1. Powstanie oraz krótki rys historyczny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w MODLIBORZYCACH
Powstanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach jest
bezpośrednio związana z okresem transformacji w Polsce, czyli przemianami politycznymi, gospodarczymi
i ekonomicznymi. W roku 1990 pomoc społeczna została przesunięta z resortu zdrowia do resortu pracy i
polityki społecznej. Pracownicy socjalni (2 osoby) dotychczas podlegający Zakładom Opieki Zdrowotnej tj.
Ośrodka Zdrowia w Modliborzycach- zostali zatrudnieni w urzędzie gminy.
Uchwałą Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Modliborzycach z dnia 14 marca 1990 r. powołano
jednostkę budżetową Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, Porozumieniem z dnia 2
maja 1990 roku Naczelnik Gminy Modliborzyce powierzył kierownikowi - Pani Irminie Kobylarz zadania z
zakresu pomocy społecznej.
Uchwałą Rady Gminy Nr IV./18/90 w Modliborzycach z dnia 16 września 1990 r. przyjęto Statut Ośrodka
Pomocy Społecznej w Modliborzycach, który określił realizację podstawowych zadań Ośrodka w tym:
Pomoc środowiskową obejmująca działalność mająca na celu tworzenie warunków do właściwego
funkcjonowania osób i rodzin w miejscu zamieszkania.
Pomoc instytucjonalną mająca na celu zapewnienie specjalistycznej opieki osobom całkowicie lub
częściowo niezdolnym do samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania.
 Przyznawanie zasiłków z budżetu gminy:
- stałych,
- okresowych,
- jednorazowych,
- pomocy w naturze,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 Określanie kierunków działania i zadań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy.
Współudział w kształtowaniu polityki socjalnej w środowisku.
 Udzielanie pomocy poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych i innych wypadków losowych.
 Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.
 Współpraca z instytucjami i organizacjami oraz koordynowanie działalności organizacji
społecznych w zakresie pomocy społecznej.
2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
Pierwsza ustawa o pomocy społecznej weszła w życie 21 listopada 1990 r. przenosząc tym samym
odpowiedzialność za funkcjonowanie i nadzór z Ministerstwa Zdrowia do ówczesnego Ministerstwa
Pracy. Rozdzielono także zadania na rządowe i samorządowe ustalając też szereg nowych zadań. Dlatego
też Rada Gminy uchwaliła nowy Statut dla Ośrodka Uchwałą nr XVI/120/93 z dnia 01 marca 1993r.
Początkowo, zgodnie z założeniami ustawy pomoc finansowa realizowana była głównie przez wypłatę
zasiłków stałych dla matek rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad dziećmi
niepełnosprawnymi, wypłatę rent socjalnych dla osób niepełnosprawnych od dzieciństwa, nie
posiadających uprawnień do innych świadczeń, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy w
formie rzeczowej w postaci zakupu opału, żywności, leków.
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W związku z ciągłą zmianą życia społecznego, z roku na rok zwiększała się liczba osób korzystających z
pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, a tym samym z roku na rok zwiększała się ilość i zakres świadczeń
realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
W roku 1993 w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem wśród starszych i samotnych mieszkańców
naszej gminy rozpoczęto realizację można powiedzieć – namiastki usług opiekuńczych- pomocy
sąsiedzkiej, a w 1996 wprowadzono pierwsze specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W roku 1999 weszły w życie kolejne reformy systemowe, które miały istotny wpływ na
zwiększenie zakresu zadań OPS. Jednym z bardzo istotnych zadań było opłacanie składek emerytalnorentowych i zdrowotnych za klientów GOPS kwalifikujących się do tego typu świadczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rok 2000 był ważny w historii naszego OPS związku z faktem otrzymania pierwszego zestawu
komputerowego. Stosowane do ówczesnej chwili maszynopisy zostały zastąpione wydrukami
komputerowymi.
W październiku 2003r następuje początek przebudowy systemu pomocy społecznej. Zmiany dotyczą
również OPS w Modliborzycach. Renty socjalne, a wraz z nimi część podopiecznych Ośrodka przeszło doZUS.
W roku 2004 wprowadzono nową ustawę o pomocy społecznej i Ośrodek Pomocy rozpoczął
realizację wielu świadczeń na rzecz dzieci osób najuboższych. Finansowano obiady w szkołach,( do dzisiaj
z tej formy pomocy korzysta co roku ponad 200 dzieci) co roku dzięki otrzymywanym z Lubelskiego
Kuratorium miejscom kolonijnym, wysyłano na wypoczynek letni około 10 dzieci z terenu naszej gminy.
Ponadto od 2005 roku OPS dostarczał najuboższej ludności żywność z Banku Żywności w Lublinie, natomiast
od 2007 roku (do 2014r.)z Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu w ramach programu PEAD ,,Dostarczanie Nadwyżek Żywności dla Najuboższej Ludności unii Europejskiej ”.
W roku 2007 następuje zmiana struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Modliborzycach, zostaje utworzony dział finansowo- księgowy i powołany Główny Księgowy.
Rok 2007 jest także początkiem realizacji wielu programów na rzecz mieszkańców gminy ze środków
zewnętrznych. Jest to początek intensywnego rozwoju pomocy społecznej na terenie gminy. Przy budynku
urzędu gminy wyremontowano i przystosowano nieużytkowany garaż na potrzeby świetlicowe i zadbano
o zieleń. W świetlicy tej od 2008 roku do chwili obecnej odbywa się szereg spotkań, warsztatów i szkoleń.

3. Dział świadczeń rodzinnych jako poszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Modliborzycach
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych to jedno z zadań które realizujemy. Dodatek
mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w
lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom
mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i
właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez
tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
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Od maja 2004r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach
rodzinnych. Część zasiłków odeszło ze struktur pomocy społecznej i zgodnie z nowymi zasadami, pod nowym
nazewnictwem weszło w zakres świadczeń rodzinnych.
Zasiłki stałe dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne zostały zamienione na świadczenia
pielęgnacyjne. Samotne matki otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek okresowy gwarantowany przeszły do
świadczeń rodzinnych i otrzymały dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Został wprowadzony dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego, dodatek w związku z podjęciem przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej
poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, który zastąpił otrzymywane alimenty z wypłacanego przez ZUS funduszu alimentacyjnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach przejął również od ZUS, KRUS oraz zakładów pracywypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Od 2004 roku wszystkie zasiłki pielęgnacyjne wypłacane są przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego składa się wnioski o przyznanie świadczeń.
Wrzesień 2005 roku przyniósł dla naszego OPS kolejne zadania. Weszła w życie ustawa o Postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Wprowadzona ustawa przypominała trochę konstrukcję funduszu alimentacyjnego, chociaż miała na celu
poprawę skuteczności egzekucji alimentów i w tym celu przewidywała ścisłą współpracę OPS z komornikami
sądowymi, czy urzędem pracy. Gdy dłużnik alimentacyjny uchyla się od prac wskazanych przez właściwe
organy lub uniemożliwia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownicy OPS mogą skierować
wniosek do starosty o zatrzymanie jego prawa jazdy.
Od września 2005r nastąpiła kolejna zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca wprowadził
nowy dodatek do zasiłku rodzinnego – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W
roku następnym została z kolei wprowadzona jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dająca
możliwość otrzymania 1000 zł wszystkim rodzicom, nawet tym, którzy nie spełniają kryterium dochodowego
przyjętego do świadczeń rodzinnych.
Wrzesień 2007 roku przyniósł dla naszego OPS kolejne zadania. Weszła w życie ustawa o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów mająca na celu dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w
stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności
obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada
pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu
zobowiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z
powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia
odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.
Od 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek
energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
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W 2014 roku 4 kwietnia 2014r. weszła w życie nowa ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dla
osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która
pobierała świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30.06.2013r. i decyzja ostateczna wygasła z mocy prawa na
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalaliśmy na wniosek osoby ubiegającej się złożony
nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15.09.2014r.

4. Dalsze działania i rozwój Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Modliborzycach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach aktywnie podejmuje wszelkie działania,
indywidualnie dostosowane do potrzeb każdej osoby wymagającej jakiejkolwiek pomocy i wsparcia.
Szeroko pojęta praca socjalna począwszy od ratownictwa przez pomoc, wsparcie, skończywszy na
wzmacnianiu mechanizmów sprzyjających budowaniu prawidłowych relacji człowieka wobec otaczającego
go świata, podejmowana jest zgodnie z etycznymi zasadami pracowników pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach prowadzi szeroko pojętą pracę socjalną mającą na
celu wielotorowe rozwiązywanie złożonych problemów i doprowadzanie do ponownego samodzielnego
prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Pracownicy OPS muszą szukać kooperantów i
współdziałać z innymi instytucjami. Ściśle współpracują z wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie
gminy Modliborzyce, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Prokuraturą, Sądami,
Szkołami, Placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, Janowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy a także i wieloma innymi
instytucjami, tworząc zintegrowany system pomocowy gwarantujący możliwość wszechstronnego
rozwiązania problemów oraz zwiększenia jakości świadczonych usług.
W celu dokładnego zbadania występujących w naszej gminie problemów społecznych, ale również
pewnych deficytów pod względem instytucjonalnym oraz określenia oczekiwań społeczeństwa w zakresie
usług świadczonych przez OPS została w 2007 roku wprowadzona Gminna Strategia rozwiązywania
problemów społecznych, która w roku 2008 zmodyfikowano tak by była zorientowana na rozszerzenie i
pogłębienie form pracy socjalnej oraz współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami na rzecz ludzi
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Odpowiedzią na założenia strategii było podjęcie innowacyjnych działań na rzecz społeczności lokalnej w
ramach różnych projektów stawiając sobie coraz wyższe poprzeczki co było tez podyktowane zarówno
potrzebami jak też coraz to wyższymi wymaganiami społecznymi.
I tak w wyniku diagnozy potrzeb powstawały projekty m.in.:
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Dodatkowe zadania/programy realizowane przez Gminę Modliborzyce w latach 2007-2010 za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Lp
1.

2.

3.

Ogólna kwota dodatkowo pozyskanych środków w latach 2007-2010 (na inne niż statutowe cele, ale w ramach kompetencji Ośrodka)
wynosi 921 568,49 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 49/100), w tym:
Nazwa
Cel
Źródło
pozyskana Uwagi
zadania/programu
finansowania kwota
Programu
Ośrodek Pomocy Twoim Przeciwdziałanie wykluczeniu
245 459,27 *36 osób uzyskało odpowiednio
społecznemu ubogich osób i rodzin
Operacyjnego
certyfikaty w zawodach: brukarz;
Partnerem
wiejskich długotrwale korzystających z
Kapitał
(oraz już
kierowca kat. „c”; spawacz w osłonie
pomocy społecznej.
Ludzki- EFS
pozyskano
gazów mig/mag; masażysta; opiekun
na 2011r.osób starszych i niepełnosprawnych,
158 769,00) robotnik wykańczania wnętrz, kucharz
małej gastronomii,
*9 osób z w/w otrzymało pracę.
przez
sport
dzieci Program
Utworzono „Klub Luciaki”Utworzenie mini siłowni Wychowanie
11 500,00
i młodzieży z miejscowości Lute
Integracji
nieformalna grupa dzieci i młodzieży
na wsi
Społecznej
PPWOW (BŚ)
MPiPS (budżet 8 865,00
Zajęcia taneczne, zabawy, plenery
Bezpieczne wakacje we Twórcza organizacja czasu wolnego w
czasie żniw
wojewody)
wsi Lute
i Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
„Klubu osób starszych i niepełnosprawnych

4.

Utworzenie
prowadzenie
Seniora

5.

„Złota Jesień” w ramach Aktywizowanie osób starszych,
obchodów Europejskiego integracja pokoleń
Roku Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem
społecznym
„W stronę światła”- Utworzenie świetlicy środowiskowej
wsparcie dzieci i rodzin z
Gminy Modliborzyce

6.

Programu
Integracji
Społecznej
PPWOW (BŚ)
MPiPS oraz
UE

27 000,00

MPiPS

67 000,00

45 000,00

Poza organizowanymi zajęciami
prowadzono „pomoc sąsiedzką” w
domu osób starszych z problemem
poruszania się (zakupy, sprzątanie itp.)
Warsztaty, wyjazdy Klubu Seniora oraz
dodatkowo prowadzono zajęcia
wakacyjne z dziećmi i „pomoc
sąsiedzką”
Modernizacja garażu przystosowanie na
potrzeby świetlicy oraz estetyka
placu/zieleni przy budynku
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7.

8.

Program Pomoc niepełnosprawnym uczniom w
zdobyciu wykształcenia- częściowe
pokrycie wydatków
„Świetlica, praca, staż- Wyposażenie świetlicy środowiskowej,
socjoterapia
w
środowisku gminnym,
Pilotażowy
Uczeń na wsi

PFRON

44 289,00

MPiPS

10 000,00

9.

Wdrożenie
Funduszu dodatkowe środki na modernizację i MPiPS (budżet
wyposażenie
wojewody)
Alimentacyjnego
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„Szkolenia, warsztaty, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Program
17 000,00
gminy
Integracji
wizyty studyjne”,
Społecznej
PPWOW (BŚ)
Wyposażenie stołówek szkolnych (2007- MPiPS (budżet 354 655,22
Pomoc Państwa w
2010 łącznie)
wojewody)
zakresie dożywiania
*ZS w Wierzchowiskach - 204 118,21
*SP w Wolicy
5 197,62
*ZS w Modliborzycach 46 207,34
*SP w Stojeszynie –
68 635,69
*Przedszkole 30 496,36
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90 800,00

W tym punkcie wzięto pod uwagę tylko
środki na wyposażenie, zaś pozostałe
ujęto w zadaniach Ośrodka

RAZEM - 921 568,49 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 49/100)
Dodatkowo w ramach partnerstwa z Parafią Rzymsko-Katolickiej brano udział w „ Dostarczaniu żywności dla Najuboższej Ludności Unii
Europejskiej ”. Ogólna liczba osób skierowanych przez OPS i systematycznie korzystających:
* 1 189 os/2008r. (39 662,62 kg o łącznej wartości 98 559,16 zł.)
* 1 491 os/2009r. (93 187,89 kg łącznej wartości 246 560,86 zł.)
RAZEM w latach 2008-2009 żywności wydano 132 850,51 kg. o wartości 345 120,02 zł
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Zbiorcze zestawienie dodatkowych zadań/programów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2011-2014

Ogólna kwota dodatkowo pozyskanych środków w latach 2011-2014 wyniosła 1 732 914,35 (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset
czternaście złotych 35/100 w podanej kwocie uwzględniono również wartość artykułów spożywczych dostarczanych w ramach PEAD), w tym:
Lp

Nazwa zadania/programu

Cel

Źródło finansowania

1.

„Ośrodek Pomocy Twoim
Partnerem” w ramach

Kwota dofinansowania (dotacja):
Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Razem:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ubogich
osób i rodzin z terenu Gminy Modliborzyce
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

142 098,20

201 091,28

122 555,03

100 988,22

566 732,73

Dożywianie dzieci w szkołach,

122 553,01

129 797,98

80 300,00

69 600,00

402 250,99

113 510,64

152 789,01

154 083,80

10 848,47

431 231,92

42 814,50 kg

44 703,32 kg

46 961,28 kg

3 303,28 kg

137 782,38 kg

23 000,00

8 000,00

14 000,00

Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – EFS
2.

3.

4.

Wieloletni program- Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania
- MPiPS (budżet wojewody)

pomoc finansowa na zakup posiłku lub żywności,
doposażenie punktów żywieniowych w szkołach

PEAD – „Dostarczanie nadwyżek
żywności dla Najuboższej Ludności
Unii Europejskiej” – UE

Dostarczanie artykułów spoż. dla ubogich osób i
rodzin z terenu Gminy Modliborzyce (program
realizowany w partnerstwie z Parafią Modliborzyce)

„Milczenie nie zawsze jest złotem”
w ramach programu osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” – MPiPS

Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
przemocy

-

45 000,00

w rodzinie.
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5.

„Asystent rodziny”
w ramach „Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej” - MPiPS (budżet woj.)

6.

„AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ
STOP” – w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego

Sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
Zintensyfikowanie działań wobec rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych

-

Działania profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-

7 194,60

-

6 127,33

-

16 340,00

29 661,93

92 772,78

92 772,78

projekt 2-letni,
kwota na 2015r
65 227,22

7.

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy
– w ramach EFS

Uzyskanie w gminie synergii działań instytucji
odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji
społeczno-zawodowej grup os. wykluczonych społ.,
poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współp.

-

-

-

165 264,00

8.

„Gminne programy aktywizacji
społeczno-zawodowej na rzecz
budownictwa socjalnego” (MPiPS)

Zaktywizowanie społeczno-zawodowe 10
uczestników programu oraz poprawa stanu
technicznego 4 gminnych mieszkań socjalnych

Uwaga projekt
2-letni reali. z
G.Modliborzyce

9.

„Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy –
pilotaż” w ramach EFS

Stworzenie skoordynowanego systemu współpracy
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Realizacja we
współpracy z
PUP

165 264,00

w Janowie Lub

RAZEM:

401 161,85

498 872,87

377 066,16

455 813,47

1 732 914,35
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ w LATACH 2007-2014
Liczba rodzin

Rodzaj
świadczenia
Rok

Kwota świadczeń (zł)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

59

50

45

37

32

34

39

41

213 197

166 689

149 654

123 285

112 417

131 342

189 514

204 111

141

97

106

103

90

94

88

89

186 281

209 901

215 320

170 554

138 838

162 312

191 346

78

53

32

25

27

36

34

31

28 017

25 613

17 070

11 896

13 623

16 331

14 319

0

1

1

1

0

1

0

4

0

623

7 507

410

0

4 740

0

0

2

0

0

1

2

2

3

0

1 087

0

0

2 461

4 677

6 995

0

0

1

2

2

1

0

0

0

0

1 127

1 773

1 822

1 959

0

2

4

5

3

4

3

4

4

29 670

43 372

70 657

49651

39 249

39 936

54 883

5

9

0

0

0

0

0

3

26 000

30 500

0

0

0

0

1

0

1

0

2

2

0

0

500

0

2 500

0

1

1

0

0

2

1

0

0

1 335

1 594

0

0

3 380

396

378

359

310

265

266

252

261 000

187 071

165 630

142 365

122 553

129 798

745 500

669 950

626 965

505 434

434 343

493 455

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
i w naturze
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psych.

163 670

15 512

3 874

Usługi opiekuńcze

Schronienie
Pobyt w domach
pomocy
Klęska żywiołowa
Zdarzenie losowe
Sprawowanie
pogrzebu
Pomoc państwa w
zakresie dożywiania ogółem
RAZEM

0

860
1 500

225

0
2500
0

3480
0
63 980
9 000
0
0

103 658

87 000

563 215

550 627
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