
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2017r.  realizował zadania 

własne i zlecone. W ramach świadczeń pomocy społecznej w 2017 r. 

zadaniem własnym gminy była pomoc  w formie zasiłku celowego, celowego 

specjalnego, pomocy żywieniowej, pokrycie kosztów wyżywienia i pobytu w  

Dziennym Domu Pomocy Środowiskowej dla osób Niepełnosprawnych,  

pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie 

chorych, realizacja usług opiekuńczych   oraz zasiłki  dotowane z budżetu 

państwa ( zasiłki stałe , okresowe i pomoc obiadową). W 2017 r. objęto 

pomocą społeczną 188 rodzin,  483 osób w rodzinach. 

Zadaniem zleconym ośrodkowi pomocy społecznej są świadczenia rodzinne, 
świadczenia wychowawcze  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W ramach zadań własnych gminy zrealizowano: 

1. dożywianie  
W związku z prowadzoną pomocą w formie dożywiania nasza gmina 
uczestniczy w wieloletnim programie „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.  W 2017 r. na ten cel wydatkowano 119.123 zł , z czego środki 
własne gminy   wynosiły  47.663 zł (40,00% udziału), dotacja  z budżetu 
państwa   71.460 zł. (60,00  % udziału).  
Program obejmował:- pomoc obiadową  - 108  dzieci i 2 osoby dorosłe   

– 15.162 świadczeń  -kwota  95.023 zł   

w tym:  ze środków własnych  - 47.663 zł 

           dotacja państwa      - 47.360 zł  

- zasiłki celowe i pomoc rzeczową na dożywianie – 45  rodziny – 102 osób 

w  rodzinie,  kwota  -  24.100 zł,  w tym:  

 dotacja państwa  - 24.100 zł 

 Pomoc żywieniowa realizowana jest w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 

w Kaletach i Kaletach- Miotku, Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kaletach i 

Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kaletach – Miotku, Niepublicznym Przedszkolu 

„Bystrzaki” z Oddziałami Integracyjnymi w Kaletach , Punkcie Przedszkolnym 

„Mali odkrywcy” w Kaletach oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1  

w Kaletach.  W restauracji „CASYNO”  w Kaletach 2 osoby dorosłe korzystały z 

gorącego posiłku.  



2. usługi opiekuńcze – 25 osób  – 11.313 świadczeń –  200.678 zł 

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 4 etatowe opiekunki domowe oraz 

5 opiekunów zatrudnione na umowę zlecenie. Z usług opiekuńczych 

korzystają osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku, które nie 

mają możliwości opieki ze strony rodziny. Wśród opiekunek domowych 

zatrudnionych  przy opiece nad ww. są osoby, które kończyły kurs 

„Opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej” organizowane przez MOPS 

w ramach programu PO KL projektu systemowego „Ja też potrafię”.  

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 osób – realizacja od  marca 2017 

r. do grudnia 2017 r.  - koszt  29.000 zł   

Zatrudniono 2 asystentów osób niepełnosprawnych na umowie zlecenia. 

Koszty zatrudnienia pokrywane były w ramach programu z EFS projektu 

„Wszyscy razem” 

3. zasiłki celowe, celowe specjalne -  196 rodzin, 

  na   kwotę – 132.323 zł, z tego : 

- środki własne gminy- 88.274 zl 

- środki z EFS projektu „Wszyscy razem” - 19.949 zł 

- środki z programu „Pomoc państwa no dożywianie”- 24.100 zł  

 W ramach zasiłków celowych udzielano pomocy w formie zasiłków    

  pieniężnych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, w formie rzeczowej tj.  

 realizacja talonów żywnościowych, zakup opału, podręczników i zeszytów     

  dla dzieci, realizacja recept lekarskich, dopłata do energii elektrycznej  itp. 

 4. pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia i rehabilitacji dziecka w 

Dziennym Domy Pomocy dla Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach  

- pobyt 1 dziecka,  świadczeń-12 

 – koszt 13.960 zł. 

5. zasiłki okresowe –  21 rodzin-  126 świadczeń – 54.957 zł, 

     z czego:   -  z budżetu gminy      -        0 zł 

                      - z budżetu państwa  -      54.957  zł 

Główne powody  przyznawania zasiłków okresowych to  – bezrobocie. 

 
 
6. zasiłki stałe -  44 osób -  463 świadczeń - kwota –  225.995 zł.   
 Podstawą otrzymania zasiłku stałego jest znaczny lub umiarkowany stopień    
 niepełnosprawności i dochód poniżej kryterium     dochodowego 



 ( dla osoby samotnej – 634 zł , dla osoby w rodzinie 514 zł).  
7. składki zdrowotne od zasiłków stałych  – 33 osoby -  366 świadczeń - 
kwota  -  18.071 zł 
8.  Dom pomocy społecznej  -  1 osoba – koszt. 27.865 zł, pobyt 
     w Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Lublińcu. 
 W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach  brał udział w 
następujących programach: 
. 1. Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 w ramach EFS 
     Najbardziej Potrzebującym -  otrzymaliśmy 10.988,15 kg  żywności o  
     wartości – 56.415,68 zł , wydano 991 paczek  ( pomoc cykliczna). 
     Z  żywności skorzystały rodziny, których dochody nie przekraczały 200%           

     kryterium  dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj. 1.268 zł  

     na   osobę  samotnie gospodarującą i 1.028zł na osobę w rodzinie. 

2. Program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 

   W 2017 r. na ten cel wydatkowano 119.123 zł , z czego środki własne gminy      

   wynosiły  47.663 zł (40,00% udziału), dotacja  z budżetu państwa   71.460 zł.  
    (60,00  % udziału).  
3. W 2017 r. tut. ośrodek realizował projekt partnerski „Wszyscy razem”. 

    Program realizowany jest z powiatem tarnogórskim . Program skierowany  

    jest do rodzin wychowujących  dziecko niepełnosprawne, rodzin  

    wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo oraz osób niesamodzielnych,     

   ze względu na stan zdrowia . Program obejmuje wsparcie psychologiczne ,     

   prawne, edukacyjne, rehabilitacyjne w formie zatrudnienia asystentów osób  

   niesamodzielnych, wsparcia finansowego oraz zakup i zainstalowanie  

  programu wspomagający nauczanie dla dziecka autystycznego. 

  Wydatki w 2017 r. - 85.370 zł        

 4.  Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar    

      przemocy  w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2017-2021. 

     W ramach programu przy MOPS Kalety działa  Zespół Interdyscyplinarny  

      W 2016 r. prowadzono 20 spraw dot. przemocy w rodzinie ( niebieskie  

      karty), pomocy udzielono 40 osobom.  

      Zespół Interdyscyplinarny odbył – 24 spotkania oraz 65 posiedzeń grup     

      roboczych.  

5.   Program „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 

      2017” w ramach programu zatrudniono asystenta rodziny. Wydatki na      

      wspieranie rodziny wynosiły 16.932 zł w tym dotacja z budżetu państwa na   

      zatrudnienie asystenta w wysokości 12.755 zł.   



Gmina zleciła  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaletach  zadania  

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

 W ramach tego zadania opłacaliśmy w części wydatki za opiekę i wychowanie  

6 dzieci z   terenu  gminy w pieczy   zastępczej. Wydatkowano w 2017 r. kwotę 

12.323 zł.  

 W 2017 r. pod opieką asystenta rodziny znalazło się  12 rodzin  z dziećmi, w 

tym 6 rodzin  z postanowieniem Sądu Rodzinnego na objęcie opieki przez 

asystenta . 

Gmina Kalety prowadzi dzienny Dom „Senior+” 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach kieruje i ustala odplatność za 
pobyt ww. domu. W 2017 r. skierowano do Domu „Senior +” 16 osób.  

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  
 
I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze. 
W 2017 roku w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem na 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze kwotę 2.251.618 zł. 
W tym: 

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku były przyznane na 626 
dzieci w 478 rodzinach. 

Z powyższej kwoty na zasiłki rodzinne wydano 576.210 zł natomiast na 
dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczono kwotę 307.173 zł. 
Z dodatków do zasiłku rodzinnego największą kwotę przeznaczono: 

 na dodatek z tytułu  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego -  81.874,91 zł, 

 na dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 
55.240,02 zł,  

 na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 40.551,91 zł, 

 na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania, czyli na tzw. „ dodatek na dojazd ” – 31.516,20 
zł.  

 W miesiącu wrześniu 2017 roku jak co roku wypłacono  tzw. „wyprawki 
szkolne”                    w związku  z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego 2017/2018 w wysokości 27.376,41 zł. 

 

 Szczęśliwym rodzicom, których rodziny powiększyły się o 
nowonarodzonego potomka wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 40.159,50 zł. 

 

 Natomiast 76.000 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. „becikowego”.  

 

 W 2017 roku 24 matek, które nie posiadało uprawnień do zasiłku 



macierzyńskiego skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego. Ogółem 
wypłacono z tego tytułu 275.968 zł. 

 Ze świadczeń opiekuńczych korzystało w 2017 roku 322 osób którym 
ogółem wypłacono 1.096.244 zł świadczeń w tym: 

 na zasiłki pielęgnacyjne przeznaczono 488.376 zł,  

 na świadczenia pielęgnacyjne 408.466 zł, 

 na specjalny zasiłek opiekuńczy 98.367 zł.  

 na zasiłek dla opiekuna 101.035 zł 

Ponadto 43 osoby było objęte ubezpieczeniem emerytalno – rentowym a 15 
osób ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu uprawnienia do świadczeń 
opiekuńczych, w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

II. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

 

W 2017 roku wypłacono 135.750 zł świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na 32 osoby uprawnione do alimentów. Kwoty 
zwrócone przez dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu wypłaconych 
świadczeń alimentacyjnych wyniosły 29.603,23 zł co oznacza, że z 
wydanych środków na wypłatę ww. świadczeń odzyskano kwotę 
stanowiącą 22 %. 

W 2017 roku prowadzono postępowanie administracyjne wobec 20 
dłużników alimentacyjnych.  
Dla  4 z nich wydano decyzje o uznaniu ich za uchylających się od 
zobowiązań alimentacyjnych.  
W sprawie 6 dłużników złożono w prokuraturze wnioski o ściganie za 
przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego (tj. uporczywe 
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego).                   W związku z 
przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożono 23 
zawiadomienia                      o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 209 § 1. 

Dłużnicy, którzy posiadają zadłużenie za okres dłuższy niż 6 miesięcy 
są zgłoszeni do Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, do rejestru 
dłużników ERIF, do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej KBIG, 
Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych KIDT oraz Krajowego 
Rejestru Długów KRD - wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zgłoszonych 
jest  48 dłużników. 

III. Świadczenie wychowawcze – Program 500 +. 

 

 W 2017 roku wypłacono 4.213.025 zł świadczeń 
wychowawczych. Programem zostało objętych 702 dzieci z 
naszego miasta w wieku do 18 r.ż.  w 477 rodzinach. 



IV. KARTA  DUŻEJ  RODZINY 

 

W 2017 r. w ramach tego programu wydano 86 kart  dużej rodziny. Na dzień 

31.12.2017 r. liczba wszystkich przyznanych kart w naszej gminie wynosi 486 

z czego 323 dla dzieci a 163 dla rodziców.  

 

 


