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Informacja o stopniu zaspokajania  

pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2016 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną 

do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Biała, dlatego też zgodnie                

z art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej Kierownik ośrodka 

pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

W celu realizacji tych zadań zatrudnia 4 starszych pracowników socjalnych,                                    

1specjalistę pracy socjalnej, 3 opiekunki środowiskowe wykonujące pracę w terenie, 

asystenta rodziny oraz kierownika i księgową. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest również organem, który z upoważnienia 

Burmistrza prowadzi postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, jest realizatorem 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzi również postępowanie 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz od 1 kwietnia 2016r realizuje zadania wynikające                 

z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( „program 500+). 

Zadania te są realizowane przez 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych.  

Ponadto Ośrodek realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej  o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - stypendia, zajmuje się koordynacją 

działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy poprzez 

działający przy Ośrodku Zespół Interdyscyplinarny oraz jest realizatorem zadań w zakresie 

ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

Pomoc Społeczna działa ratunkowo, nie wyręczająco, pełni rolę uzupełniającą i jest 

skierowana tylko do tych, którzy nie zostali objęci świadczeniami przewidzianymi 

ubezpieczeniami społecznymi i zabezpieczeniem społecznym  

W 2016 r. wykorzystując posiadane środki, możliwości i uprawnienia tut. Ośrodek  

pomocą społeczną objął 223 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 453, w tym 268 

osobom decyzją przyznano świadczenia. Ogół osób korzystających z pomocy stanowił 2,11% 

wszystkich mieszkańców gminy.  

Ogólny koszt udzielonych świadczeń pomocy społecznej wyniósł 1.545.397zł w tym:  

- środki budżetu państwa — 647.741zł 

- środki własne gminy — 897.657zł 

Odbiorcami pomocy były osoby zarówno w wieku produkcyjnym, jak  

i poprodukcyjnym. Pomoc dotyczyła osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, niepełnych, 

patologicznych, niezaradnych życiowo, osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 

niezdolnych do samoobsługi oraz niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnych do pracy. Osoby te znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, której nie byli                  

w stanie sami przezwyciężyć.  
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Pomoc była udzielana w postaci przewidzianego w ustawie zamkniętego katalogu świadczeń:  

     • pieniężnych:  

- zasiłków, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, 

     • niepieniężnych:  

- w naturze  

- dożywiania w szkole  

- w formie usług opiekuńczych  

- opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne  

- skierowanie do DPS  

- zaopatrzenie w odzież  

- poradnictwo  

- pracy socjalnej i pomocy w załatwieniu spraw zawodowych i innych 

- skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. 

Pomocą zostali objęci wszyscy, którzy spełniali przesłanki kwalifikujące do otrzymywania 

pomocy i odpowiadało to celom pomocy społecznej oraz możliwościom tut. Ośrodka.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje w zależności od 

posiadanego dochodu w odniesieniu do ustawowego kryterium dochodowego, pod 

warunkiem wystąpienia określonych w ustawie okoliczności rodzących potrzebę udzielenia 

pomocy.  

Kryterium dochodowe określone jest kwotowo na osobę w rodzinie i kształtuje się                   

od 01 października 2015 roku następująco:  

- na osobę w rodzinie 514 zł.  

- na osobę samotnie gospodarującą 634 zł.  

W 2016r. realizowane przez Ośrodek zadania pomocy społecznej były w większości 

zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym, jednakże w zakresie wypłaty 

zasiłku stałego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłku okresowego, wynagrodzenie dla 

opiekuna za sprawowanie opieki przyznane przez sąd oraz 60% kosztów dożywiania 

dotowane były  z budżetu państwa.                                                                                                                        

Świadczenia wypłacano w formie:  

- zasiłku stałego — 32 osoby – 353  świadczenia  w kwocie   190.613zł 

- zasiłku okresowego — 99 osób — 818 świadczeń   w kwocie   295.962zł 

- zasiłku celowego i pomocy w naturze — 111 osób – 444 świadczenia  w kwocie   96.550zł 

- zasiłku celowego na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa  

  w zakresie dożywiania” — 143 rodziny — 946 świadczeń  w kwocie  153.880zł 

- zasiłku celowego specjalnego — 2 osoby — 3 świadczenia   w kwocie  730zł 

- dofinansowanie pobytu w DPS — 19 osób — 214 świadczeń  w kwocie  445.097zł 

- dożywianie w stołówkach — 68 osób – 7.285  świadczeń  w kwocie   21.166zł 

- usługi opiekuńcze — 30 osób – 6.596 świadczeń   w kwocie   144.143zł 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne — 32 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 5 osób     

  uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych  w kwocie   22.303zł 

- pogrzeb  – 1 osoba – koszt:  3060zł 

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd – 1 osoba – 12 świadczeń w  

  kwocie   2.436zł. 
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Zasiłek okresowy to świadczenie dotowane w całości ze środków budżetu państwa, natomiast 

w zakresie środków własnych gminy były finansowane zasiłki celowe, celowe specjalne, 

pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu,  pobyt w DPS, ustawowa odpłatność za pobyt w 

pieczy zastępczej.                                                                                                                           

Pomoc w formie zasiłków została przyznana na zaspokojenie niezbędnych podstawowych 

potrzeb życiowych w szczególności na zakup: żywności, opału, odzieży, leków i energii.             

Z uwagi na konieczność udzielenia pomocy i przy tym możliwość wykorzystania pomocy                       

w sposób niezgodny z przeznaczeniem 13 rodzinom  za ich zgodą dowieziono węgiel do 

miejsca zamieszkania.  

W zakresie zadań własnych gminy świadczona była również pomoc w formie dożywiania.            

Ta forma pomocy realizowana była w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 

2014 – 2020”.  

 W 6 0 % zadanie to było dofinansowane przez budżet państwa.  

Ogólny koszt Programu wyniósł 175.046zł, w tym środki gminy 70.046zł, środki budżetu   

 państwa 105.000zł.  W zakresie tym pomiędzy Gminą a Wojewodą została  podpisana   

 umowa. 

W ramach programu dożywiania pomocą zostało objętych łącznie 337 osób, w tym: 

• 36 dzieci do lat 7 (w tym 12 - posiłki w przedszkolu), 

• 90 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych (w tym 56  — posiłki w    

  szkole), 

• 217 osób dorosłych spełniających ustawowe kryteria kwalifikujące do otrzymania pomocy.  

Program dożywiania obejmował osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego pomocy społecznej. 

W zakresie tym Rada Miejska w Białej podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego, uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014 – 2020”.  Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny posiadały 

możliwość korzystania z obiadów w stołówkach. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobom dorosłym posiłku lub z uwagi na brak 

uzasadnienia do przyznania pomocy w formie posiłku przyznawany był zasiłek celowy na 

zakup żywności. Pomoc w tej formie przyznano 138 rodzinom. 

W zakresie udzielania pomocy żywnościowej tut. Ośrodek uczestniczył również w realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowana w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. Program ten posiadał uzupełniający 

charakter do pomocy udzielanej przez Ośrodek.  

W ramach tego Programu osoby i rodziny zakwalifikowane i skierowane przez Ośrodek 

mogły odbierać paczki z artykułami żywnościowymi w PKPS w Prudniku.  

W ramach zadań własnych gminy ustawa o pomocy społecznej nakłada również na 

gminę obowiązek organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

W 2016r. na terenie gminy pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 30 osób chorych               

i niezdolnych do samoobsługi i wykonano 6.596 godzin usług.  Pomoc świadczona była przez 

3 zatrudnione w Ośrodku opiekunki, które świadczyły usługi u 25 podopiecznych, 3 osoby 

zatrudnione na umowę zlecenia świadczące  usługi u 5 chorych na terenie Łącznika, Pogórza, 
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Brzeźnicy, Frącki oraz  1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi 6 chorych w 

okresie niedyspozycji opiekunek ( na terenie Białej). W ramach usług wykonywane były 

czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, porządkowe, przynoszenie posiłków, zamawianie 

wizyt lekarskich, robienie zakupów i zaspokajanie bieżących potrzeb chorego. 

Ustalona pełna odpłatność za godzinę opieki wynosi 12 zł. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób chorych, starszych i samotnych z terenu gminy 

Biała Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale władz gminnych rokrocznie organizuje 

wieczór wigilijny dla osób samotnych.                                                                                                                                                    

W zakresie tym Ośrodek korzysta z pomocy przedstawicieli samorządów wiejskich, 

przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludzi dobrej woli, którzy chętnie włączają 

się do współpracy. 

Uroczystość ta została zorganizowana jako wigilia międzypokoleniowa we współpracy                   

z gronem pedagogicznym i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej.               

Typy rodzin objętych pomocą w 2016r. to: 

• rodziny z dziećmi: 52 w tym: 

- 15 rodzin wielodzietnych (3 i więcej), 

- 13 rodzin niepełnych 

• osoby samotnie gospodarujące – 107, 

• rodziny emerytów i rencistów —  46 

Powody przyznania pomocy: 
• ubóstwo — 156 rodzin,  

• bezrobocie — 127 rodzin, 

• niepełnosprawność — 50 rodzin, 

• alkoholizm — 5 rodzin, 

• długotrwała choroba — 42 rodziny,  

• bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

  domowego — 13 rodzin, 

• przemoc w rodzinie  — 14 rodzin. 

Nadal głównym, a właściwie utrzymującym się od lat powodem ubiegania się                      

o pomoc jest pozostawanie bez pracy, jej utrata i brak możliwości jej znalezienia. Powodem 

jest także posiadanie niskich dochodów nie pozwalających na zabezpieczenie w pełni 

podstawowych potrzeb życiowych. 

W 2016 r. z pomocy tut. Ośrodka korzystało 127 osób bezrobotnych ( 1 osoba miała 

przyznany zasiłek dla bezrobotnych). Pośród nich ok. 98 %  korzysta z pomocy społecznej 

ponad 2 lata. 

Są to w większości nadal osoby w wieku 46 i powyżej 50 roku życia o niskim poziome 

wykształcenia bądź bez kwalifikacji zawodowych.  

Jak wynika z danych PUP na koniec 2016 r. na terenie miasta i gminy Biała zarejestrowanych 

było ogółem 320 bezrobotnych, w tym jedynie 35 pobierało zasiłek dla bezrobotnych.  

Analizując strukturę dochodów rodzin objętych w 2016r. pomocą tut. Ośrodka na 223 

 rodziny 44 rodziny nie posiadały żadnego dochodu, pracę stałą posiadało - 17 rodzin, 

dorywczą – 18 rodzin, niezarobkowe źródło dochodu posiadało – 74 rodzin, a rentę                            

i emeryturę 70 osób.  

155  środowisk nie przekraczało ustawowego kryterium dochodowego. 
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Dla rodzin nie posiadających dochodu pomoc tut. Ośrodka była jedynym źródłem 

utrzymania. Pomoc udzielana była w zależności od posiadanych przez tut. Ośrodek środków, 

liczby osób starających się o pomoc oraz występujących ich indywidualnych potrzeb. 

Zgodnie z ustawą osoby korzystające z pomocy są obowiązane do współdziałania                            

z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji.  

Działalność pracownika socjalnego nakierowana jest na mobilizowanie klientów do działań 

pozwalających na usamodzielnienie się. 

Bezpośredni kontakt umożliwia poszukiwania wspólnie z klientem rozwiązań jego trudności 

życiowych, niwelowania przyczyn złej sytuacji zarówno bytowej jak i rodzinnej.  

Praca socjalna z klientem ma na celu wywołać zmianę istniejącej u niego złej sytuacji, pomoc 

w rozwiązywaniu jego problemów, zapobiec dysfunkcjom, a w konsekwencji doprowadzić do 

samodzielnego funkcjonowania bez udziału pomocy społecznej. 

Jak wynika z danych Ośrodka w 2016 r. pomocą w formie świadczenia pracy socjalnej 

zostało objętych 183 rodziny. Warto zaznaczyć, że pośród bezrobotnych korzystających                     

z pomocy tut. Ośrodka 30 osób usamodzielniło się, w tym 21 osób korzystało z pomocy 

społecznej powyżej 2 lat. Z pomocą Ośrodka 17 osób bezrobotnych podjęło pracę, 5 osób 

otrzymało świadczenie ZUS, 8 rodzin – poprawa sytuacji materialnej. 

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej wydano 11 decyzji odmawiających 

przyznania świadczenia w tym 4 z powodu niespełnienia kryterium ustawowego, 

kwalifikującego do pomocy. 

W zakresie realizacji zadań Ośrodek służył również pomocą między innymi                         

w uzyskaniu świadczeń ZUS, alimentów, załatwienia innych spraw urzędowych                                

i dotyczących różnych sfer życia osób i rodzin. 

W zakresie tym współpracował z Sądem, Policją ZUS, PUP, PCPR, placówkami 

oświatowymi, służbą zdrowia, Stacją Opieki Caritas, Samorządem terytorialnym, oraz innymi 

instytucjami i osobami pomocnymi we wspieraniu działań. 

Nawiązano współpracę z wolontariuszami działającymi na terenie Politechniki Opolskiej 

uzyskując pomoc rzeczową w postaci odzieży, żywności, mebli i sprzętu gospodarstwa 

domowego. 

W dobie utrzymującego się bezrobocia generującego zjawisko coraz większego 

ubóstwa rodzi się konieczność prowadzenia działań zmierzających do spowodowania 

poprawy sytuacji na rynku pracy, aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, 

którzy z uwagi na swój naganny tryb życia dotychczas nie sprawdziły się i nie są pożądane na 

rynku pracy. 

Wychodząc naprzeciw osobom mającym trudności w odnalezieniu się na rynku pracy 

na terenie miasta i gminy były i nadal są organizowane prace społecznie -użyteczne oraz 

roboty publiczne z udziałem środków gminy i Powiatowego Urzędu Pracy. Organizatorem 

prac jest Urząd Miejski przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prace te 

organizowane są dla osób długotrwale bezrobotnych bez zasiłku i korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. 

W 2016 r. w ramach tych prac zatrudnionych było 13 osób. 

Jak wynika ze spostrzeżeń Ośrodka jest to nadal skuteczna i sprawdzona forma aktywizacji tej 

grupy osób. 

W roku bieżącym w zakresie poprawy poziomu życia osób rodzin o niskich dochodach nadal 

realizowany jest Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obejmujący zarówno 
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dzieci  jak i uczniów szkół, jak również uprawnione osoby dorosłe oraz pomoc żywnościową 

w zakresie Programu Operacyjnego. Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będą 

również kontynuowane prace społecznie użyteczne i stosowane inne dostępne formy 

aktywizacji. 

Zakłada się, że pomocą społeczną zostaną objęte wszystkie osoby wymagające wsparcia pod 

warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych. Potrzeby oczekujących na pomoc będą jednak 

uwzględniane w miarę możliwości finansowych Ośrodka i jeżeli będą odpowiadać założonym 

celom pomocy społecznej. W zakresie tym z uwagi na to, że środki na realizacje zadań są 

znacznie ograniczone w stosunku do potrzeb i jedynie w stopniu minimalnym zaspakajają 

występujące potrzeby, które są szczególnie zwiększone w okresie zimowym, istnieje potrzeba  

zwiększenia środków na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze. 

Na dzień dzisiejszy nadal  występuje też problem zabezpieczenia osób samotnych, starszych                 

i chorych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie posiadających osób zobowiązanych 

do alimentacji a wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji, którym nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Osoby takie wymagają umieszczenia w placówkach całodobowych.  

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 kierowanie do domu pomocy społecznej takich osób                              

i ponoszenie odpłatności należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym. W 2016r w                   

domach pomocy społecznej przebywało 25 osób, średniomiesięczny koszt odpłatności w 

2016r. wyniósł 44.887zł.  Plan finansowy na 2017 r. przewiduje w tym zakresie wydatki na 

kwotę 582.550 zł, przy czym obejmuje on rzeczywiste wydatki na osoby już tam 

przebywające. W zakresie tym brak jest możliwości odmawiania przez gminę pomocy w tej 

formie. Potrzeby w tym zakresie Ośrodek będzie zgłaszał na bieżąco w ciągu roku. 

Poza  powyższymi zadaniami pomocy społecznej Ośrodek realizuje również zadania 

przekazane do realizacji mocą odrębnych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia 

osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. 

W zakresie tym Ośrodek realizuje udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 

stypendia dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie gminy Biała. 

W roku 2016 roku  pomocą zostało objętych 45 uczniów, w tym: 

- 19 uczniów szkół podstawowych, 

- 14 uczniów gimnazjum, 

- 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W zakresie tym wypłacono  świadczenia  na kwotę 22.919,10 zł, w tym 20%  środki własne 

gminy. 

Pomoc dotyczy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 

dochodów  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

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

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać ustawowego 

kryterium dochodowego  określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

Zasady udzielania pomocy w tej formie określone zostały w uchwalonym przez Radę Miejską 

w Białej Regulaminie. Wypłata stypendium kontynuowana jest nadal w roku bieżącym. 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy                                        

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja tych zadań odbywa                                              

się w szczególności poprzez udział w tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania 
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przemocy, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz obsługę administracyjno – 

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zespół Interdyscyplinarny jest organem integrującym i koordynującym działania różnych 

podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           

i ochrony ofiar przemocy. Został powołany przez Burmistrza Białej i posiada siedzibę                        

i obsługę administracyjno – techniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej. W skład Zespołu 

wchodzą przedstawiciele szkół, OPS, Policji, Sądu Rejonowego w Prudniku, służby zdrowia, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2016 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 Niebieskich Kart, odbyły się                    

4 posiedzenia Zespołu oraz 72 spotkania powołanych grup roboczych celem znalezienia 

rozwiązania i udzielenia pomocy osobom dotkniętych przemocą. 

W zakresie swojego działania Ośrodek jest też jednym z realizatorów ustawy z dnia                           

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,  która nakłada na gminę 

obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.                  

W zakresie tym w 2016 r. Ośrodek objął swoim szeroko rozumianym wsparciem 52 rodziny               

z dziećmi. Rodziny te korzystały ze wsparcia w różnych formach. Dzieci z tych rodzin są              

w szczególnym zainteresowaniu tut. Ośrodka. W miarę występujących potrzeb udzielana jest 

im pomoc w formie obiadów w szkole, stypendiów oraz świadczeń rodzinnych, a  w 13 

rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej  został 

przydzielony asystent rodziny. 

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi mogą korzystać z pomocy 

terapeutycznej w punkcie konsultacyjnym, z  poradnictwa psychologa oraz pomocy 

pracowników socjalnych. 

Rozwiązywanie problemów tych rodzin odbywa się z udziałem pedagoga szkolnego, służby 

zdrowia, kuratorów sądowych oraz innych osób i instytucji znających problem z którymi tut. 

Ośrodek współpracuje. W okresie letnim dzieci z tych rodzin kwalifikowane są do wyjazdów 

na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty. 

W 2016 roku asystent rodziny był zatrudniony od lipca do grudnia w ramach środków 

pochodzących z rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej w zakresie którego pomiędzy Burmistrzem Białej, a wojewodą opolskim została 

zawarta umowa. 

Ponadto ustawowym zadaniem własnym gminy jest współfinansowanie pobytu dziecka                   

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. W zakresie tym za pośrednictwem Ośrodka ponoszona jest odpłatność gminy 

za pobyt 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko umieszczone                  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Koszt poniesionej odpłatności w 2016 roku 

wyniósł 19.963zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest również organem, który                                              

z upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, jest 

realizatorem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

Prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne to dwa oddzielne, ale uzupełniające się systemy 

świadczeń. Pomoc społeczna jest adresowana do osób o najniższych dochodach, natomiast 
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system świadczeń rodzinnych stanowi wsparcie dla rodzin gorzej sytuowanych w zakresie 

wychowania dziecka oraz kiedy w rodzinie występuje niepełnosprawność. 

Inne są też kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń. 

Kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł/os w rodzinie,                                  

a w przypadku rodziny wychowującej dziecka niepełnosprawne 764 zł/os, kryterium 

uprawniające do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 

1.922zł/os., natomiast kryterium do świadczeń alimentacyjnych 725 zł/os. 

W zakres systemu świadczeń rodzinnych wchodzą: 

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 

 świadczenia opiekuńcze w tym: 

-  zasiłek pielęgnacyjny, 

- świadczenie pielęgnacyjne, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie, 

 od kwietnia 2016 roku OPS realizuje świadczenie wychowawcze (program 500+). 

W 2016r.  w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawczego rozpatrzono 1.175 wniosków: 

- ze świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego skorzystało 442 rodziny,  

- ze świadczenia wychowawczego 488 rodzin.  

Rocznie w 2016r. wypłacono: 

  9.411 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1.834.593zł. 

 287 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 120.424zł. 

 37 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 19.205zł. 

 6.623 świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 3.302.877zł. 

Miesięcznie wypłacano około 1.547 świadczeń  na łączną kwotę 531.506zł. 

Tabela ilustrująca kwotę i ilość świadczeń rodzinnych w 2016r  przedstawia w załącznik nr 1. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest również organem, który                                               

z upoważnienia Burmistrza w 2017r został realizatorem zadań wynikających ustawy z dnia               

4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

 
Biała 10. 03.2017-r. 

 
sp. 

Teresa Suchodolska 

st. pracownik socjalny 


