






4 NOWA GMINA  BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

WSPARCIE POTRZEBUJĄCYCH 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współ-
finansowanego ze środków Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym GOPS 
Baranów we współpracy z PCK wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywno-
ściowej dla osób najbardziej potrzebujących.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania prawa do otrzymania żywności:

- 1402 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

- 1056 zł – w przypadku osoby w rodzinie

Do uzyskania skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób najbar-
dziej potrzebujących oprócz kryterium dochodowego brane  pod uwagę są inne oko-
liczności występujące w rodzinie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w okresie zagrożenia epidemicz-
nego w  celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zawiesza wydawanie żywności w  ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, celem zmi-
nimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Kryterium dochodowe netto Wysokość świadczenia

• zasiłek okresowy
• 528,00 zł / os. w rodzinie
• 701,00 zł / os. samotną

• uzależniona od dochodu w rodzinie

• zasiłek stały
• 528,00 zł / os. w rodzinie
• 701,00 zł / os. samotną

• maks. wysokość 645,00 zł

• zasiłek celowy
• 528,00 zł / os. w rodzinie
• 701,00 zł / os. samotną

• uzależniona od sytuacji w rodzinie

Do uzyskania zasiłku z pomocy społecznej oprócz kryterium dochodowego brane  pod uwagę są inne okoliczności występu-
jące w rodzinie ubiegającej się o zasiłek.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
Wiersze, piosenki, życzenia, przedstawienie a przede wszystkim wspaniała  zabawa  - tak można 
podsumować kolejny uroczysty Dzień Babci i  Dziadka zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Baranowie, który odbył się 25 stycznia 2020r w OSP Baranów.

Frekwencja jak co roku dopisała.

Organizatorzy włożyli dużo starań, pracy i wysiłku na przygotowanie oprawy artystycznej.

Po występach goście zostali zaproszeni na poczęstunek  przygotowany  przez Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie dzięki 
wsparciu finansowemu Wójta Gminy Baranów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Baranów .

Tradycyjnie  jak w latach ubiegłych zostali uhonorowani najstarsi seniorzy spośród uczestników: Pani Irena Szymańczak i Pan 
Wiesław Brzywczy. 

Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom i zadowoleniu ze strony gości nie było końca.


















