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Szanowni Państwo, 

 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Chotcza za 2020 rok”, który zastał 

opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport to swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy 

Chotcza. Zebrane informacje są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. 

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu 

osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. To również 

zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy 

Chotcza, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem. 

 

  

Janusz Witczak 

Wójt Gminy Chotcza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Podstawa prawna  
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Chotcza przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Chotcza za rok 2020. 

 

II. Położenie i powierzchnia  

 

Gmina Chotcza zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu województwa 

mazowieckiego, w dolinie środkowej Wisły, u ujścia rzek Zwoleńki i Iłżanki. Powierzchnia 

przekracza 8800 ha, liczba ludności to ok. 2400 osób. Gminę tworzy 17 sołectw tj.: Baranów, 

Białobrzegi, Chotcza Dolna, Chotcza Górna, Chotcza - Józefów, Gniazdków, Gustawów, 

Jarentowskie Pole, Karolów, Kijanka, Kolonia Wola Solecka, Niemieryczów, Siekierka Nowa, 

Siekierka Stara, Tymienica Nowa, Tymienica Stara, Zajączków. 

Z Gminą Chotcza sąsiaduje siedem gmin z których pięć należy do województwa 

mazowieckiego, zaś dwie po drugiej stronie Wisły do województwa lubelskiego. Wszystkie                

te gminy są większe od Chotczy pod względem ludności jak i obszaru.  

 

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Chotcza_(gmina)_location_map.png 



III. Ludność 

 

Liczba mieszkańców – pobyt stały 

 

2019 ROK 2020 ROK +/- 

BARANÓW 192 195 +3 

BIAŁOBRZEGI 209 217 +8 

CHOTCZA DOLNA 197 190 -7 

CHOTCZA GÓRNA 119 119 0 

CHOTCZA-JÓZEFÓW 217 220 +3 

GNIAZDKÓW 75 78 +3 

GUSTAWÓW 60 60 0 

JARENTOWSKIE POLE 138 133 -5 

KAROLÓW 64 59 -5 

KIJANKA 151 149 -2 

KOLONIA WOLA SOLECKA 155 159 +4 

NIEMIERYCZÓW 73 69 -4 

SIEKIERKA NOWA 146 145 -1 

SIEKIERKA STARA 127 126 -1 

TYMIENICA NOWA 198 197 -1 

TYMIENICA STARA 203 199 -4 

ZAJĄCZKÓW 53 57 +4 

OGÓŁEM 2377 2372 -5 

 

 

Liczba mieszkańców – pobyt tymczasowy 

 

2019 ROK 2020 ROK +/- 

BARANÓW 2 2 0 

BIAŁOBRZEGI 3 7 +4 

CHOTCZA DOLNA 1 1 0 

GNIAZDKÓW 1 1 0 

JARENTOWSKIE POLE 3 2 -1 



KIJANKA 1 2 +1 

KOLONIA WOLA SOLECKA 1 1 0 

SIEKIERKA NOWA 1 1 0 

SIEKIERKA STARA 4 4 0 

TYMIENICA NOWA 2 3 +1 

TYMIENICA STARA 2 7 +5 

OGÓŁEM 21 31 +10 

 

 

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci (pobyt stały) 

 

 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

0-2 36 36 72 

3 16 11 27 

4-5 17 21 38 

6 17 10 27 

7 4 11 15 

8-12 72 63 135 

13-15 29 33 62 

16-17 15 24 39 

18 13 10 23 

19-65 797 0 797 

19-60 0 609 609 

>65 152 0 152 

>60 0 376 376 

OGÓŁEM 1168 1204 2372 

 

 

W roku 2020: 

• Aktów zgonów - 45 

• Aktów urodzenia - 26 



Jedna mieszkanka w 2020 roku obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji został 

wystosowany specjalny list gratulacyjny:  

 

 

 

 

 



IV. Zatrudnienie i bezrobocie 

 

Bezrobotni  

 

2019 2020 +/- 

KOBIETY 74 64 - 10 

MĘŻCZYŹNI  63 74 + 11 

OGÓŁEM 137 138 +1 

 

 

 

 

Bezrobotni ze względu na posiadane wykształcenie 

 

2019 2020 +/- 

Wyższe 11 13 + 2 

Policealne i średnie zawodowe 32 30 - 2 

Średnie ogólnokształcące 14 16 + 2 

Zasadnicze zawodowe 47 46 - 1 

Gimnazjalne i poniżej  33 33 0 

ŁĄCZNIE  137 138 +1 

 

 

 

 

 

 



V. Podmioty gospodarcze 
 

 

Liczba przedsiębiorców działających na terenie Gminy Chotcza wpisanych do CEIDG: 

 Wszystkich - 50,  

-  wpisanych  do CEIDG w 2020 roku – 1 

- wykreślonych z CEIDG w 2020 roku  - 2 

- zawieszonych w CEIDG w 2020 roku – 6 

- wznowionych w CEIDG w 2020 roku - 1 

- dokonywanych zmian w CEIDG w 2020 roku – 10 

 

VI. Wodociągi 

Łącznie 89,73 km 

Liczba podłączonych budynków – 751 

Liczba odbiorców – 668 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 188 

 

 

VII. Drogi 

Drogi gminne: 105 km w tym:  

• nawierzchnia bitumiczna 71 km,  

• wzmocnione żwirem 22 km,  

• gruntowe 12 km,  

Drogi powiatowe:  

• 35 km o nawierzchni bitumicznej  

 

VIII. Oświetlenie drogowe 

Łącznie na terenie gminy Chotcza 416 lamp o oprawach sodowych. 

 



IX. Ochrona przeciwpożarowa 

- jednostka OSP Chotcza – 34 druhów 

- jednostka OSP Tymienica – 36 druhów 

- jednostka OSP Kijanka – 17 druhów 

- jednostka OSP Białobrzegi – 28 druhów 

 

 

 



 

 

Lp. 
Jednostka 

OSP 
Rodzaj 

pojazdu/sprzętu 
Fotografia 

1 CHOTCZA 

GBA 2,5/16 

 

GBA 2,5/16 

 

GLBM 0,2/2 

 

łódź  
ewakuacyjno-

ratownicza 

 

 
 

 Opel Vivaro 

 

2 BIAŁOBRZEGI 

GLBM 0,2/4 

 

łódź  
ewakuacyjno-

ratownicza 

 

3 KIJANKA GLBM 0,2/2 

 

4 TYMIENICA 

GBA 2,5/16 

 

GLBM 0,2/2 

 

łódź  
ewakuacyjno-

ratownicza 

 

http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza2_2.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza3_3.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza4_4.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/bialobrzegi1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/bialobrzegi2_2.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/kijanka1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/tymienica1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/tymienica2_2.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/tymienica3_3.jpg


Doposażenie w sprzęt jednostek OSP w 2020 roku: 

 

1. OSP CHOTCZA: 

 

Wyposażono w: 

 - latarkę – 2 sztuki 

- prądownicę wodną – 1 sztukę 

- buty strażackie  skórzane – 4 pary 

- buty gumowe 2 pary 

- rękawice strażackie – 7 sztuk 

- ubranie koszarowe – 8 kompletów 

- czapka zimowa – 12 sztuk 

- rękawice techniczne – 12 sztuk 

 

 

2. OSP TYMIENICA: 

 

Wyposażono w: 

- prądownicę wodną – 2 sztuki 

- rękawice strażackie – 2 sztuki 

- buty strażackie skórzane – 3 pary 

- ubranie koszarowe 3-częściowe – 1 komplet 

 

3. OSP KIJANKA: 

 

Wyposażono w: 

- ubranie koszarowe 3-częściowe – 4 komplety 

- buty strażackie skórzane – 2 pary 

- krzesło – 20 sztuk 

- stół – 3 sztuki 

 



4. OSP BIAŁOBRZEGI: 

 

Wyposażono w: 

- ubranie koszarowe 3-częściowe – 1 komplet 

- klucz wielofunkcyjny – 1 sztuka 

- rękawice techniczne – 1 para 

- kuchenka gazowa – 1 sztuka 

 

 

 

X. Ochrona przyrody i leśnictwo  

 

Obszary chronione: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Zwoleńki 

• Obszary Natura 2000 

• Przełom Wisły w Małopolsce (PLH 060045) 

• Małopolski Przełom Wisły (PLH 140006) 

• Dolina Zwoleńki (PLH 140006) 

• 2 pomniki przyrody.  



 

 



 

Gospodarka odpadami w Gminie Chotcza 

Z gospodarstw domowych odpady odbierane są przez firmy zewnętrzne. Od lipca 2013 

roku w miejscowości Chotcza-Józefów funkcjonuje PSZOK (punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych), w którym w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach  od 8:00   

do 12:00 przyjmowane są nieodpłatnie m.in: opakowania po środkach chemicznych, 

przeterminowane leki, zużyte baterie, kompletny sprzęt elektryczny/elektroniczny, odpady 

pobudowlane  czy odpady wielogabarytowe. W roku 2020 zostało odebranych i zebranych  

z terenu Gminy Chotcza około 327,39 Mg odpadów selektywnie zebranych i komunalnych.  

 

 

 

 



Gospodarowanie drzewostanem na gruntach rolnych 

W 2020 na wycinkę drzew z gruntów rolnych zostało złożonych 64 wnioski z czego 

wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.  

 

 

Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

Gmina Chotcza w 2020 roku miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii   

w zakresie świadczenia usług związanych z odławianiem i opieką nad bezpańskimi zwierzętami 

(psy), oraz dwie umowy ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt.  

W zakresie przeciwdziałania bezdomności podjęto 7 interwencji dotyczących 

bezpańskich psów.  

 

 

XI.  Obsługa ludności  

Gmina Chotcza, w zakresie obsługi ludności na poziomie ponadlokalnym jest w zasięgu 

oddziaływania miasta powiatowego - Lipska. Na poziomie podstawowym funkcję tę pełni 

miejscowość gminna, Chotcza-Józefów. 

Na terenie gminy znajdują się placówki spełniające funkcję podstawowej obsługi dla 

mieszkańców takie jak: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy 

- filia PSP w Tymienicy (dawniej Szkoła Podstawowa w Tymienicy) 

- Urząd Gminy w Chotczy 

- Biblioteka Publiczna (w budynku urzędu gminy) 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w budynku urzędu gminy) 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Chotczy 

- OSP w Białobrzegach, Chotczy, Kijance i Tymienicy 

- Bank Spółdzielczy  w Zwoleniu, oddział w Chotczy 

- apteka (w budynku Urzędu Gminy) 



 

 

 

 

 



XII. Innowacyjność i nowoczesność 

 

Gmina Chotcza z każdym rokiem staje się gminą nowoczesną, innowacyjną, otwartą                

na nowe technologie.  

Wiele udało się zrobić, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Gmina może 

pochwalić się dobrymi drogami, w każdej wsi mamy sieć wodociągową. Coraz więcej 

mieszkańców decyduje się na przydomową oczyszczalnię ścieków.  

W miejscowości Chotcza – Józefów został zamontowany radarowy wyświetlacz 

prędkości, a warto dodać, że jest on pierwszym urządzeniem tego typu zamontowanym                                     

w województwie mazowieckim. Radarowy wyświetlacz prędkości pokazuje szybkość 

poruszającego się auta, a w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości liczbę punktów 

karnych oraz wysokość mandatu, które kierowca otrzymałby gdyby to nie był radar wyłącznie 

do celów prewencyjnych.   

 

Na terenie Gminy Chotcza prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich 

„Tymienianki” z Tymienicy. Członkowie regularnie promują Naszą Małą Ojczyznę, 

m.in. w konkursie „Smaki Południowego Mazowsza”. Panie znalazły się w finale, gdzie 



otrzymały wyróżnienie. Ponadto członkowie KGW nagrali film pt. ,,Z kolędą na Ty”, 

film dostępny jest w Internecie.  

 

 

 

 

 

 



Gmina Chotcza zrealizowała projekty pt. „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej                     

w gminie Chotcza oraz Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody  w miejscowości Siekierka Stara”.  

 

W tym roku oddano do użytku place zabaw z elementami siłowni zewnętrznej                              

w następujących miejscowościach: Chotcza Górna, Gniazdków, Jarentowskie Pole oraz 

Karolów. 



 



W bieżącym roku Gmina Chotcza zrobiła podsumowanie z racji 30 lecia Samorządu                 

w Polsce. Lista inwestycji jest długa. Każdy mieszkaniec gminy sam wie jak jego życie uległo 

poprawie przez te 30 lat. Na pewno Gmina Chotcza nie zmarnowała tego czasu tylko 

wykorzystała go w 100%. A na tym nie poprzestajemy i działamy dalej, gdyż dobro 

mieszkańców jest dla nas najważniejsze.  

 

XIII. Kultura  

 

Biblioteka Publiczna w Chotczy  

  

2019 2020 +/- 

Liczba zbiorów bibliotecznych 9 658 10 169 + 511 

Liczba nabytków 479 511 +32 

Liczba odwiedzin fizycznych 12 356 11 195 - 1 161 

Liczba odwiedzin wirtualnych 1 672 2 286 + 614 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz 8 982 10 259 + 1277 

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych 

przez bibliotekę 

91 15 - 76 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Pomoc społeczna 

 

Zasiłki stałe 

 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub w rodzinie, 

całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej której miesięczny dochód  nie przekracza 

701,00 zł.,  

• w przypadku osoby w rodzinie jeżeli miesięczny  dochód własny oraz dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty  528,00 zł. 

 

Z tej formy pomocy skorzystało w 2020 r. 22 osoby, dla których wypłacono 236 

świadczenia na kwotę  111 995,00  zł. 

 

Dokonując podziału wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorców : 

Miejscowość  Ilość osób Kwota 

Chotcza Dolna 2 9 850,10 

Tymienica Nowa 1 7 426,40 

Tymienica Stara 2 15 480,00 

Kolonia Wola Solecka 1 4 273,30 

Niemieryczów 2 1 677,00 

Baranów 4 23 858,00 

Zajączków 2 11 344,74 

Siekierka Nowa 4 14 539,50 

Siekierka Stara 1 6 699,00 

Chotcza Górna 1 3 798,96 

Białobrzegi 2 13 048,00 

Razem 22 111 995,00 

Środki na realizację świadczeń w formie zasiłków stałych zapewnia budżet państwa   



w   formie  dotacji  

Ośrodek odprowadza również składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych z 

pomocy społecznej i niektórych świadczeń rodzinnych. Koszt składek zdrowotnych w 2020 r. 

stanowił kwotę  111 995,00  zł.,  które  zapewnia  budżet  państwa .                              

 

Zasiłki okresowe 

 

Zasiłek okresowy przysługuje osobom lub rodzinom ze względu  na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  

do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy jednoczesnym spełnieniu 

wymaganego ustawowo kryterium dochodowego. 

 

Z tej formy pomocy skorzystało w 2020 r. 27 rodzin i  wypłacono 79 świadczeń na 

łączną kwotę 27 998,00 zł. 

 

Dokonując podziału wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorców zasiłki okresowe 

wypłacono   dla: 

 

Miejscowość Liczba rodzin Kwota 

Białobrzegi 3 1 742,48 

Karolów 1 1 152,00 

Jarentowskie Pole 2 2 004,00 

Tymienica Stara 4 3 039,45 

Tymienica Nowa 3 2555,04 

Siekierka Stara 2 2 030,64 

Siekierka Nowa 3 5 091,66 

Chotcza Dolna 1 676,50 

 Chotcza--Józefów 1 2 732,86 

Chotcza Górna 2 2 465,96 



Miejscowość Liczba rodzin Kwota 

Niemieryczów 1 701,00 

Zajączków 2 2 129,00 

Kijanka 2 1 677,41 

Razem                   27 27 998,00 

 

Wypłata świadczeń w formie zasiłków okresowych pokryta została z dotacji celowej 

budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. 

 

 

Zasiłek celowy 

 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej                             

w przypadku trudnej sytuacji materialnej przy spełnionych kryteriach dochodowych ustawy                           

o pomocy społecznej w sytuacji okoliczności uzasadniających trudną sytuację bytową osoby                 

lub rodziny.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny. 

Dokonując podziału wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorców zasiłki celowe 

wypłacono w okresie od miesiąca stycznia do grudnia  2020 r. dla: 14 rodzin  na  kwotę  

8 550,00 zł. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020r. dofinansowywał sprawienie pogrzebu 

dla 1 osoby z Tymienicy starej i 1 osoby z Karolowa na łączna kwotę 4 699,60 zł. 

Wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego pokrywana jest z budżetu gminy  

w ramach zadań własnych gminy.  

 

Pomoc rzeczowa 

 

Pomoc rzeczową przyznaje się w formie posiłku dla dzieci w szkołach - na podstawie 

wywiadu środowiskowego oraz w oparciu o kryterium dochodowe i posiadane środki 

finansowe. Tego rodzaju świadczenia pokrywane są z budżetu gminy, jak również  dotowane 

jest z budżetu państwa. 

W 2020 r  pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole przyznano dla 105 dzieci  

z  50 rodzin na kwotę  17 836,00  zł:. 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  została  przyznana  

pomoc w  formie  zasiłków  celowych  na  zakup  żywności dla  57 rodzin  na  kwotę   26 164,00  

zł w tym z  dotacji- 20 931,00 zł oraz  5 233,00 zł ze środków własnych. 

Łączny  koszt  programu w 2020r.  wyniósł  44 000,00 zł. 

Miejscowość Ilość rodzin Kwota 

Białobrzegi 2 1500,00 

 

Tymienica Stara 1  

200,00 

Jarentowskie Pole 2  

3 100,00 

Karolów                  1  

900,00 

Chotcza Dolna 4  

1 250, 00 

Zajączków 1  

500,00 

Kolonia  Wola        

Solecka               

2 800,00 

Siekierka Nowa 1  

300,00 

Razem 14  

8 550,00 

  



Usługi opiekuńcze 

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona . 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,                     

opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Z usług opiekuńczych na terenie naszej gminy korzystało w 2020 r. 7 osób, są to usługi 

odpłatne. Odpłatność naliczana jest na podstawie warunków i zasad określonych przez Radę 

Gminy Chotcza  w drodze uchwały. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług określa Ośrodek 

Pomocy Społecznej na podstawie zebranej dokumentacji: wniosku i wywiadu 

środowiskowego. 

 

Usługi opiekuńcze świadczono w 2020 r. na kwotę  93 519,00 zł w podziale na miejscowości: 

  

Miejscowość Ilość osób Ilość godzin dziennie. 

Niemieryczów 1 2 

 

Tymienica Nowa  1 2 

 

Kijanka 1 4 

 

Białobrzegi 1 2 

 

Chotcza Dolna 2 2 

Jarentowskie Pole 1 4 

 

 

 

 

 

 

 



Praca socjalna 

 

Pomoc ta obejmuje rozwiązywanie trudnych problemów osób i rodzin, poradnictwo 

prawne, pedagogiczne, psychologiczne, pomoc potrzebującym w osiągnięciu pełnej 

aktywności społecznej, pomoc instytucjonalna i inne. 

Pracownicy socjalni pomagają w kompletowaniu  dokumentacji i umieszczeniu w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, w Zakładzie Opieki 

Paliatywnej       w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

W ramach pomocy prawnej ośrodek sporządza wywiady środowiskowe w miejscu 

zamieszkania wskazanej osoby dla potrzeb innych instytucji jak: Sądy Powszechne, Zakłady 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i innych Ośrodków Pomocy Społecznej, dla których sporządza się 

wywiady alimentacyjne. 

 

Świadczenia rodzinne 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 

2020, poz. 111  z pozn. zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy przyznaje i 

wypłaca świadczenia rodzinne. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek 

dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne. 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego, o którym mowa w art. 

10 ustawy o wspieraniu rodziny „Za życiem”. 

5. Świadczenie rodzicielskie. 

 

Opłacamy również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie 

zdrowotne od niektórych osób, które otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla 

opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne w ZUS i KRUS. 

 

 



Zasiłek rodzinny przysługuje: 

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3. osobie uczącej się, 

 jeśli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczał 674,00 zł, lub 764,00 zł jeśli 

w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

 

Zasiłek rodzinny w 2020  wynosi: 

- 95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 lat, 

- 124,00 zł na dziecko od 5 lat do 18 lat, 

- 135,00 zł na dziecko od 18 lat do 21 lat. 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługuje kilka rodzajów dodatków: 

1. z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł jednorazowo. 

2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego– 400,00 

zł miesięcznie. 

3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie  

4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – po 95,00zł na trzecie i każde 

następne dziecko miesięcznie  

5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 90,00 zł dla dziecka do 

5 lat, powyżej 5 lat – 110,00 zł miesięcznie  

6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo. 

7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł jeśli 

dziecko dojeżdża i 113,00 zł miesięcznie jeśli dziecko mieszka w internacie (lub na 

stancji  z zameldowaniem czasowym 10 m - cy w roku).  

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe – w wys. 1000,00 zł. 

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecku, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 

dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką 

faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie  12 miesięcy od dnia objęcia dziecka 

opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

 



Świadczenie rodzicielskie - wsparcie finansowe przysługuje przez rok (52 tygodnie)  

po urodzeniu dziecka w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia 

wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Przysługuje osobom, 

które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc m. in. bezrobotni 

(niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace  

na podstawie umów cywilnoprawnych, także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. 

Świadczenia opiekuńcze: 

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód: 

- niepełnosprawnemu dziecku 

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności 

-osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi w kwocie 215,84 zł  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

 

1) matce albo ojcu,                                                                                                                                                            

2)  opiekunowi faktycznemu dziecka,                                                                                                                        

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

 4)  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 



  -  jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji   oraz konieczności stałe współudziału  

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki:  

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,  

są małoletni 

lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała:                      

1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia  

25. roku życia. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości od 1 stycznia 2020 roku w wysokości 

1830,00 zł  i co roku w styczniu następuje waloryzacja świadczenia.  

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:  

 

1) osoba sprawująca opiekę:                                                                                                                                              

 a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-

rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

2) osoba wymagająca opieki:       



a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności,          

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, 

rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 

rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  

i korzysta w niej z całodobowej opieki 

przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;  

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 

pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 

mowa  w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego;  

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia  

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej. 

 

 

Zasiłek dla opiekunów przysługuje: 

osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie 

 art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 1297) z dniem 1 lipca 2013 r.  Przysługuje 

od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 

określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku. Zasiłek dla opiekunów przyznaje się na czas 

nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do zasiłku ustala się 

do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Zasiłek dla 

opiekunów występował bez kryterium dochodowego, a wysokość wypłaty zasiłku wynosi  

w kwocie 620,00 zł. 

 



Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: 

 osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 1359) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują  

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jej nie podejmują w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 

co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764,00 zł. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 

osoby wymagającej opieki  w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego  o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym 

roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł  

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej  

w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, 

renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,                                                

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 

kształcenia, rewalidacji  lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 



w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej 

z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

opieki   nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego 

zasiłku 

opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia  

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej.         

  

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - Przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby podejmujące pracę 

równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich, unikają negatywnych następstw 

podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych państw. Przepisy te mają 

zastosowanie w przypadku świadczeń rodzinnych, gdy rodzic/osoba uprawniona do świadczeń 

przebywa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz do Konfederacji Szwajcarskiej.  

Są to następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, 

Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, 

Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne nie 

mogą samodzielnie zdecydować, z którego państwa będą pobierały świadczenia rodzinne. 

Kolejność pierwszeństwa w wypłacie świadczeń ustalana jest następująco: 

1. w pierwszej kolejności właściwe jest państwo, w którym osoba uprawniona  

do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby jest zatrudniony lub wykonuje 

pracę na własny rachunek, 



2. w drugiej kolejności - państwo, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych 

lub członek rodziny tej osoby pobiera emeryturę lub rentę, 

3. w ostatniej kolejności – państwo, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych 

lub członek rodziny tej osoby ma miejsce zamieszkania. 

Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, 

leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po otrzymaniu informacji, że członek rodziny przebywa poza granicami RP, przesyła wniosek 

wraz    załącznikami do Wojewody, który ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i podejmuje kolejne czynności. 

 

Koordynacją podlegają wszelkie świadczenia oprócz jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka tzw. „Becik” oraz Dobry start (300+) 

 

Dodatkowe świadczenie:  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego, o którym mowa w art. 

 10 ustawy o wspieraniu rodziny „Za życiem” - ustanowiony 20 grudnia 2016 r. program  

„Za życiem”  wszedł  w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku. Wspiera rodziny z osobami 

niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. Świadczenie 

wynosi 4000,00 zł. Z wnioskiem o jego przyznanie może wystąpić matka, ojciec, a także 

opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby świadczenie zostało przyznane, wniosek powinien 

być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka oraz powinno być dołączone 

odpowiednie zaświadczenia lekarskie.     

                                                                                                                                                                                                                      

W 2020 r. tutejszy Ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne w następujących kwotach: 

 

542 339,26 zł w tym w ramach koordynacji 507,00 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami 

(wypłacono 4974, w tym w ramach koordynacji 5) 

203 691,00 zł w tym w ramach koordynacji  1 479,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (wypłacono 

944 świadczenia w tym w ramach koordynacji 7) 

494 046,00 zł w tym w ramach koordynacji  5 490,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne 

(wypłacono 273 świadczenia w tym w ramach koordynacji 3) 

121 403,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 197 świadczeń) 



24 340,00 zł – zasiłek dla opiekunów (wypłacono 40 świadczenia) 

128 599,00 zł - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  w ZUS i KRUS (wypłacono  

422 składki) 

22 753,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (wypłacono 223 składki) 

21 000,00 zł- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe (wypłacono 

21 świadczeń) 

105 977,00 zł w tym w ramach koordynacji 6 173,00  – świadczenie rodzicielskie ( wypłacono 

120 świadczeń w tym w ramach koordynacji 7) 

 

Łącznie wypłacono 1 664 148,26 zł, w tym w ramach koordynacji 13 649,00 zł 

 

 

VIII. Świadczenie wychowawcze – 500+ 

 

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin funkcjonujący od 1 kwietnia 2016 

roku. Świadczenie w wysokości 500,00 zł było wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde 

dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć 

wydatki na wychowanie dziecka. 

Nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub 

opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub 

opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Możliwe jest również otrzymywanie 

świadczenie przez obydwojga rodziców w częściach tzw. „opieka naprzemienna”, jeżeli w 

wyroku sąd będzie odpowiedni zapis. 

W świadczeniu wychowawczym mają również zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. 

W roku 2020 wypłacono 4764 świadczenia wychowawcze, skorzystało średnio 356 

rodzin, w tym ok. 397 dzieci. Wypłacono kwotę 2 329 740,87 zł, w tym w ramach 

koordynacji 119 780 ,00 zł (tj. 332 świadczenia).  

 

 

 

 

 



IX. Dobry start – 300+ 

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,  

aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, 

otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy 

złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny 

dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która 

wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, 

które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 

dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek o świadczenie dobry start 

– podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można 

składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość 

elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy 

złożyć do 30 listopada. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 

dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 

szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. W świadczeniu „Dobry start” 

nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W 2020 roku wypłacono 78 000,00 zł, ze świadczenia skorzystało 260 uczniów. 

 

X. Fundusz alimentacyjny 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych  

w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 808  z późń.zm.).                        

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów 

 od rodzica  na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:                                             

- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00  

zł;   

  - do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole 

wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia - wyjątek stanowi osoba uprawniona 



legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie 

obowiązuje ograniczenie wiekowe;               

 - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00  

zł       - jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,                              

w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

W 2020r. ośrodek wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 85 300,00 

zł. 

 

 

XI. Pomoc materialna dla uczniów 

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji w postaci stypendium 

szkolnego  i zasiłku szkolnego. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwałą choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium 

szkolne przyznajemy na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca 

 do ubiegania się o stypendium szkolne nie  może być większa niż 528,00 zł. 

Zasiłek szkolny na charakter jednorazowy i może przysługiwać uczniowi, który znalazł 

się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Bez wystąpienia 

zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. Zasiłek szkolny może być przyznany  

w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy 

w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można 

ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  

uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

W 2020 r. ośrodek wypłacił stypendia szkolne dla 92 uczniów w kwocie 117 088,00 zł. 

Zasiłek szkolny został wypłacony dla 3 uczniów na kwotę 1860,00 zł. 



 

XII. Asystent rodziny 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  

(Dz. U. 2020, poz. 821 z późń.zm.), w dniu 1 lutego 2013 zostało utworzone stanowisko 

asystenta rodziny. Głównym zadaniem asystentury jest wspieranie rodzin przeżywających 

trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Wspieranie rodziny 

prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz 

źródeł wsparcia zewnętrznego. 

W roku 2020r. wsparciem asystenta rodziny w Gminie Chotcza objętych zostało  

8 rodzin co daje łącznie 26 osób w tym 13 dzieci. Rodziny są obejmowane wsparciem z racji 

niewłaściwego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz pojawieniem się   

w   rodzinie różnego rodzaju dysfunkcji. 

 

XIII. Karta Dużej Rodziny  

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin 

wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: 

• w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

• w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub 

w szkole wyższej, 

• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w 

chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających 

wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej 

członków. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których 

rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą 

korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie  

do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia  o niepełnosprawności. Karta 

przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia 

w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 



Dzięki wprowadzonym zmianom o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać także 

rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Bez 

znaczenia w jakim wieku są one obecnie oraz to czy żyją. 

W roku 2020 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy wpłynęło  4 wnioski 

o przyznanie KDR dla rodziny. 

 

 

XV.  Ochrona zdrowia  

 

2019 2020 +/- 

Liczba zapisanych osób 

W tym: (0-18) 

1 772 

238 

1772 

241 

0 

+3 

Przyjętych przez lekarzy  7 472 6 958 - 514 

Pobrano krew z żyły 585 468 - 117 

Cukier z palca 83 51 - 32  

Cukier z żyły 267 200 - 67 

EKG 160 80 - 80 

 

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                         

I NARKOMANII ORAZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY                                                                

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Plan środków finansowych na 2020 rok wynosił 16.051,10 zł w tym 800 zł  

na przeciwdziałanie narkomanii z czego wydatkowano na : 

• Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej                    

w Lipsku - 4.500 zł 

• Udział Gminy w Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup materiałów 

edukacyjnych  dla dzieci oraz zakup materiałów profilaktycznych –. 2.946 zł, 



• Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce narkomanii – 400 zł.  

• Za posiedzenia Komisji wypłacono 1936,84 zł (wraz ze składkami) dla członków 

uczestniczących  w tych posiedzeniach. 

• Usługi edukacyjno – szkoleniowe dla członków GKRPA -500 zł. 

• Dofinansowanie spektaklu o tematyce profilaktycznej – 720 zł.  

W 2020 r. odbyło się 4 posiedzenia GKRPAiN i 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego, na którym wszczęto, analizowano i prowadzono procedurę Niebieskich 

Kart sporządzonych przez Policję.  

 

XVI. Zabytki  

Do obiektów zabytkowych, które należałoby wyeksponować w gminie Chotcza należą :  

• kapliczka w Chotczy Dolnej z drugiej połowy XVIII wieku,  

• fragmenty grodziska z XIII wieku w Gniazdkowie na brzegu rzeki Zwolenki,  

• kościół w Tymienicy pod wezwaniem św. Tekli,  

• kapliczka w Tymienicy,  

• kościół w Chotczy pod wezwaniem Świętej Trójcy.  

Poznając historię Chotczy powinno się również odwiedzić miejsca martyrologii z okresu II 

wojny światowej oznaczone licznymi pomnikami. 

 



XVII.  Oświata 

 

Na terenie Gminy Chotcza w 2020 r. funkcjonowała Publiczna Szkoła Podstawowa oraz 

filia w Tymienicy. W Gminie Chotcza nie ma szkół ponadpodstawowych oraz brak szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych.  

W 2020 roku liczba uczniów wynosiła: w Chotczy 178  

w Tymienicy 22.  

Chotcza: 

 

• 3,4,5 latki – 15 osób,  

• 5,6 latki – 19 osób,  

• I klasa – 14 osób,  

• II klasa – 11 osób,  

• III klasa – 12 osób,  

• IV klasa – 20 osób,  

• V – klasa - 17 osób,  

• VI klasa – 29 osób,  

• VII klasa – 27 osób,  

• VIII klasa – 14 osób.  

 

Tymienica: 

 

• 4-6 latki – 15 osób,  

• II klasa – 7 osób.  

 

W Gminie Chotcza funkcjonuje dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy. 

Dzieci wraz z nauczycielami oprócz standardowych zajęć edukacyjnych w szkole działają 

charytatywnie na rzecz potrzebujących. Ponadto dbają o kultywowanie i obchodzenie świąt 

państwowych jak i lokalnych.  Okres pandemii zawiesił zajęcia zajęcia tradycyjne i odbywają 

się one za pośrednictwem Internetu.  

 



 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy 

 

 

Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Tymienicy 

 

 

 

 



XVIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

Gmina Chotcza współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarach życia społecznego gminy m.in.: 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- upowszechnianie dziedzictwa lokalnego i kulturowego. 

 

 

 

 

Wykaz dotacji celowych w ramach konkursu ofert 

 

Rodzaj zadania 

publicznego 

Nazwa oferenta Otrzymana 

kwota dotacji 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Gminny Klub Sportowy ,,Wisła 

Chotcza” 

30.000 zł 

Dowóz osób 

niepełnosprawnych na 

warsztaty terapii 

zajęciowej w Lipsku 

Stowarzyszenie ,,Pomocna 

Dłoń” im. Św. Brata Alberta w 

Lipsku 

4.500 zł 

 

Współpraca Gminy Chotcza z organizacjami pozarządowymi przyczynia się                              

do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego                               

i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając lub powierzając zadania 

publiczne gmina może w pełni wykorzystać potencjał organizacji aby efektywnie wpływać na 

zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 

 



XIX. Promocja gminy w mediach 

W 2020 roku Gmina Chotcza promowała swoje wydarzenia, a także działania  

w lokalnych mediach. Przez ten rok: 

• W kwartalniku „Życie Powiśla” ukazało się  34 artykuły dt. gminy, 

• W lokalnej rozgłośni „Twoje Radio Lipsko” promowano relacje z różnego rodzaju 

wydarzeń z terenu gminy, 

• Na łamach „Echa Dnia” mogliśmy przeczytać relacje z ważniejszych wydarzeń, które 

odbyły się w Gminie Chotcza.  

 

 

 



 


