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1. Wstęp

Zgodnie z art.  110 ust.  9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (tekst
jednolity Dz. U.  2021  r., poz. 2268), „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy
coroczne  sprawozdanie  z  działalności  ośrodka  oraz  przedstawia  potrzeby  w  zakresie  pomocy
społecznej”.

 Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pilicy jest  jednostką budżetową gminy, funkcjonującą na
podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w  Pilicy  Nr XI/55/90  z dnia 28  lutego  1990 r r. w
sprawie utworzenia  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy , Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady
Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24  marca  2017r. w sprawie nadania Statutu  Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pilicy oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej .

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy wykonuje zadania w szczególności z zakresu:

 pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r., poz.2268), 

 dodatków mieszkaniowych na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021),

 świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z  2022 r., poz. 615),

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 877 ),

 zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297),

 Karty Dużej Rodziny realizowanej zgodnie z ustawą z dnia    5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 1744),

 dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz.716),

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1249),

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zgodnie z ustawą z dnia 
26 października 1982 r (tj. Dz. U z 2021 poz. 1119)                             

 wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ),

 świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z Ustawą 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 
sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285),
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 świadczeń wychowawczych (500 + )wykonywanych na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407) 

 świadczeń „Dobry start” (300+) wykonywanych na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm. ).

Sprawozdanie niniejsze zawiera analizę budżetu  Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020   
oraz szczegółowy opis realizowanych zadań.

  2. Struktura organizacyjna  Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Pilicy 

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. na podstawie  umowy
o pracę zatrudniał 9 pracowników ( 8,5 etatów) : 

 kierownik ośrodka 

 3 pracowników socjalnych,

 1  pracownik  realizujący  zadania  wynikające  z  ustawy  o  świadczeniach   rodzinnych,
funduszu  alimentacyjnym i ustawy o Karcie Dużej Rodziny

 1 pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych,

 główny księgowy,

 1  opiekunka,

 1 asystent rodziny na ½ etatu.

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku  posiadają  odpowiednie wykształcenie określone w ustawie  
o pomocy społecznej oraz ustawie o pracownikach samorządowych. 

Ponadto liczba zatrudnionych pracowników socjalnych spełnia wymogi ustawowe określone w
art.  110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,  na podstawie której „ośrodek pomocy społecznej
zatrudnia  pracowników socjalnych proporcjonalnie  do liczby ludności  gminy w stosunku jeden
pracownik  socjalny  zatrudniony  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  na  2000  mieszkańców  lub
proporcjonalnie  do  liczby  rodzin  i  osób  samotnie  gospodarujących,  objętych  pracą  socjalną  w
stosunku jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowego realizowania zadań wszyscy pracownicy
jednostki odbyli w roku 2021 szereg szkoleń i kursów. 

Poziom  wykształcenia  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Pilicy  przedstawia
poniższa tabela.

Lp. Poziom wykształcenia Liczba osób

1.
Wyższe w tym :
magisterskie

8
7

2. Średnie 1
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3. Analiza  budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej

3.1. Plan finansowy oraz jego wykonanie    

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy  w 2021 roku wynosił – 12.263.104  zł 

- wykonanie budżetu – 11.950.670,54 zł

Środki finansowe na realizację zadań statutowych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy    
pochodziły z następujących źródeł:  

a)  budżet gminy w wysokości    977.681,15 - 8,18%

b) dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy w wysokości 

405.435,54 zł -  3,39%

  c) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości   10.567.553,85 – 88,43 %

3.2.Struktura wydatków z wyszczególnieniem rodzajów świadczeń 

Dział Rozdział Plan w zł Wykonanie %

851

ZWALCZANIE  NARKOMANII

PRZECIWDZIAŁANIE 
ALKOHOLIZMOWI

15.000,00

45.000,00

0,00

30.593,89 67,99

Rozdział 85195 Pozostała 
działalność 

5.500,00 2.829,62 51,45

POMOC SPOŁECZNA

852
Rozdział 85205 Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

3.263,00 996,28 30,53

852
Rozdział 85213 Składki na ubezp. 
zdrowotne  (od zasiłku stałego)

20.355,00 16.128,23 79,23

852
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne w tym:

345.250,00 286.400,30 82,95

zasiłek celowy 53.000,00 52.250,00 98,58

zasiłek okresowy 63.500,00 63.500,00 100

Sprawienie pogrzebu 10.000,00 4.740,00 47,40

852 Zakup usług     DPS-y 210.000,00 165.130,30 78,63
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852
Rozdział 85216  Zasiłki stałe
( dotacje)
( środki własne)

222.000,00
190.000,00
32.000,00

188.979,82
188.979,82
0,00

85,13
99,46

852
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy 
Społecznej

565.717,00 514.889,29 91,02

852
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie 
dożywiania                                       
w tym:

80.250,00 80.249,70 100,00

Posiłek w szkole i w domu 80.250,00 80.249,70 100,00

852
Rozdział 85295 pozostała 
działalność ( „Wspieraj seniora”)

16.318,00 3.179,85 19,49

855

Rozdział 85513 Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacone 
( świadczenie opiekuńcze)

15.954,00 15.065,46 94,43

855
Rozdział 85501 Świadczenia 
wychowawcze

8.479.081,00 8.474.494,30 99,95

855

Rozdział 85502 Świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny 
oraz składki na ubezp. emeryt. 
rentowe z ubezpieczenia społecznego
oraz koszty obsługi

2.142.578,00 2.120.390,35 98,96

855
Rozdział 85503 Karta Dużej 
Rodziny

151,00 79,13 52,40

855
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
W tym:

35.687,00 29.996,17 84,05

Asystent Rodziny
w tym; 
 z Budżetu Wojewody

33.101,00

1.000,00

28.670,17

1.000,00

86,61

100

"Dobry Start" 2.586,00 1.326,00 51.28

855 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze  26.000,00 22.577,59 86,84

852
Rozdział 85510 Placówki 
opiekuńcze

245.000,00 163.820,56 66,87

razem 12.263.104,00 11.950.670,54 97,45
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4.    System pomocy społecznej

4.1. Klienci pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  nakłada  na  gminę  obowiązek udzielania pomocy osobom i
rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
zasoby,  uprawnienia   i   możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do  zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednocześnie osoby i rodziny  korzystające z
pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

W Gminie Pilica wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamieszkiwało  8490  osób.                                                      
Spośród  nich  wsparciem w ramach systemu pomocy społecznej objęto  183  osoby  w  96   rodzinach  tj. około  2,16 % 
ogółu mieszkańców. 

W   2021   roku głównymi   powodami   korzystania  ze  świadczeń  pomocy społecznej  były :

 długotrwała    lub ciężka   choroba,  niepełnosprawność    oraz   bezrobocie. 

Szczegółowe  dane występowania   przyczyn   udzielania   pomocy  osobom i rodzinom w roku  2021  przedstawia
poniższa  tabela.

 Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Ubóstwo 2 3

Sieroctwo 0 0

Bezdomność 1 1

Potrzeba ochrony macierzyństwa 10 52

W tym wielodzietność 8 44

Bezrobocie 31 71

Niepełnosprawność 50 79

Długotrwała lub ciężka choroba 51 82

Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego
(w tym rodziny niepełne i wielodzietne)

12 44

Przemoc w rodzinie 2 13
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Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0

Alkoholizm 8 9

Narkomania 0 0

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

0 0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

0 0

Zdarzenie losowe 5 10

Sytuacja kryzysowa 0 0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0

4.2.     Świadczenia realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej

W celu osiągania wyznaczonych celów określonych w ustawie o pomocy społecznej w roku 2021  ośrodek pomocy
społecznej  udzielał  pomocy w formie:  finansowej,  rzeczowej,  usługowej,  poradnictwa  oraz   pracy socjalnej.

Kryterium dochodowe uprawniające  do  korzystania  ze  świadczeń  pomocy społecznej  wynosiło
odpowiednio:

> dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
> dla osoby w rodzinie - 528 zł

Poniższa  tabela przedstawia poszczególne formy pomocy udzielane  mieszkańcom Gminy Pilica  w 2021 roku.

Lp Forma pomocy

Liczba osób, 
którym 
przyznano 
świadczenie

Kwota wypłaconych

świadczeń w zł

Zadania własne

1. Zasiłek stały 33 188.980

2. Zasiłek okresowy 26 63.500
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3. Zasiłek celowy 58 52.250

Sprawienie pogrzebu 2 4.740

4. Domy pomocy społecznej 6 165.130

5. Usługi opiekuńcze  2 6.151

6.
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od zasiłków stałych

31 16.128

7.

Dożywianie w ramach 
programu wieloletniego,, 
posiłek w szkole i w domu ,  
w tym: 

- 80.249,70

-zasiłki celowe na zakup 
żywności

98 55.137,90

- zakup posiłku dla uczniów w
szkołach

34 6.831,80

- pomoc rzeczowa

 BONY  ŻYWNOŚCIOWE
38 18.280

 

4.2.1. Świadczenia finansowe

Zasiłek stały

Zasiłek  stały  to  świadczenie  przysługujące  osobie  niezdolnej  do  pracy  z  powodu  wieku  lub
całkowicie  niezdolnej  do  pracy,  której  dochód  własny  lub  dochód  na  osobę  w  rodzinie  nie
przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej.
Maksymalna wysokość świadczenia w roku 2021 wynosiła 645 zł.
 
Zasiłek okresowy

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich dochód jest
niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej w
szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę,  niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym
a dochodem osoby lub rodziny. 
W  2021 r. zasiłek okresowy wypłacono 26 rodzinom na kwotę 63.500 zł.
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Zasiłek celowy 

Zasiłek  celowy  i  specjalny  zasiłek  celowy  jest  świadczeniem  fakultatywnym  przyznanym  na
zaspokojenia  niezbędnej  potrzeby  życiowej  a  w  szczególności  na pokrycie   części  lub  całości
kosztów  zakupu  żywności,  leków,  leczenia,  opału,  odzieży,  niezbędnych  przedmiotów  użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. 
W roku 2021 z tej formy pomocy skorzystało 69 rodzin na kwotę 52 250 zł, w tym:  specjalny
zasiłek celowy otrzymało 23 osoby na kwotę 16 500 zł oraz 5 rodzin otrzymały zasiłek celowy z
tytułu zdarzenia losowego (pożar) na kwotę 22 500 zł.

4.2.2.  Kierowanie  do  domu pomocy społecznej

W  okresie  2021  r.  w  Domach  Pomocy  Społecznej  przebywało  6  mieszkańców  Gminy  Pilica.
Wydatki poniesione na  ten cel wyniosły 165.130,30 zł.

4.2.3. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy w roku 2021 świadczone były dla 2 osób.
Koszt zadania wyniósł – 6.151 zł

Na terenie Gminy Pilica  usługi opiekuńcze realizuje 1 opiekunka zatrudniona w Ośrodku.
Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna określająca: okres, wymiar godzinowy i
miejsce  świadczenia  usług.  Dzienna  liczba  godzin  oraz  liczba  dni  w tygodniu,  w  których
świadczone są usługi  jest  określona indywidualnie,  w zależności  od sytuacji  i  potrzeb  Klienta.
Pełen koszt 1 godziny usługi  w 2021 r. wynosił  18,76  zł.

4.2.4. Program wieloletni „ Posiłek w szkole i w domu”

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w
szkole i w domu” wydatkował kwotę 70.249,70 zł: 

- zakup  1973 posiłków dla  34  uczniów w szkołach i  przedszkolach  zamieszkałych na   terenie
Gminy Pilica  na łączną kwotę 6.831,80 zł,  

- świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla  98 osób w wysokości

55.137,90 zł. 

-  świadczenie  rzeczowe w formie BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  przyznano dla   38 osób na
kwotę  18.280 zł

Środki  finansowe  na  realizację  w/w  zadania  to  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  w
wysokości  48.000 zł  i środki z budżetu gminy w wysokości   32.250 zł
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4.2.5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

W roku 2021 Ośrodek opłacał  składki  zdrowotne  za  31 osoby na łączną kwotę 16.128,23  zł.
Środki  to  dotacja  celowa do zadań własnych Gminy.  Ta   forma  pomocy przysługuje  osobom
pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

4.2.6  Praca socjalna

Praca  socjalna  jest  działalnością  zawodową,  mającą  na  celu  lepszą  adaptację  wzajemną
osób,  rodzin,  grup i  środowiska  społecznego,  w jakim żyją  oraz  rozwijanie  poczucia  godności
osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości
poszczególnych osób, do powiązań między profesjonalnych, a także sił i  środków społecznych.
Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
W 2021 r. wyłącznie z tej formy pomocy skorzystało 96 rodzin. Praca socjalna skierowana była na
przywrócenie  zdolności  do  samodzielnego  funkcjonowania,  pomoc  w  załatwieniu  spraw
urzędowych.

5.  Współpraca Ośrodka z innymi instytucjami.

W 2021 roku w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie Ośrodek otrzymał w
okresie od I -  IX   15,64 ton żywności,  którą otrzymało 241 osób  ( 1374 paczek),

Żywność otrzymali mieszkańcy gminy Pilica, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał
200%  ustawowego kryterium dochodowego,  o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Z
programu korzystały  osoby samotne  objęte  pomocą  społeczną,  których dochód nie  przekraczał
1.542,20  zł  oraz rodziny o dochodach 1.161,60 zł na osobę w rodzinie.  W sumie beneficjenci
otrzymali 19,93 ton żywności o łącznej wartości 75.597,50 zł.

6.  Wspieranie rodziny

6.1. Asystent rodziny

Od  2012 r ośrodek pomocy społecznej realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy  zastępczej  zatrudniając  asystenta  rodziny.  Zadaniem  asystenta  rodziny  jest  całościowe
wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pilicy w roku 2021 zatrudniał 1 asystenta rodziny na ½ etatu, który wspierał 
4 rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie było 
współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 1000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 
28.670,17 zł. Ogólny koszt zadania w 2021 r wyniósł  29.670,17 zł.
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6.2. Rodziny zastępcze 

Na  podstawie  Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek pomocy
społecznej realizuje zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki
rodziców w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2021 r ośrodek pomocy społecznej współfinansował pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej
spokrewnionej (dziadkowie, wujkowie lub rodzeństwo). Koszt zadania wyniósł -  22.577,59 zł

6.3. Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

W   Placówce  opiekuńczo-wychowawczej  w  2021  r  przebywało  6 dzieci
z terenu gminy Pilica  .  Dwoje dzieci opuściło we wrześniu placówkę z powodu usamodzielnienia.
Koszt pobytu  to kwota  163.820,56 zł

7.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  W roku 2010  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła  na  gminę 
obowiązkowe powołanie  zespołów  interdyscyplinarnych  i  wszelkich działań zmierzających do 
zmniejszenia rozmiarów przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Burmistrza  powołano Zespół 
Interdyscyplinarny oraz określono tryb i sposób powoływania, odwoływania członków i warunki 
funkcjonowania zespołu. 
Nowelizacja tej ustawy nałożyła na samorządy nowe obowiązki.

Zadanie  realizowane  jest  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  kierowany  przez  przewodniczącego
zespołu. Ośrodek  Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjną i techniczną
zespołu.

W  2021 r w ramach procedury NK  odbyło się  6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
podjęto  działania  wobec  21   toczących  się  procedur  ”  Niebieskiej  Karty”.  Koszty  związane  z
działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego to koszty szkoleń członków oraz zakup art. biurowych
na kwotę  1.840,65 zł  

8. Karta Dużej Rodziny

W związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w 2021 r.
ośrodek pomocy społecznej wydał 27 Kart dla 8 rodzin z terenu Gminy Pilica w tym 3 karty dla
rodziców ,  którzy  mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez względu na wiek tych
dzieci w chwili składania wniosku.
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9. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 W  2021  roku  Ośrodek  realizował   zadania  wynikające  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   zakresu  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Część  środków uzyskanych z pozwoleń na sprzedaż alkoholi przeznaczone jest na funkcjonowanie
3 świetlic środowiskowych w których pracuje  8 zatrudnionych na umowę zlecenia nauczycieli .
Świetlice działają w ramach struktury organizacyjnej OPS.

Są to placówki oświatowo - wychowawcze, których celem jest zapewnienie opieki wychowawczej,
tworzenie warunków do nauki  własnej  i  pomoc w nauce,  rozwijanie  zainteresowań i  uzdolnień
wychowanków oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.

 W roku 2021 r  do korzystania  z bezpłatnych zajęć w świetlicach  zostało  zakwalifikowanych  
39 dzieci.

 Na działalność placówek w 2021 r wydano  30.593,89 zł

10.  System świadczeń finansowych dla rodziny

10.1.Świadczenia wychowawcze (500+)

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy  od  2016 r. realizuje zadanie z zakresu ustawy z dnia
11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to  zadanie zlecone Gminie z
zakresu  administracji  rządowej  w  całości  finansowane  z  budżetu  państwa.  Pomoc  przysługuje
obecnie rodzicom na dziecko do lat 18  bez względu na dochód rodziny.

W 2021 r.  świadczenie wychowawcze zostało wypłacone 949 rodzinom dla 1481 dzieci. 
Koszt zadania w 2021 r. łącznie wyniósł   8.474.494,30 zł.  Zadanie  realizuje 1 pracownik 
zatrudniony na umowę o pracę.

10.2.  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Pilicy  realizuje  zadania  zlecone  Gminie  z  zakresu
administracji  rządowej  w  zakresie  świadczeń  rodzinnych  oraz  związanych  z  nimi  składek  na
ubezpieczenie społeczne, funduszu alimentacyjnego i świadczenia „za życiem”.

 W 2021 r. na realizację tych zadań wydano z budżetu państwa 2.092.129,67 zł oraz 

28.260,68 zł. ze środków własnych w szczególności na: 
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- świadczenia rodzinne  – 1.853.711,74 zł

- ZUS i KRUS od świadczeniobiorców – 136.049,74 zł

- świadczenie za „życiem”- 0,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 45.856,16 zł

- koszty obsługi zadania ( świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego)  – z budżetu państwa
56.512,03 zł oraz 28.260,68 zł ze środków własnych.

W  2021  r.  realizacja  zadań  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych  według  rodzaju  świadczeń
przedstawiała się następująco:

L.p Wyszczególnienie
Liczba uprawnionych

rodzin
Kwota świadczeń

1 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 146 475 688

2 Świadczenia opiekuńcze, w tym: 193 1 124 972

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne 158 390 671

2.2 Świadczenia pielęgnacyjne 32 718 181

2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 8 680

2.4 Zasiłek dla opiekuna 1 7 440

3
Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia 37 37 000

4 Świadczenie rodzicielskie 36 216 052

5 Świadczenie „za życiem” 0 0

6 Fundusz alimentacyjny 6 45 856

RAZEM 418 1  899 568

11. System dodatków mieszkaniowych

 

11.1. Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma
na  celu  dofinansowanie  pokrycia  wydatków  mieszkaniowych  ponoszonych  w  związku
z zajmowanym lokalem mieszkalnym.
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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy  na  podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ustalił  prawo do  dodatku  mieszkaniowe dla 8 gospodarstw
domowych na kwotę 14.864,22 zł .

11.2.  Dodatek energetyczny   Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pilicy  na  podstawie przepisów
Ustawy z dnia 10 kwietnia  1997r.  Prawo energetyczne    ustalił  w 2021 r.   prawo do dodatku
energetycznego  dla 2 rodzin  na kwotę  151,11 zł. 

12.  Zadania  wynikające  z  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze
środków publicznych

Prawo  do  bezpłatnych  świadczeń  zdrowotnych  mają  osoby  które  spełniają  kryterium
dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej ,są obywatelami polskimi i zamieszkują na
terenie polski. Prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej potwierdza się decyzją administracyjną ważną
90 dni od daty złożenia wniosku lub  od daty rozpoczęcia udzielania świadczenia  zdrowotnego. W
roku  2021 ustalono  prawo do bezpłatnych  świadczeń  zdrowotnych  dla  6  osób (  na  podstawie
decyzji Burmistrza) 

13. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2021

Potrzeby finansowe na realizację   zadań wynikających  z  ustaw zostały  ujęte  w planach
finansowych i przyjęte do realizacji w budżecie gminy.

Do najważniejszych potrzeb w zakresie pomocy społecznej należy dodatkowo zaliczyć :

- prowadzenia elastycznej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta
  oraz prawidłowej realizacji zadań,

- poszerzanie środowiskowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w formie
usług opiekuńczych lub dziennego domu pomocy 

- poszerzanie działań na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
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