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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw:

✔ o pomocy społecznej   z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. Z 2015  nr 175  poz. 163 z

póź.zm./

✔ o  ubezpieczeniu  zdrowotnym  ze  środków  publicznych   z  dnia  27  sierpnia

2004r. /Dz. U. z 2008  nr 164 poz. 1027/

✔ o świadczeniach rodzinnych   z dnia 28 listopada 2003r. /Dz. U. z 2015r. poz. 114 z

póź. zm./

✔ o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   z  dnia 7 września 2007r.  /Dz.

U.2016 poz. 169 t.j./  

✔ o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   z dnia  29 lipca 2005r. /Dz. U. z 2015

poz. 1390 z póź. zm./

✔ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   z dnia 9 czerwca 2011r.  / Dz.

U. z 2011 nr 149 poz. 887 ze zm./ 

✔ Ustawa o Karcie Dużej Rodziny /Dz.U. z 2014 r. poz.18  6  3/   

          Stan prawny na dzień 01.03.2016 roku.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie

są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom

życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
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SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE PRACY 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PORĄBCE ZA ROK 2015

I. Zadania własne
LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA 

RODZIN
LICZBA 
ŚWIADCZEŃ

KWOTA*

1 ZASIŁKI STAŁE 58 / w tym 7 z tytułu
wieku/

547 255.673,79

2 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE:
-opłacone za osoby pobierające zasiłek 
stały
-opłacone za osoby biorące udział w 
INDYWIDUALNYM PROGRAMIE 
ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 
realizowanym w Centrum Integracji 
Społecznej w Bielsku - Białej

48

3

457

7

20.315,94

       353,52

3 ZASIŁKI CELOWE 235 809

282.847,03ZASIŁKI CELOWE 
SPECJALNE

80 181

5 ZASIŁKI OKRESOWE 191 371 112.455,99

6 SCHRONIENIE 3 803 17.957,29

7 ZASIŁKI CELOWE – 
ZDARZENIA LOSOWE 

1 1 8.000,00

8 POMOC RZECZOWA 1 1 849,50

9 USŁUGI OPIEKUŃCZE 11 2.695 h. -

10 DOŻYWIANIE
liczba dzieci korzystających          
z posiłków - 217 

78 17.266 59.348,45

11 PRACA SOCJALNA 241 - -

12 ZASIŁKI CELOWE                      
W RAMACH PROGRAMU „POMOC 
PAŃSTWA                  W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA

181 952 189.630,50

13 SPRAWIENIE POGRZEBU 1 1 2.700,00

14 ODPŁATNOSĆ ZA PODYT        
W DOMACH PPMOCY 
SPOŁECZNEJ 

10 81 184.545,72

SUMA 1.134.677,73
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Formy udzielania pomocy w 2015 roku  - liczba rodzin. 
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Powody  udzielenia  świadczeń  z  pomocy  społecznej  /art.  7/  ustawy
o pomocy społecznej/.

LP POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI LICZBA 
RODZIN

LICZBA 
OSÓB

1 UBÓSTWO 207 504

2 BEZROBOCIE 142 409

3 DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 156 326

4 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 124 240

5 BEZRADNOŚĆ W/S OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH – 
RODZINA NIEPEŁNA

33 100

6 BEZRADNOŚĆ W/S OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH – 
RODZINA WIELODZIETNA

12 73

7 ALKOHOLIZM 33 95

8 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 26 127

9 BEZDOMNOŚĆ 4 4

10 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO ŻYCIA PO 
OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO 

3 3

11 ZDARZENIE LOSOWE 1 2

12 PRZEMOC W RODZINIE 6 31

13 SYTUACJA KRYZYSOWA - -
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Powody udzielania świadczeń z Pomocy Społecznej w 2015 roku-  liczba rodzin. 
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Powody udzielania świadczeń z Pomocy Społecznej  z powodu bezrobocia
w latach 2013- 2015 roku – liczba rodzin.

Powody udzielania świadczeń z Pomocy Społecznej  z powodu niepełnosprawności
w latach 2013- 2015 roku – liczba rodzin.
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Studium indywidualnego przypadku  wieloproblemowej rodziny korzystającej ze świadczeń
z Pomocy Społecznej Powody – powody udzielania świadczeń z Pomocy Społecznej w danej

rodzinnie.

Inne formy pomocy. 

Lp Forma pomocy Liczba osób

1 USŁUGI OPIEKUŃCZE 11

2 SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 3

3 UMIESZCZENIE W DOMU LUDZI BEZDOMNYCH 2
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II. Postępowanie administracyjne :

➢  Liczba rodzin korzystających z pomocy  276

             liczba osób  w rodzinach  8  15  

➢ Liczba nowych środowisk w 2015r.    4  2   rodzin  y  

(osoby po raz pierwszy zwracające się o pomoc)

➢  Liczba wniosków o pomoc    690

➢ Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych    708     

                                                                          w tym alimentacyjnych   147

➢ Liczba wydanych decyzji.    1.  439         

➢ Liczba wydanych decyzji na podst. art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanego ze środków publicznych    12

III. Orzecznictwo 201  5     r.  

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni ośrodka pomocy kierują osoby przewlekle

chore,  które  nie  mogą  z  różnych  powodów  uzyskać  świadczenia  rentowego

do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Bielsku – Białej

do spraw nierentowych o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Na skutek tego działania

osoby mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłku stałego z pomocy

społecznej,  zasiłku  pielęgnacyjnego  oraz  świadczenia  pielęgnacyjnego  ze  świadczeń

rodzinnych.

Liczba osób skierowanych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności w Bielsku – Białej w 2015r.  6   os  ób.  
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IV. Program   Operacyjny   Pomocy Żywnościowej   F  EAD 201  5  r.  

Program  Operacyjny  Pomocy  Żywnościowa  2014-2020  realizowany  w  ramach

Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  potrzebującym  (FEAD)

– Podprogram 2015

            Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Porąbce  we  współpracy  z  Bankiem

Żywności  realizował  w 2015  r  Program Operacyjny  Pomocy  Żywnościowa 2014-2020

w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  potrzebującym  (FEAD)

– Podprogram 2015,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr

223/2014  z  dnia  11  marca  w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej

Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r.,  str. 1).   Celem powyższego programu

było  zapewnienie  pomocy  żywnościowej  dla  najuboższej  grupy  osób  z  terenu  naszej

Gminy.

            Pomoc  w  ramach  PO  PŻ  -  Podprogram  2015  była  skierowana  do  osób,  które

z  powodu  trudnej  sytuacji  i  niskich  dochodów  nie  były  w  stanie  zapewnić  sobie

odpowiedniego posiłku. Pomoc ta została udzielana osobom i rodzinom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej, które spełniały kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej  i  których  dochód  nie  przekracza  150%  kryterium  dochodowego

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj.  951.00 zł  dla osoby samotnie

gospodarującej i 771.00 zł dla osoby w rodzinie.

            Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Porąbce  był  współorganizatorem

bezpłatnych  warsztatów  dla  osób  korzystających  z  Programu  Operacyjnego  Pomoc

Żywnościowa  2014-2020  Podprogram 2015.  W w/w zajęciach  łącznie  uczestniczyły  34

osoby z  terenu  naszej  Gminy.  Warsztaty  miały  na  celu  wzmocnienie  samodzielności

i  kompetencji  osób  najbardziej  potrzebujących  w  zakresie  prowadzenia  gospodarstwa

domowego.  Zajęcia  odbyły  się  cztery  razy,  za  każdym  razem  przewodził  inny  temat

spotkania  i  trwały  one  po  cztery  godziny.  Uczestnicy  spotkań  uczyli  się:  zasad

prawidłowego  żywienia;  nabywali  umiejętności  oszczędnego  gospodarowania  żywnością  i  nie

marnowania  wartości  odżywczych;  uczyli  się  przygotowywania  potraw  z  produktów,  które

otrzymali w ramach PO PŻ 2014-2020; uczyli się oszczędnie zarządzać budżetem domowym.

            W  ramach  PO  PŻ  -  Podprogramu  2015  rozdysponowane  zostały  paczki
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żywnościowe składające się z jedenastu rodzajów artykułów spożywczych, tj.:  makaron

świderki,  ryż  biały,  kasza  jęczmienna,  płatki  kukurydziane,  mleko  UHT,  ser  podpuszczkowy,

groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy,  mielonka wieprzowa, klopsiki

w sosie pomidorowym, cukier biały, olej rzepakowy.

            W 2015 r. z w/w pomocy skorzystało  287 osób  z terenu Gminy Porąbka.  Wśród

osób korzystających ze wsparcia naszego Ośrodka, ta forma pomocy rzeczowej cieszyła się

dużym zainteresowaniem i szerokim uznaniem.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU

INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  W RODZINIE

ZA ROK 2015

Przemoc  to  „Jednorazowe  albo  powtarzające  się  umyślne  działanie  lub

zaniechanie  naruszające  prawa  lub  dobra  osobiste  członków  rodziny

w szczególności  narażające  te  osoby  na  niebezpieczeństwo  utraty  życia,

zdrowia,  naruszające  ich  godność,  nietykalność  cielesną,  wolność,  w  tym

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,

a  także  wywołujące  cierpienia  i  krzywdy  moralne  u  osób  dotkniętych

przemocą.” 

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  zatwierdzony  Uchwałą  Nr

VXLI/380/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014. Obejmuje swoim zakresem

zadania mające na celu przede wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie.

Zgodnie  z  programem realizatorem zadań jest:  Wójt  Gminy  Porąbka,  Gminny  Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w  Porąbce,  Punkt  Konsultacyjny  oraz  Gminny  Zespół

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki oświatowe

szczebla  podstawowego  i  gimnazjalnego,  natomiast  Partnerami  w  realizacji  działań  są:
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placówki  służby  zdrowia,  Policja,  kuratorzy  sądowi  i  społeczni,  Kościół

i społeczność lokalna.

Realizacja zadań

1. Akty Prawne.

Uchwałą Nr XLIII/331/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 31sierpnia 2010r. został formalnie

powołany  Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  do  Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie w Porąbce. Ustalono zasady jego działania oraz skład osobowy (pracownicy

socjalni,  przedstawiciele  Policji,  pedagodzy  szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  lekarz,

kuratorzy  sądowi,  członkowie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych).  W  2015 roku  odbyły się  4 posiedzenia Gminnego Zespółu

Interdyscyplinarnego do  Spraw  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie,  na  których

zajmowano się 46 sprawami związanymi z przemocą domową. W 26 przypadkach sprawcą

przemocy była osoba nadużywająca alkoholu.  W 2015  r.   utworzono  6 grup roboczych,

zwołano  84 zespołów  roboczych  w   skład  których  weszli:  przewodniczący  Gminnego

Zespołu  Interdyscyplinarnego,  pracownicy  socjalni,  dzielnicowi  Komisariatu  Policji  w

Kobiernicach. Spotkania zespołów roboczych odbywały się w siedzibie Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej  w  Porąbce,  a  następnie  w  zależności  od  ustalonego  planu  działań,

sytuacje w środowisku systematycznie monitorowali pracownicy socjalni oraz Policja.

2. Interwencje i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc domową.

W 2015 roku założono 35 Niebieskich  Kart w tym 34 wypełniła  na interwencjach Policja

a 1 Niebieskie Karty wypełnili  pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Porąbce.
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Formy pomocy  dla rodzin w których występuje przemoc domowa świadczone przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015:

Liczba rodzin:

➢  praca socjalna    72

➢ liczba osób w tych rodzinach  216

➢ świadczenia pieniężne 6 /liczba osób w rodzinach /   31

➢ kompleksowa pomoc prawna   dla  2 osób.

Łączna kwota świadczeń pieniężnych/ w tym posiłki dla dzieci/ wyniosła  48.093,00 zł

3. Poradnictwo specjalistyczne.

Funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4, czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach pracy tutejszego ośrodka. Punkt obsługiwany jest przez: prawnika,

psychologa  i pracownika socjalnego. W Dziale poradnictwa specjalistycznego zatrudnieni

są specjaliści pracy socjalnej udzielający pomocy informacyjnej i socjalnej.

Specjaliści są dostępni w następujących godzinach:

➢ psycholog / 2 środy w miesiącu/ w godz. od 10:00 – 14:00 

➢ specjaliści pracy socjalnej  w poniedziałek, środę i czwartek w godz.  od  7:30-15:30

we wtorek od godz.7:30 do 17:00, w piątek od godz.7:30 do 14:00  / w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce /

➢  prawnik w czwartek w godz. 9:00-10:00

W 2015 roku do punktu konsultacyjnego zgłosiło się 115 osób.

4. Strategie interwencyjne względem sprawców przemocy w rodzinie.

Praca z osobami stosującymi przemoc odbywa się głównie  w kontakcie indywidualnym

poprzez  motywowanie  do  podjęcia  terapii,  leczenia  odwykowego  ambulatoryjnego  lub

zamkniętego,  kierowanie  do  psychologa,  pedagoga. Natomiast  na  bieżąco odbywały  się

interwencje  Policji  i  pracowników socjalnych w stosunku do osób stosujących przemoc

domową:  monitorowanie  sytuacji  domowych  przez  dzielnicowych  Komisariatu  Policji
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w Kobiernicach,  wywiad środowiskowy  przeprowadzany przez pracowników socjalnych

umieszczanie osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień.

Do  programu  korekcyjno  –  edukacyjnego dla  sprawców  przemocy  domowej

wytypowano 5 osób.

5. Podsumowanie.

Zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  na  terenie  Gminy  Porąbka

wykonywane  były zgodnie  z  przyjętym  programem  i  w  wymaganych  obszarach.

Niezmiernie  istotna  okazała  się  bardzo  dobra  współpraca  pomiędzy  wszystkimi

realizatorami i partnerami naszej Gminy, nie mniej jednak analizując okres sprawozdawczy

należy stwierdzić, iż zjawisko przemocy domowej jest nadal wyraźnie widoczne i utrzymuje

się  wciąż  na wysokim  poziomie.  Dlatego  ważna  jest  dalsza  intensyfikacja  działań

profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych wszystkich służb pracujących na rzecz Ofiar

Przemocy oraz jeszcze większe wyczulenie całej społeczności na problem przemocy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY
O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY

ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 r.

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony  dorosłych,

środowiska  rodzinnego,  atmosfery  szczęścia,  miłości  i  zrozumienia,  w  trosce  o  ich

harmonijny  rozwój  i  przyszłą  samodzielność  życiową,  dla  zapewnienia  ochrony

przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką

społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków,

a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej

trudności  w  opiekowaniu  się  i  wychowywaniu  dzieci  oraz  skuteczna  ochrona  dzieci

i  pomoc  dla  nich  może  być  osiągnięta  przez  współpracę  wszystkich  osób,  instytucji

i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami ...”
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Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Porąbce  zgodnie  z  powyższą  ustawą  ponosi

częściową  odpłatność  za  utrzymanie  dzieci  pochodzących  z  Gminy  Porąbka  w  pieczy

zastępczej w wysokości:

1)  10 % wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka

w pieczy zastępczej

2 ) 30 % wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka

w pieczy zastępczej

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka

w pieczy zastępczej.

W 2015 roku  koszty utrzymania  dzieci  pochodzących  z  Gminy  Porąbka  w pieczy

zastępczej kształtowały się na poziomie 14.533,22.

ASYSTENT RODZINY ZA ROK 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce od 2014r. prowadzi pomoc na rzecz

rodzin w formie asystenta rodzinny. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały

zgłoszone  przez  pracowników  socjalnych,  którzy  po  dokonaniu  analizy  sytuacji

wnioskowali  w  wywiadzie  środowiskowym do  Kierownika  Ośrodka  o  przydzielenie  tej

formy  pomocy.  Działaniami  asystenta  objęte  są  rodziny,  które  przeżywają  trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie

pomocy  społecznej.  W rodzinach tych  najczęściej  występują  problemy z  prowadzeniem

gospodarstwa  domowego,  bezrobocie,  ubóstwo,  nadużywanie  alkoholu,  przemoc,

długotrwała  choroba  lub  niepełnosprawność.  Są  to  rodziny  niepełne,  wielodzietne,  nie

posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym. Znaczna część rodzin

ma nadzór kuratora z Sądu Rejonowego Wydział  III Rodzinny i Nieletnich lub Wydziału

Karnego. Z powodu  niewydolności wynikającej z wyżej wymienionych dysfunkcji rodziny

te są zagrożone odebraniem dzieci i przekazaniem ich do pieczy zastępczej. 
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W 2015 r. objęto wsparciem 10 rodzin w tym 43 dzieci. Asystent Rodziny w ramach swoich

zadań  opracowywał  i  realizował  plan  pracy  z  każdą  rodziną,  prowadził  dokumentację

dotyczącą pracy, okresowo oceniał sytuację rodziny, współpracował z innymi instytucjami

i placówkami. Asystent Rodziny udzielał wsparcia w poprawie sytuacji życiowej, w tym

w  zdobywaniu   umiejętności  prawidłowego  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych

z  dziećmi,  prowadził  indywidualne  konsultacje  wychowawcze  dla  rodziców  i  dzieci,

motywował  do  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych,  poszukiwania  i  utrzymania

zatrudnienia, udzielał wsparcia dzieciom. Asystent rodziny w swoich działaniach na rzecz

rodzin współpracował  z  pracownikami  socjalnymi,  kuratorami  sądowymi,  pracownikami

szkół i przedszkoli oraz pracownikami służby zdrowia. Ponadto w sytuacjach zagrożenia

bezpieczeństwa  dzieci  i  innych  członków  rodziny  podejmował  działania  zaradcze

współpracując interdyscyplinarnie z przedstawicielami innych instytucji i organizacji oraz

w ramach  grup  roboczych  powoływanych  przez  Zespół  Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny.

Lp. Rodzina pełna Rodzina niepełna Liczba dzieci Dominujące problemy w rodzinie 

1 9 1 43
Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, bezrobocie,
przemoc, nadużywanie alkoholu,

trudna sytuacja materialno - bytowa,
zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Wiek dzieci  objętych wsparciem asystenta rodziny.

Lp.  do lat 18 powyżej  lat 18 

1 35 8
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SPRAWOZDANIE Z  KARTY DUŻEJ RODZINY DLA
RODZIN  WIELODZIETNYCH ZA ROK 2015 r.

Karta  Dużej  Rodziny  przysługuje  rodzinom  z  przynajmniej  trójką  dzieci,  niezależnie

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą

korzystać  z  karty  dożywotnio,  dzieci  -  do  18  roku  życia  lub  do  ukończenia  nauki,

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci  legitymujące  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu

niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na

okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki  Karcie  osoby  z  rodzin  wielodzietnych  mogą  korzystać  m.in.   

z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc.

na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75

proc.  w  przypadku  dzieci  i  50  proc.  dla  rodziców  i  małżonków  rodziców  oraz

darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy

Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. 

Katalog podmiotów uprawniających do skorzystania z ulg w związku z posiadaniem karty

dużej rodziny na bieżąco się rozszerza.

Postępowanie administracyjne w 2015 roku:

➢ liczba wniosków o przyznanie  Karty Dużej Rodziny  - 88

➢ liczba rodzin, którym wydano  Karty Dużej Rodziny  - 85

➢ liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Karty Dużej Rodziny –

405 w tym:
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 - rodzice – 151

 - dzieci –   254

➢ liczba wydanych  Karty Dużej Rodziny - 405

   

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 ZA ROK 2015r. 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny - zasiłek mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych

z  utrzymaniem dziecka.  Zasady  ustalania  uprawnień  i  wypłaty  zasiłku  rodzinnego

reguluje   ustawa z  dnia  28  listopada 2003r.  /Dz.  U.  Z  2015r.  poz.  114 z  póź.  zm./

Poszczególne świadczenia rodzinne mają różny charakter: w większości wypłacane są

na  określony  czas  (okres  zasiłkowy),  ale  również  jednorazowo  (np.  jednorazowa

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) lub raz w ciągu pewnego okresu (dodatek

z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego).  Część  świadczeń  rodzinnych  występuje

samoistnie (zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenie  pielęgnacyjne  zasiłek  dla  opiekuna   i  specjalny

zasiłek  opiekuńczy),  natomiast  otrzymanie  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego

uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego. 

I. Zasiłki rodzinne z dodatkami.

LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIAD-

CZE-
NIOBIOR-

CÓW

LICZBA
ŚWIAD-
CZEŃ

KWOTA*

1 ZASIŁKI RODZINNE                      
Z DODATKAMI

596 802 10.928,00 1.136.166,00

2 ZASIŁKI RODZINNE 504 795 7.324 745.034,00
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Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIAD-

CZE-
NIOBIOR-

CÓW

LICZBA
ŚWIAD-
CZEŃ

KWOTA*

1 URODZENIA DZIECKA 35 35 35 35.000,00

2 KORZYSTANIA Z URLOPU 
WYCHOWAWCZEGO 

29 30 308 88.640,00

3 SAMOTNEGO 
WYCHOWYWANIA DZIECKA

27 27 273 42.030,00

4 KSZTAŁCENIA I 
REHABILITACJI DZIECKA

a) do ukończenia 5 roku życia

b) powyżej 5 roku życia 

9

33

9

33

55

349

3.540,00

29.140,00

5 ROZPOCZĘCIA ROKU 
SZKOLNEGO 

359 475 475 47.500,00

6 PODJĘCIEM NAUKI POZA 
MIEJSCEM ZAMIESZKANIA NA
POKRYCIE WYDATKÓW 
ZWIĄZANYCH Z DOJAZDEM 
DZIECKA DO SZKOŁY W TYM:

a) na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości w której znajduje się 
szkoła
b) na pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem do 
miejscowości w której znajduje się 
szkoła

3

135

3

221

18

1045

1.650,00

54.707,00

7 WYCHOWYWANIE DZIECKA    
W RODZINIE WIELODZIETNEJ

76 118 1216 99.310,00
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Zestawienie miesięczne wypłaconych świadczeń rodzinnych
w     roku 201  5  

MIESIĄC KWOTA* LICZBA ŚWIADCZEŃ W
DANYM MIESIĄCU

STYCZEŃ 59.728,00 599

LUTY 61.586,00 616

MARZEC 60.064,00 600

KWIECIEŃ 61.737,00 617

MAJ 61.342,00 614

CZERWIEC 62.256,00 624

LIPIEC 63.519,00 636

SIERPIEŃ 62.620,00 626

WRZESIEŃ 61.640,00 618

PAŹDZIERNIK 62.753,00 630

LISTOPAD 49.238,00 438

GRUDZIEŃ 78.551,00 706

RAZEM:
745.034,00 7.324

Miesięczne zestawienie wypłaconych świadczeń rodzinnych. * 
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Zwroty nienależnie pobranych świadczeń:

a) zasiłki rodzinne   1.830,  00  zł  

b) dodatki do zasiłków rodzinnych     590  ,00 zł:  

➢ dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  3  00,00 z  ł
 

➢ dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła                                                 5  0  ,00 zł     

➢ dodatki  do  zasiłków  rodzinnych  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w  rodzinie
wielodzietnej                                                                                                 24  0  ,00 zł  

 

c) świadczenia opiekuńcze:   2579,70

➢ zasiłek pielęgnacyjny –                   153  ,00 zł  
➢ specjalny zasiłek opiekuńczy –   1  386  ,  7  0 zł  
➢ zasiłek dla opiekuna-                   1040,00 zł

d) łączna kwota zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                     
i opiekuńczych 4.999,7  0   zł   w tym:

➢ kwotę 1.571  ,  00 zł   zwrócono do budżetu państwa, ponieważ kwota ta dotyczyła
świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, a odzyskanych w 2015r. 

➢  o  kwotę   3  .  428  ,  7  0 zł    pomniejszono dokonane wydatki budżetowe, ponieważ
kwota ta dotyczyła świadczeń nienależnie  pobranych w 2015r.  i  odzyskanych
w 2015r.    

    
II. Świadczenia opiekuńcze:

Świadczeniami  opiekuńczymi  wymienionymi  w  ustawie  o  świadczeniach  rodzinnych

w 2015 r. były:

➢ świadczenie pielęgnac

➢ zasiłek pielęgnacyjny
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➢ specjalny zasiłek opiekuńczy

➢ zasiłek dla opiekuna

  

LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIAD-

CZE-
NIOBIOR-

CÓW

LICZBA
ŚWIAD-
CZEŃ 

KWOTA*

1 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 229 232 2884 441.252,00

2 ŚWIADCZENIA 
PIELĘGNACYJNE

28 28 333 399.600,00

4. SPECJALNY ZASIŁEK 
OPIEKUŃCZY

10 10 94 32.362,00

5. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 28 28 352 183.040,00

Liczba rodzin pobierający świadczenie związane z niepełnosprawnością w 2015 roku.
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III.  Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka
tzw„becikowe”

LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIAD-

CZE-
NIOBIOR-

CÓW 

LICZBA
ŚWIAD-
CZEŃ 

KWOTA*

1 BECIKOWE 126 126 126 126.000,00

Zestawienie miesięczne w  roku   201  5  

MIESIĄC KWOTA* 
wypłaconej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

BECIKOWE

STYCZEŃ 10.000,00

LUTY 14.000,00

MARZEC   6.000,00

KWIECIEŃ   8.000,00

MAJ   9.000,00

CZERWIEC 12.000,00

LIPIEC 10.000,00

SIERPIEŃ   8.000,00

WRZESIEŃ 10.000,00

PAŹDZIERNIK 11.000,00

LISTOPAD   6.000,00

GRUDZIEŃ  22.000,00

RAZEM 126.00,00
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IV. Ubezpieczenia 201  5  r.  

LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIAD-

CZE-
NIOBIOR-

CÓW

LICZBA
ŚWIAD-
CZEŃ

KWOTA*

1 SPOŁECZNE 48 48 488 110.566,00

2 ZDROWOTNE 24 24 199 10.415,00

RAZEM: 1  2  0.981  ,  00  

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 ZA ROK 2015r. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  realizowane  są  na  podstawie  ustawy

z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Z  2016

poz. 169/  

Fundusz  Alimentacyjny  ma pomóc  osobom,  które  nie  mogą  uzyskać  alimentów od
rodzica.

Dochód   uprawniający do  otrzymywania świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego nie
może  przekroczyć wynosi 725 zł.
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LP RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIADCZENI
OBIORCÓW

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA*

1 FUNDUSZ 
ALIMENTACYJNY

42 64 788 293.777,00 

Postępowanie wobec dłużników:

➢ Liczba dłużników alimentacyjnych   76

➢ Liczba umorzonych i zawieszonych postępowań przez prokuraturę   7

➢ Liczba toczących się postępowań   10

➢ Liczba  przekazanych  informacji  komornikowi  sądowemu  mających  wpływ  na

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych   1  16  

➢ Liczba  przekazanych  informacji  do  organu  właściwego  wierzyciela  w  sprawie

podjętych działań wobec dłużnika   45

➢ Liczba  wniosków do  starosty  o  skierowanie  dłużnika   alimentacyjnego  do  robót

publicznych lub prac organizacyjnych na zasadach robót publicznych   1  2  

➢ Liczba wniosków zobowiązujących dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania 

się  w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna    9

➢ Liczba  skierowanych  wniosków  o  zatrzymanie  prawa  jazdy  dłużnika

alimentacyjnego  7

➢ Liczba skierowanych wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1

kodeksu karnego   1  0  

➢ Liczba  wystawionych  tytułów   wykonawczych  skierowanych  do  Urzędów

Skarbowych dotyczących  zaległości alimentacyjnych     70  

➢ Liczba przekazanej dokumentacji  Komisariatowi Policji dotyczących  postępowania

wobec dłużników  8
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Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   z funduszu alimentacyjnego  :  

d) łączna kwota zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego  2.415  ,  1  0   zł   w tym:

➢ kwotę 2  .  415  ,  1  0 zł    zwrócono do budżetu państwa, ponieważ kwota ta dotyczyła
świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, a odzyskanych w 2015r. 

 

Z  estawienie miesięczne w  roku 201  5  

MIESIĄC Fundusz alimentacyjny

KWOTA*

STYCZEŃ 24.320,00

LUTY 24.320,00

MARZEC 25.170,00

KWIECIEŃ 25.570,00

MAJ 24.670,00

CZERWIEC 24.670,00

LIPIEC 23.910,00

SIERPIEŃ 23.310,00

WRZESIEŃ 25.920,00

PAŹDZIERNIK 19.787,00

LISTOPAD 27.540,00

GRUDZIEŃ 24.590,00

RAZEM:
293.777,00

26



Miesięczne zestawienie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego * 

* Kwoty podane w PLN

27

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000



2


