Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
za rok 2010

Ustawowy katalog świadczeń z pomocy społecznej zrealizowanych w 2010 roku,
w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr
175, poz. 1362 z późn. zm.).
Świadczenia pieniężne
1.

Zasiłek stały (art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy) wypłacono 3 901 osobom, którym
przekazano 37 857 świadczeń w łącznej kwocie 13 851 767,47 zł. Średnia wartość
świadczenia wynosiła 365,90 zł, a średnia wartość pomocy na osobę 3 550,82 zł, średnio
miesięcznie pomocą objęto 3 037 osób.
2.
Zasiłek okresowy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) wypłacono 6 931 osobom,
którym przekazano 46 438 świadczenia. Łączna kwota przekazanej pomocy wyniosła
6 814 785,64 zł, z czego 5 868 000 zł, tj. 86,11% stanowiły środki pochodzące z dotacji
Wojewody Małopolskiego. Średnia wysokość pomocy na osobę wyniosła 983,23 zł,
średnio miesięcznie pomocą objęto 3 442 gospodarstwa domowe.
3.
Zasiłek celowy oraz celowy specjalny (art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy) w roku 2010
otrzymało 10 725 osoby w łącznej kwocie 12 074 713,34 zł.
W ramach tej pomocy realizowano m.in. program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Łączna wartość przyznanych w ramach
programu zasiłków celowych wyniosła 7 496 425,89 zł. Pomocą objęto 16 329 osób
w 7 892 gospodarstwach domowych.
Osoby, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, lecz ich sytuacja uzasadniała
przyznanie świadczenia otrzymały świadczenia w formie zasiłku celowego specjalnego.
Łączna kwota świadczeń wyniosła 1 888 182,79 zł. Takie świadczenie otrzymało 4 596
osób. Średnia wartość pomocy na osobę wyniosła 410,83 zł, średnio miesięcznie pomocą
objęto 947 osoby.
Zasiłki celowe i celowe specjalne przeznaczane były przede wszystkim
na dofinansowanie do zakupu żywności (62,08%), leków (3,92%), opłat mieszkaniowych
- mediów (11,39%), czynszu (3,40%), zakupu odzieży (2,80%), węgla (7,35%) i inne
Świadczenia niepieniężne
1.

Bilet kredytowany (art. 17 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) – z pomocy skorzystały 23
osoby. Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 1 028,44 zł, a średnia
wartość pomocy na osobę 44,71 zł, średnio miesięcznie z pomocy korzystały 2 osoby.
2.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 17 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy) –
ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 3 593 osoby. Łączna wartość udzielonej pomocy
wyniosła 1 211 526,69 zł, a średnia wartość pomocy na osobę 337,19 zł, średnio
miesięcznie pomocą objęto 2 565 osób.
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne (art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy) – tą formą
pomocy objęte zostały 3 osoby, której opłacono 26 składek w łącznej wysokości 3 892,57
zł. Średnia wartość świadczenia wyniosła 149,71 zł.
4.
Posiłek (art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) – z pomocy w formie gorącego posiłku
skorzystało 9 766 osób, które wykorzystały w sumie 1 359 253 świadczeń. Na tę formę

pomocy wydatkowano 5 640 667,91 zł z czego 200 000 zł w ramach budżetu MDDPS.
Średnia wartość pomocy przeznaczonej dla 1 osoby wyniosła 577,58 zł, średnio
miesięcznie świadczenia opłacono za 4 634 osoby.

