SPRAWOZDANIE
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej
dotyczące: wykorzystania środków na pomoc społeczną za 2006 r.
Fundusz Pomocy Społecznej składa się ze środków:
⇒ zleconych
/ ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /
⇒ własnych
/ z budŜetu Gminy /
Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”
/
środki zlecone / – łączna kwota 10.618 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłek stały oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe” / środki zlecone / - łączna kwota 121.360 zł.

1. Zasiłki stałe – ogółem korzystały 33 osoby na łączną kwotę 80.703 zł. w tym :
 Istebna
12 osób
 Koniaków
12 osób
 Jaworzynka
9 osób
Z zasiłku stałego korzystały osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku
( kobieta-60 lat, męŜczyzna – 65 lat) lub inwalidztwa ( stopień znaczny lub
umiarkowany ).
2.

Zasiłki okresowe – ogółem korzystało 55 rodzin na łączną kwotę 40.657 zł.
 Istebna
20 rodzin
 Koniaków
17 rodzin
 Jaworzynka
18 rodzin
Zasiłek okresowy przyznano w szczególności na :długotrwałą chorobę, niepełnosprawność , brak moŜliwości zatrudnienia pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła w przypadku osoby samotnie gospodarującej 35% róŜnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej gospodarującej
a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 25 % róŜnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne” / środki własne / - łączna kwota 123.453 zł.
1. Zasiłki celowe - ogółem korzystały 294 rodziny na kwotę 101.721 zł.
W/w zasiłki zostały przeznaczone na zakup: opału, przyborów szkolnych, Ŝywności,
lekarstw, odzieŜy , obuwia oraz na pokrycie bieŜących potrzeb rodziny.
2. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego – ogółem korzystały 3 rodziny na kwotę 4.666 zł.
3.

Zasiłki okresowe – ogółem korzystało 28 rodzin na łączną kwotę 17.066 zł.
 Istebna
9 rodzin

 Koniaków
11 rodzin
 Jaworzynka
8 rodzin
Odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 1 osobę , która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem na łączną kwotę 1.267 zł.
Rozdz.85215 „Dodatki mieszkaniowe” / środki własne / - łączna kwota
16.237 zł.
Z tej formy pomocy od 1.01.2006 do 30.04.2006 r. skorzystało 28 rodzin , łączna liczba
wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 107.
Od miesiąca maja 2006 r. wypłatę dodatków mieszkaniowych przejął Urząd Gminy w
Istebnej
Rozdz.85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” łączna kwota 315.110 zł.
Ogółem na działalność ośrodka wydano zgodnie z planem 315.110 zł. z czego 169.133 zł.
to dotacja celowa-środki zlecone oraz 145.977 zł. środki własne.
W ośrodku zatrudnionych jest ogółem 8 osób ( 7,5 etatu ) , z czego 2 osoby wynagradzane
są w całości ze środków własnych a 6 osób wynagradzanych jest ze środków zleconych
oraz w części ze środków włanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r.( Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn.zm. ) zgodnie z którą zadanie, jakim jest
utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników naleŜy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym ( art.17 ust.1 , pkt 18 ).
Na wykorzystaną kwotę 315.110 zł. składają się następujące wydatki:
1. Wynagrodzenie osobowe
217.975 zł.
 środki zlecone
128.101 zł.
 środki własne
89.874 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
16.303 zł.
 środki zlecone
8.696 zł.
 środki własne
7.607 zł.
3. Koszty ZUS
40.897 zł.
 środki zlecone
22.533 zł.
 środki własne
18.364 zł.
4. Fundusz Pracy
5.537 zł.
 środki zlecone
3.052 zł.
 środki własne
2.485 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe ( środki własne )
1.490 zł.
Środki przeznaczono na za usługi informatyczne.
6. Zakup materiałów i wyposaŜenia
9.640 zł.
 środki zlecone
1.159 zł.
 środki własne
8.481 zł.
Z tych środków pokryto zakup: znaczków, druków,materiałów biurowych, komputera,
mebli biurowych, śr.czystości,ksiąŜek i czasopism pomocnych w pracy, kalkulatorów,
tonerów, dyskietek. Pokryto równieŜ dofinansowanie do zakupu opału zgodnie z
umową z Urzędem Gminy.
7. Zakup energii elektrycznej
1.000 zł.
 środki zlecone
379 zł.
 środki własne
621 zł.

8. Zakup usług pozostałych
7.355 zł.
 środki zlecone
515 zł.
 środki własne
6.840 zł.
Środki przeznaczono na: usługi telekomunikacyjne , refundacja za sprzątanie i palenie,
szkolenie pracowników , naprawy sprzętu komputerowego, zakup licencji, prowizja
bankowa , transport dzieci na kolonię, transport Ŝywności z Banku śywnościowego w
Bielsku-Białej .
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( środki własne )
479 zł.
10. PodróŜe słuŜbowe krajowe na kwotę
4.734 zł.
 środki zlecone
367 zł.
 środki własne
4.367 zł.
11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6.114 zł.
 środki zlecone
4.331 zł.
 środki własne
1.783 zł.
12. Zakupy inwestycyjne ( środki własne )
3.586 zł.
Dokonano zakupu komputera wraz z oprzyrządowaniem .
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
/ środki własne /
Wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych wynosiły 961 złotych przeznaczono na
zastępstwo w czasie choroby opiekunki społecznej, która świadczy usługi u
3 podopiecznych.
Odpłatność za 1godzinę usług wynosiła 12 złotych z tym, Ŝe odpłatność została zróŜnicowana w zaleŜności od kryterium dochodowego.
Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych
( np. zakupy, przygotowanie posiłku ), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę moŜliwości równieŜ zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi
opiekuńcze były przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej
pomocy zapewnić ), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych
przyczyn wymagały pomocy ze strony innych osób.
Rozdz. 85295 „ Pozostała działalność” łączna kwota 278.817 zł.
W tym rozdziale prowadzone są wydatki związane z wyŜywieniem dzieci szkół
podstawowych , gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na stołówkach szkolnych.
Ogółem korzystało 717 dzieci na kwotę 254.817 zł. w tym 188.222 zł. dotacja celowa,
66.595 zł. środki własne.
Z tej formy pomocy korzystały dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, gdzie dochód
na osobę w rodzinie nie przekroczył 150% kryterium dochodowego określonego w
ustawie o pomocy społecznej.
Ponadto w w/w rozdziale wydatkowano 24.000 zł. na doposaŜenie stołówek szkolnych w
tym 14.000 zł. ze środków własnych oraz 10.000 zł. z dotacji celowej.
W 2006 roku wydano ogółem 1.373 decyzji w tym:
 decyzje przyznające świadczenie
1.350
 decyzje odmawiające świadczenie w tym:
23
- z powodu przekroczenia kryterium dochodowego
23
Ośrodek zajmował się na bieŜąco zbieraniem oraz rozprowadzaniem uŜywanej odzieŜy ,
która dostarczana była przez osoby prywatne oraz sklep z odzieŜą uŜywaną.
Ponadto w 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej bieŜe udział unijnym
programie pod nazwą PEAD , którego celem jest nieodpłatne przekazywanie pomocy

Ŝywnościowej dla najuboŜszej ludności kraju realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Istebnej.
Ośrodek rozdysponował: 1.000 litrów mleka, 1.040 kg. ryŜu, 480 kg. makaronu, 880 kg.
mąki, 245 kg. sera Ŝółtego oraz 240 kg. sera topionego.
Z w/w formy pomocy skorzystały 684 osoby.
GOPS w Istebnej w ramach programu zdrowotnego przy współpracy ze Śląskim Szpitalem w Cieszynie w miesiącu lipcu i sierpniu 2006 r. zorganizował wyjazd na bezpłatne
badania mamograficzne dla kobiet z terenu naszej gminy.
Przy współpracy lekarzem Poradni Ginekologicznej w Istebnej Panem Andrzejem Tomiczek zorganizowano bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet.
Kryteria przyznawania świadczeń
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub
cięŜkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku
umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w
przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i
niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące. Od dnia 1 października 2006 r. kryterium dochodowym dla osoby
samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla
osoby w rodzinie – kwota 351 zł .

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego"a takŜe zaliczka alimentacyjna
I . Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 1190 rodzin na łączną
kwotę 3.440.656 zł.
1. Zasiłki rodzinne- ogółem liczba świadczeń wyniosła – 26.615 na kwotę
1.371.597 zł.
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego - ogółem liczba świadczeń – 14.887 na kwotę
1.423.335 zł:
• z tytułu urodzenia dziecka - liczba świadczeń -105 na kwotę 103.500 zł;
• z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń – 948 na kwotę 368.815 zł;
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeń - 747 na kwotę
142.920 zł;
• z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - ogółem liczba
świadczeń 765 na kwotę 53.320 zł, w tym podział na :
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia - liczba
świadczeń - 220 na kwotę 13.200 zł;
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyŜej 5 roku Ŝycia - liczba
świadczeń 545 na kwotę 40.120 zł;
• z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wyprawka) - liczba świadczeń -1701 na
kwotę 168.950 zł;
• z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - ogółem liczba
świadczeń – 3.789 na kwotę 180.810 zł, w tym podział na :
- pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła
- liczba świadczeń – 370 na kwotę 32.850 zł;
- pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła – liczba świadczeń – 3.419 na kwotę 147.960 zł.
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - ogółem liczba
świadczeń 6.824 na kwotę 401.820 zł
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania ( dodatek ten
został uchylony od września 2006 r.) - liczba świadczeń - 8 na kwotę 3.200 zł;
3. Świadczenia opiekuńcze - łączna liczba świadczeń – 2.655 na kwotę 507.724 zł,
w tym :
• świadczenie pielęgnacyjne ( zastąpiło ono zasiłek stały z tytułu opieki nad
dzieckiem specjalnej troski, wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej) - liczba
świadczeń -443 na kwotę 184.648 zł;
• zasiłek pielęgnacyjny - liczba świadczeń – 2.212 na kwotę 323.076 zł.
•
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – łączna liczba świadczeń –
138 na kwotę 138.000 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłkobiorców otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 49.811 zł.
Całkowita liczba świadczeń tzn. zasiłki rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami,
świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga – 44.295 świadczeń, a łączna kwota
wydatków w 2006 roku wyniosła – 3.440.656 zł.
Ogółem w 2006 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1190 rodzin i wydano 1547
decyzji.
Na obsługę w/w świadczeń wydano kwotę – 105.933 zł.
•

Wynagrodzenie pracownika - 2,5 etat – 53.394 zł z tego :
- koszty ZUS – 9.662 zł,
- Fundusz Pracy – 1.308 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.650 zł,
- delegacje słuŜbowe -267 zł.

•

Zakup materiałów i wyposaŜenia – 23.391 zł, z tego zakupiono : szafę metalową,
meble biurowe, 2 komputery i artykuły biurowe.

• Pozostałe usługi – 16.261 zł:
Z tych środków pokryto : rozmowy telefoniczne; prace instalacyjne do programu
komputerowego; prowizja bankowa; szkolenia pracownika; zakup licencji do programów;
naprawa sprzętu; zakup energii elektrycznej; badania okresowe.

II. Zaliczka Alimentacyjna
Z zaliczki alimentacyjnej ogółem skorzystały 44 rodziny na łączną kwotę 182.836 zł.
Pomoc w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do dzieci uprawnionych do
świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest
bezskuteczna.

