
1 
 

  Żabia Wola, dnia 18.01.2008 r.  

 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Żabiej Woli z realizacji zadań zleconych i własnych za 2007 rok.  

     W 2007 roku na realizację zadań zleconych   przyznano środki z budżetu 
Wojewody Mazowieckiego w wysokości 167.895 złotych.  

Środki te zostały rozdysponowane na zasiłki stałe i na opłacanie składki ZUS 

dla osób pobierających to świadczenie. Wyżej wymieniona pomoc finansowa 
była wypłacana w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. Nr.64 poz.593 z 

2004 r. z późniejszymi zmianami).  

Z zasiłków stałych skorzystało 46 osób na kwotę – 154.889 zł.  Dla 38 
osób, pobierających zasiłki stałe opłacano składki ZUS na ubezpieczenie 

zdrowotne w wysokości – 13.006 zł. 

Na realizację zadań własnych w budżecie Gminy w 2007 roku 
przeznaczono kwotę 25.950 zł.    

Pieniądze te zostały rozdysponowane na zasiłki jednorazowe celowe dla 88 
rodzin z przeznaczeniem na: sprawianie pogrzebów, zakup żywności, odzieży, 

zakup leków i opału). Na realizację kolejnego zadania własnego jakim są zasiłki 
okresowe  wydano kwotę w wysokości 20.920 zł (dla 29 rodzin), była to dotacja 

z budżetu państwa.  

         Pomocą rzeczową w formie dożywiania objęto 171 dzieci z rodzin 
biednych , wielodzietnych i patologicznych, w  15 szkołach oraz 3 świetlicach 

środowiskowych: w Słubicy Dobrej, Skułach i Żelechowie.  

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku  wydano na ten cel kwotę – 
103.769 zł. W tym 47.169 zł ze środków własnych. Pozostała kwota – 56.600 zł 
pochodziła z dotacji budżetu państwa.  

 W 2007 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wydał 269 decyzji 
administracyjnych przyznających świadczenia.  

W 2007 roku struktura świadczeniobiorców GOPS przedstawiała się 
następująco:  

Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą (niezależnie   od formy i rodzaju 

pomocy)- 252 rodzin 

w tym: 
osób niepełnosprawnych   - 64 

bezrobotnych – 35 
rodzin wielodzietnych - 15 

rodzin  niepełnych – 38 
alkoholizm – 10 
długotrwała lub ciężka choroba 39  

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – 51 
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W 2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizował 
również zadania wynikające z Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych ( Dz.U. z 

2006 r. Nr 139 poz. 992). Przepisy w/w Ustawy regulują prawo do świadczeń 
rodzinnych oraz określają szczegółowe zasady ich przyznawania.  

Są to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka (tzw. becikowe). 

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:  

§  48,00 zł na dziecko w wieku do 5 lat;  

§  64,00 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat;  

§  68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 21 roku życia  

(maksymalnie do 24 roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).  

 Do zasiłku rodzinnego wypłacane były dodatki:  

·      Z tytułu urodzenia  dziecka (jednorazowe     1000 zł)  

·      Z tytułu przebywania na   urlopie wychowawczym (400 zł 

miesięcznie)  

·      Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych (400 zł miesięcznie)  

·      Z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł   

miesięcznie)  

·      Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 
zł miesięcznie na każde 3 i następne dziecko uprawnione do 

zasiłku rodzinnego)  

·      Z tytułu kształcenia i rehabilitacji (60 zł na dziecko do 
ukończenia 5 roku życia oraz 80 zł miesięcznie na dziecko do 

ukończenia 24 roku życia)  

·      Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo 100 zł)  

·      Z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania (50 zł miesięcznie 
na dojazdy do szkoły ponad gimnazjalnej lub 90 zł miesięcznie 
na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się 

szkoła). 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) 
wynosi 1000 zł i jest niezależna od dochodu rodziny.  

W okresie od  stycznia do grudnia 2007 roku wypłacono   świadczenia 

rodzinne dla 422 rodzin na kwotę 1  572 991,00 zł. 

Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniosła 554. 116 zł.  
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Dla 81 osób została wypłacona jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka na kwotę 81.000 zł.  

Dla 40 osób wypłacono dodatki z tytułu urodzenia dziecka – koszt wyniósł 

40.000 zł.  

Dla 33 rodzin z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono 183 dodatki na kwotę 
72.214 zł.  

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka  i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych wypłacono 24 dodatki dla dwóch rodzin na kwotę 9.600 zł.  

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 47 osób wypłacono dodatki na 
kwotę 96.260 zł.  

Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymało 

50 dzieci -  wypłacono 612 świadczeń - koszt wyniósł 47.760 zł.  

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono dla 569 osób na kwotę 
56.900 zł.  

Na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania wypłacono dodatki dla 137 

rodzin, ogółem świadczeń 1317 - na kwotę     67.810  zł. 

Wypłacono także 1786 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej na kwotę 142.880 zł. dla 148 rodzin.  

Zostały również wypłacone świadczenia pielęgnacyjne dla 36 rodzin na sumę 

180.306 zł. oraz   zasiłki pielęgnacyjne dla 122 osób na kwotę 224.145 zł. Za 
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne były opłacane także składki ZUS. 

Koszt składek emerytalno-rentowych w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. 
wyniósł 45.529 zł. Natomiast koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne 
 wyniósł  12.897 zł.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu 

dziecka jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. 

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 zł . miesięcznie. 

W 2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również 
świadczenia w oparciu o ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Zaliczka alimentacyjna oznacza kwotę wypłaconą osobie uprawnionej na poczet 
należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu 
wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji 

oznacza, iż w jej wyniku nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń 
alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.  

Oznacza to także  regularną współpracę z komornikami wynikającą z przepisów 

w/c ustawy. 

W 2007 roku z zaliczki alimentacyjnej skorzystały 23 kobiety, wypłacono 
ogółem 426 świadczeń na łączną kwotę 90.964 zł.  
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Środki na realizację tego zadania otrzymaliśmy z dotacji celowej z budżetu 
państwa. 

Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wyniosły w 

2007 r. 5713,00 zł z czego 50% kwoty czyli 2.857,00 zł zostało zwrócone do 
budżetu państwa natomiast pozostała kwota (2.857,00 zł) zasil i ła budżet Gminy 

Żabia Wola. 

W omawianym okresie GOPS w Żabiej Woli wydał 780 decyzji 
administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne oraz zaliczki 

alimentacyjne, w tym 3 decyzje administracyjne odmowne z uwagi na 
przekroczenie dochodu. Od żadnej z tych decyzji nie wniesiono odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.  

W 2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizował 

również pomoc pozafinansową na rzecz potrzebujących ludzi sta rszych, chorych 
i samotnych oraz rodzin wielodzietnych. Prowadzil iśmy całoroczną akcję zbiórki 

odzieży używanej, którą rozdysponowano wśród rodzin potrzebujących.  

Poza wyżej wymienionymi zadaniami pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej udzielali pomocy w formie pracy socjalnej. Praca socjalna to 

głównie poradnictwo w zakresie np. uzyskania świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia, pomoc w uzyskaniu 
alimentów, ochrona przed przemocą domową.  

        Głównym celem jest wspieranie osób i rodzin w zakresie zwiększania 

możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i w odzyskaniu 
zdolności do samodzielnego kierowania swym życiem, w grę wchodzi przede 

wszystkim wsparcie psychologiczne, udzielanie wskazówek i porad. 

Realizując zadania wynikające z   ustawy o pomocy społecznej Ośrodek 
współpracował również instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które chcą 

pomagać wszystkim  ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

W 2007 roku działania Ośrodka kierowane były do osób i rodzin, których 
zaspokojenie podstawowych potrzeb w oparciu o własne możliwości stało się z 
różnych przyczyn niemożliwe.  

Przy udzielaniu pomocy pracownicy Ośrodka dokładali wszelkich starań, aby 

oferowane podopiecznym świadczenia, a także formy pomocy były dostosowane 
do konkretnego przypadku i uwzględniały specyfikę sytuacji, w której 

znajdowały się zgłaszające po wsparcie   osoby i ich rodziny.  

 sporządziła:  

Teresa Fabiszewska  
Kierownik GOPS  

 

 


