
 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kaletach  

                               za 2018 r. 

========================================  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2018r.  realizował zadania 

własne i zlecone. 

W ramach świadczeń pomocy społecznej w 2018 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 2018r. objęto pomocą społeczną 179 rodzin,  
427 osób w rodzinach. 
Zadaniem zleconym ośrodkowi pomocy społecznej są świadczenia rodzinne, 
świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
świadczenia „Dobry start 300+”oraz Karta Dużej Rodziny.   
 

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”.  
Uchwałą Nr 313/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 

r. zostały ustalone zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  na lata 2014-

2020 oraz Uchwałą Nr 312/XXXVI/2014r. Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 

stycznia 2014r. przyjęto program osłonowy  tj.” Program gminy w zakresie 

dożywiania” .   

 W 2018 r. na ten cel wydatkowano 126.780 zł , z czego środki własne gminy      
 wynosiły  50.712 zł (40,00% udziału), dotacja  z budżetu państwa   76.068 zł.  
(60,00  % udziału).  
Z dożywiania skorzystało 111 dzieci oraz 4 osoby dorosłe.  
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, , Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

w Tarnowskich Górach.  W restauracji „CASYNO”  w Kaletach 4 osoby dorosłe 

korzystały z gorącego posiłku.  

 

2. usługi opiekuńcze  

     Z usług opiekuńczych skorzystały  23 osoby. Na ten cel wydatkowano    

230.587 zl. Usługi opiekuńcze świadczone są przez 4 etatowe opiekunki 

domowe oraz 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Z usług 

opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku, 

które nie mają możliwości opieki ze strony rodziny. Usługi opiekuńcze 

zapewniają pomoc w miejscu zamieszkania podopiecznego zapewniając mu 

usługi w prowadzeniu gospodarstwa domowego tj. zakupy, utrzymanie 

mieszkania w czystości, gotowanie itp.     

 

3. zasiłki celowe, celowe specjalne -  173 osób, 

  na   kwotę – 113.961 zł., z tego : 

 zasiłki celowe  z budżetu gminy 79.402 zł 

zasiłki celowe z dotacji państwa w ramach dożywiania – 34.559 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 12.852 zł. 

Rodzina dokonuje częściowego zwrotu kosztów pobytu w DPŚ.   

 5. zasiłki okresowe –  24 rodzin-  – 59.777 zł, 

     z czego: 

-  z budżetu gminy      -          0 zł 



 - z budżetu państwa  -      59.777zł 

Główne powody  przyznawania zasiłków okresowych to  – bezrobocie. 

  6. zasiłki stałe -  45 osób -  kwota –  222.379 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, od 01.10.2018 r. -  
dla osoby samotnej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.)  
 

7. składki zdrowotne od zasiłków stałych  –  osoby – 36 osób -  kwota  

-  17.207 zł 
 

8.  Dom pomocy społecznej  -  1 osoba – koszt. 30.241 zł, pobyt 

w Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Lublińcu. 
  

W 2018 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 15.888,60 kg  żywności  na  
     wartość – 78.834 zł , obdarowano 315 osób  ( pomoc cykliczna). 
     Wydatek gminy związany z programem- 3.500 zł 

2. Program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 

                                                        

      W 2018 r. na ten cel wydatkowano 126.780 zł , z czego środki własne gminy      

 wynosiły  50.712 zł (40,00% udziału), dotacja  z budżetu państwa   76.068 zł.  
(60,00  % udziału).                                                 

 

3.  Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar    
      przemocy  w rodzinie dla gminy Kalety.. 

     W ramach programu przy MOPS Kalety działa  Zespół Interdyscyplinarny  

      W 2018 r. wpłynęło 13 niebieskich kart przemocy w rodzinie  

      Zespół Interdyscyplinarny odbył - 4 spotkania oraz 16 posiedzeń grup     

      roboczych.  

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

      2018” w ramach programu zatrudniono 2 asystentów rodziny. Wydatkowano 

na ten cel - 25.400 zł. Pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości  

6.744 zl   

Pracownicy socjalni tut. ośrodka są członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kaletach oraz członkami Społecznej Komisji  

Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Kaletach.   



 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
za 2018 r. 

 
 

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  

5 dzieci z   terenu  gminy w pieczy   zastępczej.  

Wydatkowano w 2018 r. kwotę 8.577 zł.  

 W 2018 r. zatrudniono 2 asystentów rodziny  na umowę zlecenie.  Wydatki na 

wynagrodzenie asystenta rodziny pokrywane były z budżetu gminy – 25.400 zł  

i budżetu państwa w ramach programu  „ Asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej na  rok  2018”  - 6.744 zł  Pod opieką   asystenta  znalazły się 12 

rodzin. Działania na rzecz rodziny to realizacja Programu  „„Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”. W 2018 r. z dożywiania skorzystało  111  dzieci.  

 Wsparcie rodziny to wypłacone  w 2018 r. zasiłki celowe i celowe  specjalne na 
pokrycie podstawowych potrzeb rodziny, finansowanie pobytu i wyżywienia 
dziecka w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych ( Dzienny Dom 
Pomocy w Tarnowskich Górach) oraz  wsparcie rzeczowe w formie paczek 
żywnościowych w ramach Programu Pomocy Żywieniowej na lata 2014-2020.  
 
W 2018 r. współpracowano z rodzinami problemowymi przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  4 posiedzeń komisji. Rodziny 
korzystały z porad  psychoterapeuty ds. uzależnień 14 rodzin Wsparcia 
udzielano rodzinom dotkniętym problemem przemocy.  Gmina prowadzi 2 
świetlice środowiskowe tj. świetlica „Przystań” i „Port”. W 2018 r. pod opieką 
świetlic było 80 dzieci z naszej gminy.  
 

Świadczenia Rodzinne  i Alimentacyjne w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej   w Kaletach w rok 2018. 

 

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze. 
 

W 2018 roku w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem na 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze kwotę 2.423.056,49 zł. 
W tym: 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku były przyznane na 614 dzieci w 
351 rodzinach. 
Z powyższej kwoty na zasiłki rodzinne wydano 575.036,00 zł natomiast na 
dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczono kwotę 287.608,00 zł. 



Z dodatków do zasiłku rodzinnego największą kwotę przeznaczono: 

na dodatek z tytułu  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego -  69.256,69 zł, 

na dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 
59.034,79 zł,  

na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 40.646,00 zł, 

na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania, czyli na tzw. „ dodatek na dojazd ” – 30.589,53 zł.  

W miesiącu wrześniu 2018 roku jak co roku wypłacono tzw. „wyprawki szkolne”                    
w związku  z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 w wysokości 
26.835 zł. 
 

Szczęśliwym rodzicom, których rodziny powiększyły się o nowonarodzonego 
potomka wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się 
dziecka w wysokości 25.817,55 zł. 
 

Natomiast 65.000 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka, czyli tzw. „becikowego”.  
 

W 2018 roku 14 matek, które nie posiadało uprawnień do zasiłku 
macierzyńskiego skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego. Ogółem 
wypłacono z tego tytułu 196.417,64 zł. 

Ze świadczeń opiekuńczych korzystało w 2018 roku 293 osób którym 
ogółem wypłacono 1.159.644,54 zł świadczeń w tym: 

na zasiłki pielęgnacyjne przeznaczono 524.530,64 zł,  

na świadczenia pielęgnacyjne 462.140,60 zł, 

na specjalny zasiłek opiekuńczy 91.768,10 zł.  

na zasiłek dla opiekuna 81.205,20 zł 

 

Ponadto 30 osób było objętych ubezpieczeniem emerytalno – rentowym a 13 
osób ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu uprawnienia do świadczeń 
opiekuńczych, w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

 

II. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

 

W 2018 roku wypłacono kwotę 144.280 zł tytułem świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na  33 osoby uprawnione do alimentów. Kwoty zwrócone przez 
dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń 
alimentacyjnych wyniosły 46.620,47 zł co oznacza, że z wydanych środków na 



wypłatę ww. świadczeń odzyskano kwotę stanowiącą 32,31 %. 

W 2018 r. prowadzono postępowanie administracyjne wobec 19 dłużników 
alimentacyjnych.  
Dla  4 z nich wydano decyzje o uznaniu ich za uchylających się od zobowiązań 
alimentacyjnych.  

W sprawie 2 dłużników złożono w prokuraturze wnioski o ściganie za 
przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego (uchylanie się od 
obowiązku alimentacyjnego) oraz wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa 
jazdy w 2 sprawach.  

W związku z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożono                     
25 zawiadomień 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 31.12.2018 r. zgłoszonych jest  49 dłużników. 
 

III. Karta Dużej Rodziny 
 

W 2018 r. w Gminie Kalety zostało zamówionych 204 Kart Dużej Rodziny dla 
członków rodzin wielodzietnych z czego 43 – tradycyjnych (plastikowych) a 161 
– elektronicznych. Na dzień 31.12.2018 r. liczba wszystkich przyznanych Kart 
Dużej Rodziny w  naszej gminie wynosi 690  w  tym:  451  dla dzieci a  239 – 
dla rodziców co dotyczy 96  rodzin. 
 
 

IV. Świadczenie wychowawcze – ,,Program 500 +’’. 
 

W 2018 roku wypłacono 4.088.052,50 zł świadczeń wychowawczych. 
Programem zostało objętych 683 dzieci z naszego miasta w wieku do 18 r.ż.  w 
459 rodzinach. 
 
 

V. Świadczenie „Dobry Start 300+”. 
 

W 2018 roku po raz pierwszy wypłacono jednorazowe wsparcie dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez 
względu na dochód. W naszym mieście wypłacono ogółem 245.700,00 zł 
oznacza to, że świadczeniem dobry start objęto 819  uczących się dzieci w 
szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych- 24 roku życia w 593 rodzinach. 

 

 

 

 


