
                                            
 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że w 2021 roku 

realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: 

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

- ustawa z  dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

 Są to zadania zlecone finansowane ze środków Budżetu Państwa.  

W ramach otrzymanej dotacji finansowane są między innymi : 

1)  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym, które ma na celu częściowe pokrycie 

wydatków na utrzymanie dziecka. 

2) Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko mogą, jeśli spełniają 

określone ustawowo warunki - otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego.  

Dodatki do zasiłku rodzinnego to: 

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka,   

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

g) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania  

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to inaczej tzw. "becikowe". Jest to 

świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia się dziecka. 

4) świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje osobom, którym urodziło się 

dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego.  

5) Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się 

osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

6) Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się 

osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli 



rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania stałej opieki nad najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą.  

7) Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. na skutek 

zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z 

wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

8) Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia 

wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w 

związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

9) Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zdo. 

10) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów 

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 

sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej „ustawą”). 

 

Planowana całkowita wartość realizacji wyżej wymienionych zadań w 2021 roku to około 

13 850 000,00 .  

W 2021 roku planuje się sfinansować około  49 581  świadczeń rodzinnych, 866 świadczeń 

rodzicielskich,  237 zasiłków dla opiekuna, 1815  świadczeń z funduszu alimentacyjnego   

Planuję się sfinansować składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  w ilości około 1537 

świadczeń od  świadczeń pielęgnacyjnych,   224 świadczeń od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego,    148 świadczeń od zasiłku dla opiekunów . 


