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Informacja o stopniu zaspokajania  

pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2017 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej zatrudnia 5 pracowników socjalnych,                                     

3 opiekunki środowiskowe wykonujące pracę w terenie, asystenta rodziny i księgową. 

Jest również organem, który z upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowanie                         

w sprawach świadczeń rodzinnych, alimentów, wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). 

Zadania te są realizowane są 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. 

W 2017 r. tut. Ośrodek objął pomocą 250 rodzin.  Ogół osób korzystających z pomocy 

stanowił 2,38% wszystkich mieszkańców gminy tj. 10.501. 

Ogólny koszt udzielonych świadczeń z pomocy społecznej wyniósł 1.431.039zł w tym:  

- środki budżetu państwa —  538.360zł 

- środki własne gminy — 892.680zł 

Pomoc była udzielana w formie: 

1. pieniężnej:  

- zasiłków pieniężnych oraz wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki     

  przyznane przez sąd, 

2. niepieniężnej:  

- 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 

świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustalonym kryterium dochodowym: 

- na osobę w rodzinie 514 zł.  

- na osobę samotnie gospodarującą 634 zł.  

W 2017r. 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 — 34 osoby – 344  świadczenia  w kwocie 179.127zł 

- zasiłku okresowego — 91 osób — 684 świadczeń   w kwocie   236.520zł 

- zasiłku celowego i pomocy w naturze — 108 osób – 394 świadczenia  w kwocie 86.600zł 

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

  w zakresie dożywiania” — 121 rodziny — 832 świadczeń  w kwocie  158.988zł 

- zasiłku celowego specjalnego — 4 rodziny — 9 świadczeń   w kwocie 2.260zł 
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- dofinansowanie pobytu w DPS — 22 osoby —  22 świadczenia  w kwocie  467.770zł 

- dożywianie w stołówkach — 42 osób – 5.496  świadczeń  w kwocie   16.012zł 

- usługi opiekuńcze — 37 osób – 6.652 świadczenia  w kwocie  167.728zł 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne — 46 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 13 osób     

  uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych  w kwocie   22.303zł 

- pogrzeb  – 3 osoby – koszt:  31.750zł 

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

  kwocie   2.436zł. 

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 175.000zł, w tym środki gminy: 70.000zł, środki budżetu  państwa: 105.000zł.   

W ramach programu dożywiania pomocą zostało objętych łącznie 283 osób, w tym: 

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

• 70 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych (w tym 36  — posiłki w    

  szkole), 

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

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

przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego pomocy społecznej tj. 771zł. 

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 121 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 2017r. na terenie gminy pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 37 osób chorych               

i niezdolnych do samoobsługi i wykonano 6.652 godzin usług.  Pomoc świadczona była przez 

3 zatrudnione w Ośrodku opiekunki, które świadczyły usługi na terenie miasta Biała, 2 osoby 

zatrudnione na umowę zlecenia świadczące  usługi na terenie Łącznika, Pogórza oraz  1 osoba 

zatrudniona na umowę zlecenie do obsługi chorych w okresie niedyspozycji opiekunek                    

( na terenie Miasta Biała). Ustalona pełna odpłatność za godzinę opieki wynosi 15 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.                                                                                                                                                     

Typy rodzin objętych pomocą w 2017r. to: 

• rodziny z dziećmi: 44 w tym: 

- 7  rodzin wielodzietnych (3 i więcej), 

- 12 rodzin niepełnych 

• osoby samotnie gospodarujące – 102, 
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• rodziny emerytów i rencistów —  50 

Powody przyznania pomocy: 

• ubóstwo — 130 rodzin,  

• bezrobocie — 112 rodzin, 

• niepełnosprawność — 50 rodzin, 

• alkoholizm — 12 rodzin, 

• długotrwała choroba — 50 rodziny,  

• bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

  domowego — 10 rodzin, 

• przemoc w rodzinie  — 14 rodzin. 

W 2017 r. z pomocy tut. Ośrodka korzystało 219 osób bezrobotnych Pośród nich                     

ok. 98 %  korzysta z pomocy społecznej ponad 2 lata. 

Jak wynika z danych Ośrodka w 2017 r. pomocą w formie świadczenia pracy socjalnej zostało 

objętych 61rodziny. 22 osoby korzystające z pomocy tut. Ośrodka usamodzielniło się, w tym 

19 osób korzystało z pomocy społecznej powyżej 2 lat. Z pomocą Ośrodka 13 osób 

bezrobotnych podjęło pracę, 5 osób otrzymało świadczenie ZUS, 4 rodziny – poprawa sytuacji 

materialnej w związku ze świadczeniem wychowawczym 500+. 

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej wydano 7 decyzji odmawiających przyznania 

świadczenia w tym 4 z powodu niespełnienia kryterium ustawowego, kwalifikującego do 

pomocy. 

W 2017 r. w ramach prac społecznie – użytecznych zatrudnionych było 13 osób. 

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

grupy osób. 

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.  

W 2017r w domach pomocy społecznej przebywały 22 osoby, średniomiesięczny koszt 

odpłatności w 2017r. wyniósł 38.980zł.  Plan finansowy na 2018 r. przewiduje w tym zakresie 

wydatki na kwotę 601.000zł, przy czym obejmuje on rzeczywiste wydatki na osoby już tam 

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

formie.  

Ośrodek wypłaca również stypendia dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie gminy Biała. 

W roku 2017 roku  pomocą zostało objętych 40 uczniów, w zakresie tym wypłacono  

świadczenia  na kwotę 20.478,44 zł, w tym 20%  środki własne gminy tj. 4.095,70zł. 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

W 2017 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 Niebieskich Kart, odbyły się                    

4 posiedzenia Zespołu oraz 61 spotkania powołanych grup roboczych celem znalezienia 

rozwiązania i udzielenia pomocy osobom dotkniętych przemocą. 

W zakresie swojego działania Ośrodek jest też jednym z realizatorów ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. W  2017 r. Ośrodek objął swoim szeroko rozumianym 

wsparciem 42 rodziny z dziećmi, a w 13 rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej  został przydzielony asystent rodziny. 

W okresie letnim dzieci z tych rodzin kwalifikowane są do wyjazdów na kolonie letnie 

organizowane przez Kuratorium Oświaty. 

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.                           
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W zakresie tym za pośrednictwem Ośrodka ponoszona jest odpłatność gminy za pobyt 8 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych Koszt poniesionej odpłatności w 2017roku wyniósł 

26.892zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej prowadzi również postępowanie wobec 

dłużników alimentacyjnych. 

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

świadczeń.  

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 2017r.  w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawczego rozpatrzono 1.352 wnioski: 

- ze świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego skorzystało 532 rodziny,  

- ze świadczenia wychowawczego 508 rodzin.  

Rocznie w 2017r. wypłacono: 

•  9.863 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.104.000zł. 

• 334 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 104.844zł. 

• 34 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 17.210zł. 

• 9.751 świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 5.142.984zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest również realizatorem zadań wynikających ustawy                

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

Na podstawie w/w ustawy w 2017r wypłacono 1 świadczenie w wys. 4000zł. 
 

 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                              sp. 

Biała 08. 03.2018-r. 

                                                                                                                                            Teresa Suchodolska 

                                                                                                                                            wykonująca obowiązki 

                                                                                                                                                                    Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 
 


