyną  harcerską im „Szarych Szeregów” działającą przy 
Zespole  Szkół  Ogólnokształcących w  OŜarowie i samorządem uczniowskim tejŜe szkoły 
zbiórki    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.  
Dn. 05.12.2012r. 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 klasy IIIb, IIIc i świetlicy 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   
6 300  zł. 
   W grudniu 2012 r. zorganizowano  integracyjną  „Wigili ę”  w Środowiskowym  Domu  
Samopomocy  w  OŜarowie.  Uroczystość  uświetnił  swoim  występem  zespół  złoŜony  z  
uczestników  placówki  i uczniów klas Vd i IIb z ZSO im. E. Szylki w OŜarowie. Program 
został przygotowany pod kierunkiem Barbary Banajskiej oraz ElŜbieyt Ryś-Kopacz.  Koszt 
zorganizowania  wigilii  wyniósł  - 2 205 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 -5 400 kg  ( 6 kg na osobę na cały program 9 m-cy) 
- ser Ŝółty – 1 080 kg ( 1,2 kg na osobę) 
- mleko –  10 800 l.  (12 l. na osobę) 
-  kasza gryczana – 4 500 kg.  (5 kg. na osobę) 
- płatki  kukurydziane – 900 kg. (1 kg. na osobę) 
- masło – 180 kg. ( 20 dkg na osobę) 
- cukier – 1 440 kg. (2 kg. na osobę) 
- klopsiki -  3 828,4 kg. ( 4,25 kg. na osobę) 
- olej – 900 l. ( 1 l. na osobę) 
- dŜem – 1 642,68 kg. (9 szt.  na osobę) 
- koncentrat pomidorowy – 504 kg. ( 1,44 kg na osobę) 
- mąka – 3 600 kg. ( 4 kg. na osobę) 
- mielonka – 2 534,4 kg. (4 kg. na osobę) 
- groszek z marchewką – 3 604 kg. (10 szt. na osobę) 
- pizzerynki z szynką -  144 kg. 
- herbatniki – 1 360,8 kg. (7 szt. na osobę) 
 RAZEM : 42 418,28 kg Ŝywności na kwotę 176 682,24 zł. 
 
Koszt  transportu  Ŝywności  wyniósł  5 500 zł.  
śywność otrzymało 900 osób tj. 274 rodziny, zamieszkujących na terenie Gminy OŜarów, 
których dochód  netto nie przekraczał kryterium dochodowego. (526,50zł. i  715,50zł.; od 
01.10.2013 r. 684 zł. i 813 zł.) 
 
 
 

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 2012 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. 715.50 zł i odpowiednio  
526.50 zł., a od 01.10.2012 r.  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 2012  Rządowym Programem  objętych  zostało ogółem 448 osób ( 237 rodzin ). 
W tym   333  osoby  (168  rodzin)  mieszkających  na wsi,  115  osób  (69 rodzin)  
mieszkające w  OŜarowie. 
  Programem  objętych  zostało  394  uczniów. W tym:  dzieci od 0 do 7 lat – 97, w tym na 
wsi 70,  
Uczniowie szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych– 321, w tym na wsi 
254, 
Osoby starsze, chore, niepełnosprawne – 54, w tym na wsi 31 ( Jadłodajnia Świętego Brata 
Alberta) 
   Przy  realizacji  tego  zadania  w  roku  2012   korzystaliśmy  ze  środków  własnych,                     
a  takŜe  z  dotacji  celowej  otrzymywanej  z  budŜetu  państwa. 
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -  128 885 zł 
Środki  własne  -  30 548,15 zł. 
Łącznie   stanowi  to kwotę -  159 433,15 zł. 
 
Ogółem w  ramach  Programu  wydatkowano  kwotę  170 942,15  zł. 
Z  tego: 
-  na  posiłki  153 947,15 zł. 
-  dowóz  posiłków 3 122 zł. 
-  doposaŜenie (środki czystości, naczynia jednorazowego uŜytku)  2 364 zł. 
-  pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu – 11 509 zł. 
       
 
 

 
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  12) 
   Fundusz   płac  (dla  kierownika, głównej księgowej,  pracowników  socjalnych, informatyk  
i   sprzątaczki) wraz  z  utrzymaniem  Ośrodka  za  2012 r. wyniósł   417 171,76 zł. 
Środki własne – 292 876,76   zł. 
Dotacja z U W –  124 295,00  zł. 
 
- 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, 
paliwo, zestaw komputerowy, naprawa samochodu )    to kwota  56 185,77 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  2012 r.  zatrudnione  były  dwie  opiekunki  domowe,  które  
świadczą  usługi  opiekuńczo - pielęgnacyjne  osobom  wymagającym  pomocy. 
Tą  forma  pomocy  objęto  w  2012 r.  14 osób. 
Fundusz  płac  opiekunek  za  2012 r.  wraz  z  utrzymaniem  wyniósł  70 858,87 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  2012 r.  zatrudniona  była  jedna  opiekunka  świadcząca  usługi  specjalistyczne   
dla  9  rodzin. 



Fundusz  płac  opiekunki  specjalistycznej  za  2012 r.  wraz  z  utrzymaniem  wyniósł   
38 467,83 zł. 
 
 
 

Ad. 10 
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 

 
W roku 2012 interwencją kryzysową objęte  zostały 54 osoby ( 41 rodzin) programem 
terapeutycznym objętych zostało 37  rodzin. 
W interwencjach domowych uczestniczyli  pracownicy socjalni ze StraŜą Miejską i Policją. 
Osoby pokrzywdzone mogą korzystać ze specjalistycznych porad psychologicznych, 
pedagodicznych i prawniczych w punkcie interwencji kryzysowej. 
Kwota  przeznaczona  na  działalność  Punktu  Interwencji  Kryzysowej  wyniosła 19 104 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 2012 r. Ośrodek opłacił pobyt w DPS dla  15  osób na kwotę  315 191,87 zł 
 
                                                                  Ad.15 
 
W roku 2012 Gmina uczestniczyła w Resortowym Programie Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej „ Asystent rodziny”. 
W ramach programu  od 01.07.2012 r. zatrudniony został  w ramach umowy zlecenia asystent 
rodziny. 
Koszt realizacji tego zadania  to kwota: 10 863,66 zł. 
Dotacja: 7 604.66 zł.( tj.70%) 
Środki własne: 3 259,66 zł.(30%) 
 
                                                                       Ad.16 
 
W roku 2012 Ośrodek opłacał pobyt w dwóch  rodzinach zastępczych dwojgu dzieciom na 
kwotę  2 113,82 zł. 

 
Ad. 12 

                                                                                                                                        
 

Projekt  ,, Aktywizacja  społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie OŜarów’’ 
 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowie od 2008 roku realizuje projekt systemowy 

„Aktywizacja społeczno  zawodowa bezrobotnych w gminie OŜarów”. 

Realizacja projektu systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w 

gminie OŜarów” , którego zadaniem jest:  



• wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzających do odzyskania 

poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły,  

• wykształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo-

wychowawczych, 

• nabywanie umiejętności zawodowych, 

• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywanie doświadczenia 

zawodowego.  

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU 

• Przełamanie stereotypów społecznych i podniesienie motywacji do zmiany sytuacji 

osobistej i zawodowej oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat przysługujących 

praw i uprawnień słuŜących wzrostowi samodzielności Ŝyciowej ; 

• Podniesienie kompetencji społecznych i określenie indywidualnych predyspozycji 

zawodowych osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich 

działaniami motywacyjnymi, aktywizującymi, edukacyjnymi oraz doradztwem 

zawodowym;  

• Podniesienie umiejętności zawodowych osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej takich jak szkolenia 

zawodowe i kursy; 

• Upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi 18 klientów 

OPS oraz zatrudnienie 2 dodatkowych pracowników socjalnych; 

• Finansowe wsparcie osób. 

GRUPY DOCELOWE 

W projekcie w 2012 roku uczestniczyło 18 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub  

zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku 

aktywności zawodowej, zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Z uczestnikami projektu 

zawarto kontrakty socjalne. 

KOSZT PROJEKTU W 2012r. 

·    Ogólny koszt projektu to kwota 206.730,86zł 

·    Wkład własny to kwota 21.706,74zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i 

specjalnych zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie. 

-  fundusz płac dla dwóch pracowników socjalnych – 75 247,33 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w: 

• Szkoleniach i kursach zawodowych, 



• Kursie prawa jazdy kat. „B”, 

• Kursie prawa jazdy kat. „C”, 

• Warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. 

SZKOLENIA ZAWODOWE 

Rodzaj szkolenia  Liczba 
uczestników  

Ilość 
godzin  

Termin 
realizacji  

Realizator 
szkolenia  

Sprzedawca z obsługą kas 
fiskalnych  

6 110 24.09.2012 
22.10.2012  

Obsługa wózków 
jezdniowych 

podnośnikowych 
wyłączeniem 

specjalizowanych. 

2 67 06.08.2012 
24.08.2012  

Kurs fryzjerski   2 120 25.07.2012 
14.08.2012  

Kurs kucharski  2 110 18.07.2012 
1408.2012  

 
Ośrodek 

Kształcenia 
Zawodowego w 

Opatowie 
Zakład 

Doskonalenia 
Zawodowego w 

Kielcach  

 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE 

Warsztaty  Liczba 
uczestników  

Ilość 
godzin  

Termin 
realizacji  

Realizator 
szkolenia  

Trening autoprezentacji, 
asertywności, radzenia sobie ze 
stresem, skutecznej 
komunikacji,  organizacji czasu 
wolnego, 
Warsztaty pełnienia ról 
społecznych przez kobiety i 
męŜczyzn w kontekście Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego. 
„Szkoła dla rodziców” – 
kształtowanie prawidłowych 
wzorców rodzicielskich i 
umiejętności psychofizycznych.  

18 9 16.08.2012 
20.08.2012  

 
 

Ośrodek 
Kształcenia 

Zawodowego w 
Opatowie 
Zakład 

Doskonalenia 
Zawodowego w 

Kielcach  

 

 

 

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

Warsztaty  Liczba 
uczestników  

Ilość 
godzin  

Termin 
realizacji  

Realizator 
szkolenia  

Warsztaty: osobisty potencjał i 
kompetencje zawodowe; 
współczesny rynek pracy, 
poszukiwanie pracy; 
dokumenty aplikacyjne; 
rozmowa kwalifikacyjna; jak 
załoŜyć spółdzielnię socjalną 

18 9 16.08.2012 
20.08.2012  

Ośrodek 
Kształcenia 

Zawodowego w 
Opatowie 
Zakład 

Doskonalenia 
Zawodowego w 



lub przedsiębiorstwo społeczne 
Indywidualne konsultacje z 
doradcą zawodowym  
(1 godz. dla kaŜdego uczestnika).  

18 18 01.08.2012 
16.08.2012  

Kielcach 

 

PREZENTACJA WŁASNEJ OSOBY 

Dzięki środkom pozyskanym w ramach realizowanego Projektu 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.  

ASYSTENT RODZINY 

Rodziny uczestników projektu zostali objęci wsparciem asystenta rodziny, do głównych jego 

zadań naleŜało: 

• Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, 

• Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji Ŝyciowej, w tym zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• Udzielanie pomocy  rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych i wychowawczych, 

• Wspieranie aktywności rodzin, 

• Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

• Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców. 

REZULTATY TWARDE  

• 18 uczestników zrealizowało kontrakt socjalny, 

• 18 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu warsztatów i indywidualnych 

konsultacji psychologicznych, 

• 18 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu warsztatów i indywidualnych 

konsultacji z doradcą zawodowym, 

•  2 osoby ukończyło kurs prawa jazdy kat. „B”, 

• 4 osoby ukończyło kurs prawa jazdy kat. „C”, 

• 12 osób ukończyło szkolenie zawodowe.  

REZULTATY MIĘKKIE  

Osobiste predyspozycje (poprawienie autoprezentacji, zwiększenie koncentracji na 

wynikach pracy, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów, nabranie pewności siebie w 

kontaktach interpersonalnych)  



• Zdolności motywacyjne (wzrost zaangaŜowania w naukę i pracę, zwiększenie 

motywacji do aktywnego poszukiwania  i uzyskania zatrudnienia, zwiększenie 

odpowiedzialności za własne decyzje) 

• Umiejętności praktyczne (umiejętność napisania listu motywacyjnego i Ŝyciorysu)  

• Kluczowe umiejętności pracownicze (umiejętność pracy w zespole i korzystania z 

komputera i Internetu) 

 
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. 
2006r.  
Nr 139 poz 992 z późn.zm.) na podstawie UpowaŜnienia  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, 
• od 1 stycznia 2013r. specjalny zasiłek opiekuńczy. 

 
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  2012 r. 

zgodnie  z  Ustawą  z  28 listopada  2003 r.  o  świadczeniach  rodzinnych   (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 139 poz 992 z późn.zm.)   
 
Lp. 
 
 

Wyszczególnienie Liczba  
rodzin 

Liczba  
świadczeń 

Kwota 
zł. 

1. 
 

Zasiłki rodzinne 
 

578 
 

12 499 
 

1 094 167 

 Dodatki  do  zasiłków  rodzinnych z tytułu: 
1.1. 
 

urodzenia dziecka 
 

54 
 

54 
 

54 000 

1.2. 
 
 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

24 
 

210 
 

81 281 

1.3. 
 

samotnego   wychowywania 
dziecka 

35 591 102 390 

1.4. 
 

kształcenia i   rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

70 978 74 680 

1.5. 
 

rozpoczęcia   roku   szkolnego 321 791 79 100 

1.6. 
 

Podjecie  przez dziecko  nauki w szkole  
poza miejsce zamieszkania, w tym: 

x x x 

1.6.1 na pokrycie wydatków  związanych z zamieszkaniem  
w miejscowości, w której  znajduje się szkoła 

21 205 18 450 

1.6.2 na pokrycie wydatków  związanych z dojazdem  
do  miejscowości, w której  znajduje się szkoła 

116 1 297 64 850 

1.7. 
 

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

104 1 958 156 640 

2. 
 

Zasiłki pielęgnacyjne 
 

428 5 142 786 726 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 
 

98 1 044 536 242 

4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia  
 

92 92 92 000 

                                        Ogółem  wydatki 
 

3 140 526 

 



 
 
 

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 na dziecko: 
- do ukończenia przez dziecko 18 roku Ŝycia – bez dodatkowych warunków związanych  
np. z nauką w szkole, 
-  do ukończenia przez dziecko 21 roku Ŝycia, jeŜeli uczy się w szkole, 
- do ukończenia przez dziecko 24 roku Ŝycia , jeŜeli uczy się w szkole lub szkole wyŜszej i 
jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
Warto zwrócić uwagę, Ŝe na dziecko w wieku do 21 roku Ŝycia,  które  nie  posiada  
orzeczenia   
o niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności,  zasiłek rodzinny przysługuje tylko 
w razie nauki  
w szkole (w rozumieniu ustawy jest to szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
ponadpodstawowa  
i ponadgimnazjalna, a 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);  zasiłek  rodzinny  nie 
przysługuje natomiast, gdy dziecko w wieku  do 21 lat   podejmuje  studia. 
 
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  rodzinie  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,  
jakie były wypłacane  do 31.10.2012r.  określało  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 2009r.  
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  (Dz. U. 
2009 nr 129 poz. 1058) 
 
Od 1 listopada 2012r. zgodnie z Rozporządzeniem 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)  uległa zmianie wysokość zasiłków rodzinnych  oraz kwota kryterium 
dochodowego uprawniającego  
do korzystania z zasiłku rodzinnego. 
 
 
 do 31.10.2012r. od 1.11.2012r. 

                                                                          kryterium dochodowe 
dochód  w przeliczeniu na osobę 504 zł 539 zł 
dochód  w przeliczeniu na osobę  w 
przypadku gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

 
583 zł 

 
623 zł 

                                                                             zasiłek rodzinny 
na dziecko  do  ukończenia 5 roku Ŝycia 68 zł 77 zł 
na dziecko  w  wieku  od 5 do 18  lat 91 zł 106 zł 
na dziecko, które  ukończyło 18 rok Ŝycia 98 zł 115 zł 

 
Dochód  z 1 ha przeliczeniowego  za  2011r.  do  celów  obliczania  dochodu  z  gospodarstwa 
rolnego  dla  osób ubiegających się  o świadczenia  rodzinne  wynosi  2 713 zł.  
(za 2010r. było 2 278zł. – wzrosło o kwotę 435zł.)    
Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwa od 1 listopada do  
31 października następnego roku.  
W  2012 r. wypłacane  były zasiłki rodzinne  dla 578  rodzin  na  łączną  kwotę  1 094 167 zł.   
NajwyŜszy  odsetek  rodzin  pobierających  zasiłki  rodzinne  to  rodziny z dwojgiem dzieci 
(ok. 40%).    

 
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.  Dodatek  przysługuje jednorazowo w 
wysokości  1000 zł.  na  kaŜde  dziecko. 
W 2012r.  dodatek  z  tytułu  urodzenia  dziecka  pobrały 54 rodziny na  łączną  kwotę  
54 000zł.  
 



Od  1 stycznia 2012r. w celu 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). 
 
2.  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
(art.10 ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje pracownicy lub pracownikowi 
korzystającym  
z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie. 
Dodatek przysługuje 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 2012r. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego pobierało 24 osoby na łączną  kwotę 81 281 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  2012r.  dodatki  z  tyt. samotnego  wychowywania  dziecka  pobrało  35 rodzin  na  łączną  
kwotę  102 390 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 2012r. wypłacono 978 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego   na  łączną  kwotę 74 680 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  2012 r.  wypłacono  791  dodatki  z  tyt.  rozpoczęcia  roku  szkolnego  dla  321 rodzin  na  
łączną  kwotę  79 100 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,  a  od  1 września  2005r.  przysługuje  
równieŜ  na  dzieci  w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum,  jeŜeli  dziecko  posiada  
orzeczenie  o  niepełnosprawności . 

Dodatek  wynosi  90 zł miesięcznie na dziecko. 
Dodatek  związany  z  zamieszkaniem  dziecka  w  miejscowości,  w  której  znajduje  się  
siedziba  szkoły   został  w  2012r.   wypłacony  dla  21  rodzin  w  łącznej  kwocie 18 450zł. 

• z dojazdem do tej miejscowości,  w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej.  

Dodatek  wynosi  50 zł miesięcznie na dziecko. 
Dodatek  związany  z dojazdem  dziecka  do  miejscowości,  w  której  znajduje  się  siedziba  
szkoły   został  w  2012r.   wypłacony   dla  116 rodzin  w  łącznej  kwocie 64 850 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  2012 r.  wypłacono  1 958 dodatków  dla  104 rodzin  w  łącznej  kwocie 156 640 zł. 
 
 
 

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

 
Przepis określający, Ŝe jednorazowa zapomoga przysługuje jednorazowo w wysokości 
1000zł.  niezaleŜnie od  dochodów rodziny obowiązywał do 31.12.2012r. 
 
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. Wniosek złoŜony po terminie  pozostawia się bez 
rozpoznania. 
Ponadto  od  1 stycznia 2012r.  w celu  uzyskania zapomogi występuje obowiązek  
pozostawania   
pod  opieką medyczną  od  10 tygodnia ciąŜy  do  dnia  porodu  (art.9, ust. 6). 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 2012r. zapomogę pobrały 92 rodziny na łączną  kwotę  92 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.   
Zasiłek  pielęgnacyjny  w 2012r. wypłacany  był  dla 428 osób na  łączną kwotę 786 726 zł.   
 
2.  Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z art. 17 ust. 1  ustawy o świadczeniach rodzinnych  

obowiązującym do 31.12.2012r. przysługiwało:  
1) matce albo ojcu, 
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -  
Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąŜy obowiązek 
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
3) opiekunowi faktycznemu dziecka  

- jeŜeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 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, 
albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 
Ponadto art. 17 ust. la w/w Ustawy wskazywał, iŜ osobie innej niŜ spokrewniona w 
pierwszym stopniu, na której ciąŜy obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba 
ta nie jest w stanie sprawować opieki,  
o której mowa w ust. 1. 



 
W związku z takim zapisem dotyczącym kręgu osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego  świadczenie  mogli  pobierać  nie tylko rodzice na dzieci, ale inne  osoby  
np. córka  na  matkę/ojca, wnuczek  na  babcię/dziadka,  rodzeństwo  (brat  na  siostrę) oraz  
rodziny  zastępcze  pod  warunkiem,  Ŝe  spełniają  pozostałe  warunki  ustawy. 
Wysokość  świadczenia   pielęgnacyjnego  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  
i  wynosi  ono  520,00 zł.  miesięcznie. 
 
W 2012 r. świadczenie pobierało 98 osób  na  łączną  kwotę  536 242 zł. W odniesieniu  do  
wypłaconej w 2011r. kwoty  świadczeń  pielęgnacyjnych nastąpił wzrost  o 59%.   
 
W 2012r. realizowane  były przez nasz Ośrodek na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 295, poz. 1746 z 
2011r.)  

• Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. ( Dz. U. z 28 maja 2012r. poz. 
551 )  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. (Dz. U. z 28 czerwca 
2012r.  
poz. 732) 

KaŜde z nich określało szczegółowe  warunki realizacji rządowego programu wspierania 
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.   
Prawo do pomocy przysługiwało matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym 
ustalone za miesiące: I-III.2012r.;  IV-VI.2012r. i VII-XII.2012r. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach 
rodzinnych   
(Dz.U. z 2006r. Nt 139, poz. 992, z późn.zm.)   
Pomoc przysługiwała w wysokości  100zł. miesięcznie  i była przyznawana niezaleŜnie od 
dochodu. 
W 2012r. z tej pomocy skorzystały 32 osoby na łączną kwotę 37 800 zł. 
 
Od 1 stycznia 2013r.  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 na podstawie przepisów 
dotychczasowych, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za kaŜdy miesiąc w okresie od dnia 
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy do dnia  
30 czerwca 2013 r., w którym przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,  
przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość dodatku wynosi 100 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 
wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz 
wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego.  



Zgodnie z wyŜej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie 
pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 
dotychczasowych (tych, które obowiązywały do31 grudnia 2012r. ) zachowują prawo do tego 
świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r.  
 
 
 
Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego 
wprowadził dwa nowe rodzaje świadczeń: 
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy  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.  
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.  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) 
 
Świadczenie pielęgnacyjne  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 
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 620,00 zł. 
miesięcznie. 
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas waŜności orzeczenia  
o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny. 

 
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 2009r. Nr 1 poz. 7 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 2009r. Nr 1 poz. 7 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 2012r. wypłacił  świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego : 

Liczba  rodzin  
pobierających  
świadczenia z 

funduszu 
alimentacyjnego 

 
Liczba 

wypłaconych 
świadczeń 

Wydatki   
na  wypłatę  świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego 

Kwoty   zwrócone przez  
dłuŜników  

alimentacyjnych  
z tytułu wypłaconych 

świadczeń 
alimentacyjnych 

 
87  

 
1 772 

706 562 
 

 
78 106,18 zł. 



 (średnio  58 880 zł. 
miesięcznie) 

(o 21% więcej niŜ w 
2011r.) 

 
W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił  wzrost  kwoty  wypłaconych  świadczeń  o  10%.    
PowyŜsza sytuacja wynika z faktu, Ŝe  zwiększa się liczba osób występujących do sądu  
o podwyŜszenie kwoty  zasądzonych  alimentów od  osób zobowiązanych do alimentacji  oraz  
zwiększa się liczba osób wobec których występuje bezskuteczność egzekucji alimentów przez 
komornika. Średnia kwota  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  wypłaconego  w 
2012r. wynosiła  399 zł.  przy  czym  najniŜsza  kwota   wypłacona  dla  jednej  osoby  
uprawnionej wynosiła  100 zł., a  najwyŜsza  wynosiła  500 zł. miesięcznie 
Sprawy  egzekucji  alimentów  dla  wierzycielek  z  naszej  gminy,  korzystających  ze 
świadczeń   
z  funduszu  alimentacyjnego w  2012r.  prowadzą  komornicy  z  miejscowości : Ciechanów, 
Kielce,  Kraków, Legnica, Opatów, Ostrowiec Św., Opole Lubelskie., Pruszków, Radom, 
Sandomierz, Stalowa  Wola, Starachowice  i  Staszów,  przy  czym  znacząca  większość  
spraw  prowadzona  jest  przez  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  
Sandomierzu  Jacek  Korman i Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym w  
Opatowie  Bartłomiej Szyszka. 
 
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązuje organ 
właściwy 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. 
 
Od 1 stycznia 2012r. zmiany do Ustawy o funduszu alimentacyjnym zobowiązują organ 
właściwy dłuŜnika do wszczęcia postępowań dotyczących uznania danego dłuŜnika 
alimentacyjnego  
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych  w celu wydania dla niego stosownej 
decyzji.  
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. JeŜeli nie zostanie 
wydana decyzja o uznaniu dłuŜnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych po 1 
stycznia 2012r. brak jest podstaw 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 2012r. wydaliśmy 32 decyzje o uznaniu dłuŜnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych  oraz  skierowaliśmy 32 wnioski do prokuratury o ściganie dłuŜnika 
alimentacyjnego za przestępstwo  określone  w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - 
Kodeks karny.   
 
Burmistrz  OŜarowa jest organem właściwym dłuŜnika dla  98 dłuŜników (49 to dłuŜnicy 
gdzie wierzycielki mieszkają poza naszą gminą i 49 to dłuŜnicy gdzie wierzycielki 
zamieszkują na terenie naszej gminy). Ponadto wystąpiliśmy z wnioskami do innych gmin o 
podjęcie działań wobec  
58 dłuŜników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie naszej gminy. Z 
tymi dłuŜnikami  i  ich organami właściwymi wymagana jest ciągła korespondencja.  
NaleŜności  dłuŜników alimentacyjnych wynoszą  (stan na 31.12.2012r.) 

• z tytułu wypłaconych do 30.09.2008r. zaliczek  alimentacyjnych  797 723,32 zł. 
• z tytułu wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  2 301 604 zł. plus  

ustawowe odsetki. 
 
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 2012r. zostały wydane 93 decyzje  
zobowiązujące  dłuŜników alimentacyjnych do zwrotu naleŜności wypłaconych w ramach 
funduszu za okres świadczeniowy 2011/2012.   
20%  kwot  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 2012r. dokonali 
zwrotu naleŜności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie  
78 106,18 zł. z czego przekazane na dochody własne gminy OŜarów  zostało 25 422 zł. 
Ponadto przez inne gminy została przekazana kwota 3 971 zł., co razem stanowi dochód 
własny gminy OŜarów z tytułu zwrotu naleŜności przez dłuŜników za 2012r. w wysokości 
29 393 zł.  
Wydatki  na podejmowane działania wobec dłuŜników alimentacyjnych  za 2012r. wynosiły 
łącznie  
29 315 zł., w tym: 
• 18 650zł.  pokryte z dochodów własnych gminy  
• 10 665zł.  pokryte z dotacji budŜetu państwa w rozdziale 85212 



klasyfikacji budŜetowej.   
 
Wydatki  w  zakresie  świadczeń   rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego  za  2012 r.  
przedstawiały  się  następująco : 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota  (zł.) 

za 2011r. 
Kwota  (zł.) 
za   2012r. 

% 

1. Wypłaty świadczeń  rodzinnych   
(po uwzględnieniu  zwrotu 
świadczeń nienaleŜnie  
pobranych  za 2011r.) 

 
2 977 871 

 
3 140 526 

 
wzrost o  5,5 % 

2. 
  

Wypłaty świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego 

    
   640 396 

 
  706 562 

 
wzrost o  10 % 

Ogółem  wypłaty   
 

 
3 618 267 

 
3 847 088 

 
wzrost o  6 % 

3.            Koszty  obsługi   
świadczeń  rodzinnych  i  
ustawy o funduszu 
alimentacyjnym  
(wynagrodzenia  z pochodnymi  
dla pracowników, koszty 
obsługi bankowej, telefon, 
delegacje, szkolenia, 
wyposaŜenie w art. biurowe)  

     
104 254 

 
(w tym 16 286 

zł. środki 
własne na 

obsługę działań 
wobec 

dłuŜników 
alimentacyjnych

) 

 
114 560 

 
(w tym 18 650 

zł. środki 
własne na 

obsługę działań 
wobec 

dłuŜników 
alimentacyjnych

) 

 
wzrost o 10 % 

4. Składki na ubezpieczenie  
emerytalono-rentowe   
za osoby  pobierające  
świadczenia  pielęgnacyjne 

     
54 837 

 
84 076 

 
wzrost o 53 % 

 

Ogólny   plan   
na  świadczenia  rodzinne   
i  fundusz  alimentacyjny 

 
3 761 072 
+ 16 286 

zadania własne 

 
4 027 074 
+ 18 650 

zadania własne 

 
wzrost o 7 % 

5. Składki  na  ubezpieczenie  
zdrowotne  - opłacane   z 
rozdziału  852 13 
za  osoby pobierające  
świadczenia  pielęgnacyjne   

      
3370 

 
8 003 

 
wzrost o 137% 

 
 
Podsumowując  wydatki  w  zakresie    świadczeń   rodzinnych  i funduszu  alimentacyjnego 
(zlecone  
i własne) za 2012 r. w  porównaniu  z  2011r. nastąpił  wzrost wydatków o 7%.    
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   powodująca  róŜne  moŜliwości  
ich  interpretacji.  

 
 

Podsumowanie : 
 

 BudŜet  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  OŜarowie  w  roku  2012  zamknięto  kwotą   
5 984 764,62 zł.  ( w tym:  świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 045 541,91 zł.; 
pomoc społeczna  - 1 355 214,25zł.  projekt unijny – 184 008,46) 
Dochody zrealizowane do budŜetu Gminy – 86 506,63 zł. 
 ( tytułem odpłatności za DPS, usługi opiekuńcze, kapitalizacja odsetek,  tytułem 
wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 
Dochody zrealizowane do budŜetu państwa – 67 738,36  (tytułem odpłatności za usługi 
specjalistyczne, zwrotu świadczeń nienaleŜnie pobranych, FA, ZA, odsetki od świadczeń 
nienaleŜnie pobranych i FA) 
Razem zrealizowane dochody  -  154 244,99 zł. 
Rzeczywista  liczba  rodzin  objętych  pomocą  społeczną , którym  przyznano decyzją  
świadczenie  wynosi  858 ( 813 – rok ubiegły).  Liczba  rodzin objętych  pomocą  społeczną  - 
463, w tym na  wsi  320  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, poprzez poradnictwo  i 
edukację w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, w tym pomoc w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. To pomoc w rozwiązywaniu lub 
łagodzeniu konfliktów rodzinnych ( w tym sąsiedzkich ), wsparcie dla osób doznających 
przemocy (NK), informacja o poradnictwie  specjalistycznym i motywowanie do skorzystania 
z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii. W przypadkach sytuacji kryzysowych 
pomoc  polega na uzyskaniu miejsca  oraz pomoc  dotarciu do placówki  interwencji 
kryzysowej. W toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracują z kuratorami 
sądowymi, pedagogami szkolnymi oraz organizacją pozarządowymi zajmującymi się 
problematyką rodzin i dzieci. 
- praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polega m.in. na pomocy w 
uzyskaniu konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do 
systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów choroby. To pomoc  rodzinie w 



radzeniu sobie z następstwami choroby. To takŜe działania  w celu  uzyskania  postanowienia 
o umieszczeniu w szpitalu czy domu pomocy społecznej bądź działania w celu 
ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby chorej. 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 41 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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