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ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej  w Białej jest jednostką organizacyjną gminy (zw. dalej 

Ośrodkiem), działa na podstawie Uchwały Nr XX.248.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 

lutego 2013 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej  

Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej: 

 

Instytucja  pomocy społecznej  ,której celem nadrzędnym  jest  aktywizacja społeczna               

oraz podniesienie  jakości życia  mieszkańców Gminy Biała 

Świadczymy różnorodne formy pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są 

niezdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych, a w szczególności osobom  

samotnym starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym 

,pozbawionym środków do życia ,ubogim i bezradnym życiowo .Celem Ośrodka jest również 

kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach 

na rzecz osób potrzebujących lub wspierania działań. 

Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustaw :  

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z póżn.zm); 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 2004 r. o pomocy społecznej (t.j .Dz.U. z 2018 poz.1508 

z późn. zm) 

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm); 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 998z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 

poz.1265 z późn.zm); 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1390); 
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• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1030); 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 poz.1265 z późn.zm); 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828 z późn.zm); 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z póżn.zm); 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

180 z późn.zm); 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 603); 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 2018 

poz.1878 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 

z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. 

U. z 2017 poz. 2092); 

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2018 poz.2134.); 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.). 
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W 2018r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej zamknęły się kwotą 10.092.253,65zł, 

z czego: 

1) na zadania własne       2.294.150,00zł 

• w tym środki z budżetu Gminy Biała    1.649.786,88zł 

co stanowi około 16,35% ogółu wydatków OPS w 2018 roku; w tym: 

- zasiłki celowe            96.497,20zł 

- schronisko               23.344,00zł 

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (40%)       67.987,52zł 

- stypendia (20%)              2.813,35zł 

- domy pomocy społecznej          570.510,72zł 

- usługi opiekuńcze           170.196,96zł 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie            3.196,57zł 

- pozostałe koszty bieżącego utrzymania i działalności OPS     655.686,67zł 

- Asystent rodziny             26.272,91zł 

- piecza zastępcza             33.280,98zł 

• w tym dofinansowanie do zadań własnych (dotacja Wojewody)    644.363,12zł 

co stanowi około 6,38% ogółu wydatków OPS w 2018 roku; w tym: 

- zasiłki okresowe           190.916,25zł 

- zasiłki stałe            161.788,81zł 

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (60%)     101.981,28zł 

- stypendia (80%)            11.253,42zł 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych        14.444,47zł 

- utrzymanie OPS           151.400,00zł 

- Asystent rodziny             12.578,89zł 

2) na zadania zlecone       7.798.103,65zł 

co stanowi około 77,27% ogółu wydatków OPS w 2018 roku; w tym: 

- świadczenia rodzinne, w tym utrzymanie 3%              2.250.066,07zł 

- Fundusz Alimentacyjny, w tym utrzymanie 3%      114.268,20zł 

- świadczenia wychowawcze, w tym utrzymanie 1,5%  5.056.678,18zł 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze          24.560,00zł 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne         18.475,20zł 

- świadczenia „Dobry Start”, w tym utrzymanie10zł/dziecko    331.080,00zł 

- ochrona zdrowia                 540,00zł 

- wynagrodzenie opiekuna prawnego           2.436,00zł 
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Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w 2018 roku  

w porównaniu do 2017 roku 

     

Lp. Rozdział 2017 2018 
Dynamika 
2018/2017 

1 85195 ochrona zdrowia 0,00 540,00 xxx 

2 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 187,14 3 196,57 100,30 

3 
85213 składki zdrowotne podopiecznych pobierających 
zasiłki stałe 16 059,14 14 444,47 89,95 

4 
85213 składki zdrowotne podopiecznych pobierających 
świadczenia rodzinne  16 520,88 18 475,20 111,83 

5 85214 zasiłki celowe + schronisko + pogrzeby 95 000,00 119 841,20 126,15 

6 85214 zasiłki okresowe 236 520,09 190 916,25 80,72 

7 85216 zasiłki stałe 179 126,72 161 788,81 90,32 

8 85219 utrzymanie OPS 758 066,69 806 027,08 106,33 

9 85228 usługi opiekuńcze 164 985,79 170 196,96 103,16 

10 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 200,00 24 560,00 161,58 

11 85230 dożywianie 175 000,00 169 968,80 97,13 

12 85295 pozostała działalność 558 514,76 571 297,92 102,29 

13 85415 stypendia 20 478,44 14 066,77 68,69 

14 85501 świadczenia wychowawcze 
5 221 

303,70 5 056 678,18 96,85 

15 85502 świadczenia rodzinne  
2 359 

885,89 2 367 042,66 100,30 

16 85504 asystent rodziny 30 323,26 38 851,80 128,13 

17 85504 świadczenia "Dobry Start" 0,00 331 080,00 xxx 

18 85510 piecza zastępcza 26 891,95 33 280,98 123,76 

  RAZEM: 
9 877 

064,45 
10 092 
253,65 102,18 

  Zadania własne OPS (środki z budżetu Gminy Biała) 
1 555 

038,61 1 649 786,88 106,09 

  Zadania własne (środki z budżetu Wojewody) 707 132,00 644 363,12 91,12 

  Zadania zlecone OPS (środki z budżetu Wojewody) 
7 614 

893,84 7 798 103,65 102,41 

  RAZEM: 
9 877 

064,45 
10 092 
253,65 102,18 

Udział procentowy poszczególnych środków w kwocie wydatków ogółem 

  Zadania własne OPS (środki z budżetu Gminy Biała) 15,74 16,35 xxx 

  Zadania własne (środki z budżetu Wojewody) 7,16 6,38 xxx 

  Zadania zlecone OPS (środki z budżetu Wojewody) 77,10 77,27 xxx 

  RAZEM: 100,00 100,00 xxx 
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Udział procentowy poszczególnych środków finansowych w budżecie 

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 

w latach 2017 -2018 

 

 

     

15,74; 16%

7,16; 7%

77,10; 77%

2017 rok

Zadania własne OPS (środki z budżetu Gminy Biała)

Zadania własne (środki z budżetu Wojewody)

Zadania zlecone OPS (środki z budżetu Wojewody)

16,35; 16%

6,38; 7%

77,27; 77%

2018 rok

Zadania własne OPS (środki z budżetu Gminy Biała)

Zadania własne (środki z budżetu Wojewody)

Zadania zlecone OPS (środki z budżetu Wojewody)



 

 

Udział procentowy poszczególnych wydatków w całości budżetu 

              Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

                                  w roku 2018 

 
 

 

 

Tabela Nr 1- Rodziny objęte pomocą  społeczno-materialną 

bez względu na rodzaj i formę pomocy w stosunku do liczby ludności 

Rok 2017 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinie Wskaźnik procentowy 

189 391 3,7% 

*liczba mieszkańców gminy Strzelce Op. – 10 507 (źródło UM Biała) 

Rok 2018 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinie Wskaźnik procentowy 

177 363                    3,5% 

*liczba mieszkańców gminy Strzelce Op. – 10 455 (źródło UM Biała) 



 

 

           Świadczenia z pomocy społecznej 

 

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.” 

(art.2 ust. 1 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508.1693,2192,2354,2529 , z 2019 r. poz.271)  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w gminie Biała zamieszkiwało 10 455 

mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. udzielił wsparcia 177 rodzinom – liczba 

osób w tych rodzinach to 363 osób. Wsparcie systemem pomocy społecznej objęto 3,5 % ogółu 

mieszkańców. 

Tabela 2 Struktura wiekowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w 2018 r.  

 

wiek odbiorców liczba osób w rodzinach 

0-16 lat 89 

17-21 lat 25 

22-30 lat 16 

31-40 lat 35 

41-50 lat 39 

51-60 lat 75 

61-70 lat 27 

71 lat i więcej 57 

razem 363 

 

Zanotowano wzrost w grupach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 

przedziale wiekowym 41 – 50 lat i 51 – 60 lat, które z uwagi na wiek i niskie kwalifikacje 

utraciły zatrudnienie a jednocześnie mają trudności w podjęciu nowego zatrudnienia. 

Obserwuje się także wzrost liczby osób w przedziale wiekowym powyżej 70 lat. Są to osoby w 

wieku emerytalnym, które są objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych oraz wsparcia w formie zasiłków.. Osoby te korzystają również z zasiłków 

celowych specjalnych z przeznaczeniem na koszty leczenia oraz wydatki związane  

z utrzymaniem mieszkania. 

W celu ustalenia  sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej 

i dochodowej osób i rodzin ubiegających się i korzystających z pomocy społecznej, pracownicy 



 

 

socjalni zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. 

W 2018 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 8 wywiadów i 1 kartę informacyjną , na 

potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.   

 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH 

Pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych to zadanie własne gminy 

o charakterze obowiązkowym. Z czego zasiłki stałe i okresowe finansowane są z budżetu 

państwa. 

 Zgodnie z art.. 8 ustawy o pomocy społecznej pomoc przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, 

zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",  

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 529 zł, zwanej 

"kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",  

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tj.: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 



 

 

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

11.(uchylony) 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

 Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa nie 

konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, 

która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej innej niż wymienione w ustawie, ma również 

prawo zwrócenia się do Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy. Zawarty                                

w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji w jakich pomoc 

może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu 

pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zmusza                     

to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół z biernej i roszczeniowej,                         

na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. W swoich założeniach pomoc 

społeczna powinna bowiem, w miarę możliwości doprowadzić osoby z niej korzystające do 

życiowego usamodzielnienia się i pełnej integracji ze społeczeństwem. 

Jeżeli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub 

korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne zasoby finansowe, 

może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W przypadku odmowy 

przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej 

uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc lub 

korzystającej z pomocy (dobro dzieci). W uzasadnionych przypadkach ustawa o pomocy 

społecznej daje możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego                          

tj. gorącego posiłku itp.  

Pomoc w formie w/w zasiłków przeznaczona była głównie na zakup żywności, opału, leków 

i kosztów leczenia, odzieży, opłat za energię elektryczną, gaz i czynsz.  



 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 

 

• specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie 

podlega zwrotowi.   Za szczególne przesłanki, które kwalifikują daną osobę lub 

rodzinę do otrzymania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego ośrodek 

uważa: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, zdarzenie losowe oraz duże 

wydatki związane z kosztami leczenia.  

Z tej formy pomocy najczęściej korzystają głównie osoby samotne, emeryci 

renciści. 

Tabela Nr 3. Zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych w 2018 r. 

 

                   Forma pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

w zł 

Zasiłek okresowy z tego: 

          środki własne 

          dotacja 

  80 

0 

80 

582 

0 

582 

190 916 

0 

190 916 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

Zasiłki celowe, celowe specjalne                          

i w naturze ( w tym zasiłki Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania) 

120 X 254 071 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego 

0 0 0 

• Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy także wypłata zasiłków stałych. 

Zasiłek stały przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 



 

 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę  

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zasiłków 

stałych na łączną kwotę 164 153  zł. 

Tabela Nr 4. Udzielona pomoc w formie zasiłków stałych w 2018 r. 

 

 

Forma pomocy 

 

 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Zasiłki stałe ogółem 
32 322 161 789 

w tym z przeznaczeniem dla: X x x 

  -osoby samotnie gospodarującej 27 264 140 962 

  -osoby  pozostającej w rodzinie 5 58 20 827 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

 

           Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym należy między innymi dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku 

osobom go pozbawionym. Ośrodek Pomocy Społecznej  realizował Rządowy Program „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” w tym celu Gmina Biała zawarła Porozumienie z Wojewodą 

Opolskim w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w/w programu. Na realizację 

Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie 

mniej  niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji programu o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 



 

 

 

Tabela Nr 5. Otrzymane środki finansowe na realizację Programu: 

Wyszczególnienie 

Kwota  

w zł 

ogółem 

w tym: 

Środki 

własne 

gminy 

Środki 

budżetu 

państwa 

(dotacja) 

Otrzymane środki na realizację Programu w 2016r.  

(razem dotacja i środki własne gminy), 

z tego: 

169 969 67 988 101 981 

 koszt udzielenia pomocy w formie posiłku  

 

zasiłek celowy na zakup żywności 

12 395 

 

157 574 

4 958 

 

63 030 

7 437 

 

94 544 

Dane statystyczne działu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu 

poprzez zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych oraz dzieci w szkołach  i 

przedszkolach oraz przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 

% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy                  

o pomocy społecznej. 

W ramach realizacji Programu pomocą w formie  zasiłku  na zakup żywności objęto 

116 rodzin ( 263 osoby w rodzinie)gminy Biała. Z pomocy w formie obiadów   32 dzieci w 

szkołach    i 8 w  przedszkolach. Realizacja Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

pozwoliła    na ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, 

chorych   i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 

 

 

 

 



 

 

 

               PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)                         

do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 

(potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o której mowa, przysługuje przez 

okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

1) dzień złożenia wniosku, 

2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia                    

- chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 

 W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa, 

przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach o pomocy społecznej. 

 W 2018 r.wydano 18 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych 

świadczeń, 1 decyzja odmowna 

Zmniejszenie się ilości osób uprawnionych do tej pomocy wynika ze zwiększenia 

świadomości społeczeństwa oraz działań realizowanych w ramach pracy socjalnej. Zapis                        

w art. 33 ust. 4 pkt 9, mówi – osoba pozbawiona zostaje statusu bezrobotnego, gdy - pozostaje 

niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez 

nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy 

niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym 

w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 

30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego 

dnia wskazanego okresu 90-dniowego. Pozbawienie osoby statusu osoby bezrobotnej wiąże się 

z utratą ubezpieczenia zdrowotnego. 



 

 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE WSPARCIA W FORMIE USŁUGOWEJ 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie  

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób,  a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina i także wspólnie nie 

zamieszkujący: małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi 

opiekuńcze kierowane są do osób mających trudności związane  z poruszaniem się, 

samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem  w środowisku przede 

wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku, 

sprzątanie), opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości 

również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi 

ustala ich zakres, okres   i miejsce świadczenia. 

W roku 2018 usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami objęte były 

 w sumie 39 osób. Do wykonywania powyższych zadań w ramach usług opiekuńczych 

(zadania własne i zlecone) Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. zatrudniał 4 opiekunki.  

 

 



 

 

 

Tabela 6. Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w 2018  

LATA RODZAJ USŁUG 
OSOBY 

SAMOTNE 

OSOBY 

SAMOTNIE 

GOSPODA- 

RUJĄCE 

OSOBY W 

RODZINIE 
OGÓŁEM 

2018 Usługi opiekuńcze 26 2 11 39 

Tabela Nr 7  Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych                                      

a rodzaj odpłatności w 2018 

Lata 

Usługi 

bezpłatne 

Usługi częściowo 

odpłatne 

Usługi 

pełnopłatne 

Ogółem 

osób 

2018 0                 38 1 39 

 Źródło: dane statystyczne działu usług opiekuńczych 

 

 Jak wynika z powyższej tabeli 1 osoba jest zwolniona była z ponoszenia odpłatności  

za wykonywane usług inne dokonywały płat z czego: 

38 osób ponosi odpłatność częściową za wykonywane usługi zgodnie z tabelą 

(uchwała Rady Miejskiej Nr XXII.211.2017 z dnia 31 marca 2017r),   

1 osoba ponosi pełną odpłatność -  jest to osoba to posiadająca wysokie dochody  

nie uprawniające do skorzystania z ulgi wynikającej z uchwały  

Wykonanie godzinowe usług opiekuńczych w roku 2018 wynosi 6557  godzin 

 Odpłatności za usługi opiekuńcze są na bieżąco przekazywane na konto gminy. 

Odpłatności  za wykonywane usługi są ponoszone przez podopiecznych w zależności od 

posiadanego dochodu na członka rodziny, którą ustala się na podstawie tabeli :Uchwała Rady 

Miejskiej NrXXII.211.2017 z dnia 31 marca 2017  r. w sprawie określenia szczegółowego 

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Osoby pozbawione w/w pomocy 

często nie miałyby możliwości funkcjonowania w miejscu dotychczasowego zamieszkania. 

Objęcie systematyczną pomocą usługową w wielu przypadkach umożliwia także szybszą 

reakcję w sytuacjach kryzysowych oraz zapobiega wielu dramatycznym sytuacjom. 



 

 

 

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) 

 W 2018 r. w ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób. Usługi te 

są jedną  z form wsparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub 

upośledzenia umysłowego mają trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu 

swoich stosunków z otoczeniem. Na terenie gminy Biała usługami specjalistycznymi objęte 

były dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów, wynikających  

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem. Działania podejmowane w ramach usług mają na celu między innymi 

zminimalizowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę 

jakości życia oraz nabycie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-

społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w zakresie wynikającym z 

rozporządzenia ministra polityki społecznej  w n/w zakresie usług opiekuńczych, tj.: 

− uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

− zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych (w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli 

nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć o których mowa w ustawie                          

o ochronie zdrowia psychicznego) 

 Odpłatności na bieżąco były przekazywane za pośrednictwem Gminy na konto Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu. Niezbędnym dokumentem do przyznania pomocy w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarza specjalisty wskazujące 

pomoc w formie w/w usług.                                         

                                                  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

 Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy: kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. 



 

 

 Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki  

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych. 

 Osoby, o których mowa wyżej, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego 

profilu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. W przypadku 

gdy przewidziany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego 

profilu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 

miesiące, po uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego kieruje się ją do 

innego domu.   

 Z dniem 1 stycznia 2004 r. nastąpiły istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej  

w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej, umieszczania w nich oraz ustalania 

opłaty za pobyt . Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do wnoszenia 

opłaty za pobyt są w kolejności: 

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust.  

2 ustawy o pomocy społecznej 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium 

dochodowego na osobę   w rodzinie. 

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości 

różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez osoby  o których mowa w pkt a i b. Opłatę za pobyt w domu 

pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione pkt 2.  

 

W 2018 r. opłata gminy za mieszkańców w domu pomocy społecznej wyniosła  

479 888.20 zł. 



 

 

 Wpłata osób zobowiązanych zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy  

o pomocy społecznej wyniosła  88 985,30 zł. 

Średni miesięczny koszt utrzymania przez gminę mieszkańca w domu pomocy społecznej                      

w 2016 r. wyniósł   2 400 zł. 

 Na dzień 31.12.2018r. w domach pomocy społecznej przebywało 23 osoby   z tego: 

- 7 osób - Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie dla osób o profilu: dla osób   

w podeszłym wieku. Koszt utrzymania mieszkańca  wynosił 3 042 ,86zł. 

- 1 osoba - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej                            

o profilu: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie. Koszt utrzymania wynosił :3580 zł. 

- 1 osoba - Dom Pomocy Społecznej w Prudniku o profilu dla osób w podeszłym wieku i 

niepełnosprawnych fizycznie. Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 035,42 zł. 

- 8 osób - Dom Pomocy Społecznej w Grabinie o profilu  dla osób  podeszłym wieku.                          

Koszt utrzymania mieszkańca wynosił  2  998zł. 

 - 1 osoba – Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu o profilu : dla osób w 

podeszłym wieku Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 188,46zł. 

- 3 osoby Dom Pomocy Społecznej w Klisinie o profilu: dla osób przewlekle psychicznie 

chorych Koszt utrzymania wynosił- 3 238,94 zł. 

- 2 osoby  Dom Pomocy Społecznej w Radawiu o profilu: dla osób przewlekle psychicznie 

chorych .koszt utrzymania wynosił 3 435 zł. 

 W roku 2019 r. przewidywany jest wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w domu 

pomocy społecznej o 10% w stosunku do roku 2018 r. Z analizy Ośrodka Pomocy Społecznej 

wynika, iż gmina ponosi coraz większe koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy 

społecznej. Wynika to z corocznego podwyższenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca  

i większej ilości osób starszych-samotnych wymagających całodobowej pomocy i opieki osób 

drugich Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy: kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. 



 

 

IV.ŚWIADCZENIA  RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO I ICH REALIZACJA W 2018 r. 

 

Obowiązujący system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r.podstawę 

prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                        

( Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).  

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie. 

Podstawową przesłanką uprawniającą do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego, obok posiadania dziecka na utrzymaniu, jest przeciętny miesięczny dochód, w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odjęciu 

podatku dochodowego  ( koszty uzyskania dochodu) i składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

na ubezpieczenie zdrowotne - wynosi 674 zł na osobę; jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o 

znacznym stopniu niepełnosprawności - 764 zł.  

Na podstawie kryterium dochodowego, przyznawany jest także specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Kryterium dochodowe jest również warunkiem przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka. Zapomoga przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1.922,00 zł                                 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Nie są uzależnione od dochodu rodziny, świadczenia 

opiekuńcze w formie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 

Na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

wypłacane jest świadczenie, pod nazwą „zasiłek dla opiekuna”. W świetle ustawy, zasiłek dla 

opiekuna nie jest opiekuńczym świadczeniem rodzinnym aczkolwiek jego cel jest zbieżny                          

z celem świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jest wypłacany 

z dotacji celowej na świadczenia rodzinne. Zasiłek dla opiekuna przysługuje ściśle określonym 

osobom,  to jest tym osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem                  

1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo                            

do świadczenia pielęgnacyjnego. W roku 2018 wypłacono 24 zasiłków dla opiekunów. 

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy są przyznawane na okres zasiłkowy, który 

oznacza okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Przy  



 

 

ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadkach określonych w ustawie dochód 

ten może być odpowiednio modyfikowany o tzw. dochód utracony (pomniejszenie dochodu 

rodziny) lub o dochód uzyskany (powiększanie dochodu rodziny). Zasiłek pielęgnacyjny oraz 

świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o 

niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 

określony – wówczas prawo do wymienionych świadczeń ustala się do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Kwoty zasiłku rodzinnego są 

zróżnicowane, w zależności od wieku dziecka.  

Do  1 listopada 2018 r.  wynosiły: 

• 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;  

• 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;  

• 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów: 

1) urodzenia dziecka /1000 zł na dziecko; świadczenie jednorazowe/; 

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /400 zł 

miesięcznie/; 

3) samotnego wychowywania dziecka 193 miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł 

na wszystkie dzieci; w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa 

się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci; 

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na trzecie i kolejne dziecko w 

rodzinie 95 zł miesięcznie 

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł miesięcznie na dziecko do 

5 roku życia, 110 zł miesięcznie – na dziecko od 5 do 24 roku życia/ 

6) rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł /jest to świadczenie jednorazowe/; 

7) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 113 zł  na internat/stancję; 

69 zł na dojazd do szkoły. 

Odpowiedni dodatek przysługuje tylko wtedy, jeżeli osoba uprawniona ma ustalone prawo                              

do zasiłku rodzinnego. Równocześnie można pobierać kilka rodzajów dodatków. 

 

 

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych:  



 

 

 1) zasiłek pielęgnacyjny (153,00zł miesięcznie – od 1-11-2018r. 184,42zł miesięcznie) – 

przysługuje odpowiednio: niepełnosprawnemu    dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osoby, które posiadają uprawnienie  

do dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego przy emeryturze lub rencie. 

2) świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł miesięcznie /od 01-01-2019r. jest to kwota 1583 zł/ )   

- przyznawane jest matce albo ojcu dziecka; innym osobom, na których zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. 

zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny; opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli nie podejmują 

lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 

legitymującą się 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, albo osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne może być 

przyznane, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1/ nie później niż do 

ukończenia 18 roku życia lub 2/ w trakcie nauki w szkole, jednak nie później niż do ukończenia 

25 roku życia. 

4) specjalny zasiłek opiekuńczy (520zł miesięcznie od 1-11-2018r. 620zł miesięcznie). 

Świadczenie zostało wprowadzone z dniem 01-01-2013. Prawo do tego świadczenia 

uzależnione jest od kryterium dochodowego. Przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę 

dochody rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej opiekę. O świadczenie 

to, może również ubiegać się osoba, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym 

małżonkiem.  

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 

opiekuna, opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składkę opłaca się od 

podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna. Za osoby pobierające przedmiotowe 



 

 

świadczenia, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, są 

również opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wydatki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi. 

Świadczenia rodzinne realizowane są przez gminy, ze środków budżetu państwa będących  

w dyspozycji wojewodów. W 2018 r. otrzymana dotacja, w pełni zabezpieczyła środki na 

wypłatę świadczeń. Plan po dokonanych w ciągu roku zmianach, wynosił 2.385.440,- zł. 

Faktyczne wykonanie (wraz z kosztami obsługi i składkami na ubezpieczenia społeczne) 

wyniosło 2.364.334,27zł, co stanowi 99,12 % planu. Z tej kwoty, 110.940,- zł to wydatki na 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 2.074.831,03 zł – wydatki na świadczenia rodzinne, 

i na zasiłki dla opiekunów.  

Wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 521.550,22 zł, na dodatki do zasiłku rodzinnego 

276946,11 zł, na świadczenia opiekuńcze, 973.187,- zł w tym na zasiłki pielęgnacyjne -

320.715,-,- zł, na świadczenia pielęgnacyjne – 611.552,- zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 

28.040,- zł, i zasiłki dla opiekunów - 12880,- zł.  

Na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe wydano 66.000 zł.  

 W 2018 roku na składki emerytalne i rentowe wydano 115.080,- zł, a na składki zdrowotne 

18.476,- zł. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% kwoty zrealizowanej dotacji,  jest 

przeznaczana na koszty obsługi zadania. W 2018 r. koszty związane z obsługą świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, wyniosły 

63.483,24 zł.  

Korzystający ze świadczeń rodzinnych. 

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, na dzień 31-12-

2018 ze świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzystało 296 rodzin. Z liczby 296 - 220, to 

rodziny, w których wypłacane są tylko zasiłki rodzinne.  Na dzień 31-12-2018 spośród 220 

rodzin, 88 to rodziny z 1 dzieckiem, 69 rodzin z 2 dzieci, 50 rodzin z 3 dzieci, i 13 rodzin z 4 i 

więcej dzieci.  

Zasiłek pielęgnacyjny był wypłacany średnio na miesiąc dla około 175 osób. Świadczenie 

pielęgnacyjne na koniec grudnia 2018 r. było wypłacane w 35 rodzinach. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy na dzień 31-12-2018 wypłacano w 5 rodzinach.  W 3 rodzinach wypłacany jest 

zasiłek dla opiekuna.  



 

 

Wartości dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne są wartościami dynamicznymi                    

i co miesiąc się zmieniają w przedziale od kilku do kilkunastu osób (rodzin).     

W całym 2018 r. wypłacono 9.815świadczeń rodzinnych na wartość 2.061.951 zł. Średnio na 

miesiąc – 818 świadczeń, na kwotę 171.829 zł. Średnia wartość jednego świadczenia, wyniosła 

210 zł.  

Z ogólnej liczby 9815 wypłaconych świadczeń rodzinnych – 6.961 to wypłacone zasiłki 

rodzinne; średnio na miesiąc - 580. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniosła – 

800.368zł. Średnia kwota zasiłku rodzinnego w 2018 r. wyniosła blisko 115 zł (114,98 zł). 

Wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego w 2018 r. wyniosły 276.946 zł. Z kwoty 276.946 zł 

największe wydatki to wypłaty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej – 74.062 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 

46.676 zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 

37.229 zł. 

Wydatki na świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze) w 2018 r. wyniosły 960.307 zł.  

Decyzje. 

Świadczenia rodzinne są przyznawane decyzją administracyjną. Postępowanie jest wszczynane 

na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. W roku kalendarzowym 

2018 przyjęto 612 wniosków /łącznie wnioski: o zasiłek rodzinny, o zasiłek pielęgnacyjny,                                   

o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,  jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka, i świadczenie rodzicielskie/.  

 Decyzji administracyjnych w 2018 zostało wydanych 1.705. Oznacza to, że średnio na 

miesiąc było wydawanych ponad 637 decyzje. W wielkościach tych mieszczą się również 

decyzje zmieniające i uchylające.  

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. 

Każdego roku dochodzi do nienależnego pobierania świadczeń rodzinnych. Nie wynika to 

jednak ze świadomego wprowadzania organu w błąd czy przedstawiania fałszywych 

dokumentów. Jest to najczęściej powodowane niezgłaszaniem w terminie zmian sytuacji 

rodzinnej lub dochodowej rodziny, które zachodzą w trakcie okresu zasiłkowego (pobierania 

świadczeń).  Ustawodawca,  za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa m.in.: 



 

 

• świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, 

zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości 

przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń 

rodzinnych w całości lub  w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była 

pouczona o braku prawa do ich pobierania;  

• świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań                              

lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierająca te świadczenia; 

• świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, gdy osoba stała się uprawniona do 

świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego /chodzi o sytuacje, gdy członek 

rodziny wyjechał  za granicę i tam otrzymał świadczenia rodzinne i za ten sam okres 

świadczenia były pobrane w kraju/; 

• świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono 

nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem 

prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została 

następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do 

świadczenia rodzinnego; 

• świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w 

decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który 

wydał decyzję.  

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi. W roku 2018 zwrócono 

(odzyskano) świadczenia nienależnie pobrane na kwotę  1.087 zł - dotyczy to świadczeń z roku 

bieżącego /2018/. Kwoty dotyczące świadczeń pobranych w latach ubiegłych, są zwracane do 

budżetu państwa. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku bieżącego 

wpływają na pomniejszenie wydatków w danym roku.  Zgodnie z ustawą o świadczeniach 

rodzinnych należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia w którym decyzja stała się ostateczna. Nie 

wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jeżeli od terminu 

ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.  



 

 

 

Podsumowanie. 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2018 r. przebiegała prawidłowo. Finansowanie świadczeń 

było w pełni zabezpieczone, transze środków z Urzędu Wojewódzkiego były przekazywane w 

terminie. Dzięki temu wypłaty przebiegały bez zakłóceń, według ustalonego harmonogramu.  

 Pod względem organizacyjnym, z przyjmowaniem wniosków i terminowym 

wydawaniem decyzji administracyjnych również nie było problemów.  

 

Tabela Nr 8 Informacja na temat liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych                     

Wyszczególnieni

e 

2018r

. 

I 

kwarta

ł 

2018 r. 

II 

kwarta

ł 

2018 r. 

III 

kwarta

ł 

2018 r. 

IV 

kwarta

ł 

2018 r. 

Dynamik

a 

II kw. / 

I kw. 

Dynamik

a 

III kw. / 

II kw. 

Dynamik

a 

IV kw. / 

III kw. 

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

rodzinne 

/narastająco/ 

3.764 965 982 

 

978 

 

839 101,76% 99,59% 83,43% 

Liczba rodzin 

pobierających 

zasiłek rodzinny 

/narastająco/ 

2214 564 590 590 470 104,61% 100,00% 79,66% 

 

Tabela Nr 9. Liczba świadczeń rodzinnych w latach 2017-  2018 r. 

 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 
Dynamika 

(2017r./2018r.) 

1. Zasiłki rodzinne 4.754 4.604 96,78% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 2.669 2.390 89,55% 

3. Świadczenia opiekuńcze /bez zasiłków dla opiekunów/ 2.536 2.496 98,42% 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 63 66 104,76% 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe  451 383 84,92% 

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  130 160 123,08% 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela Nr 10.Wydatki w rozdziale 85212 /świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny/                

w 2018 r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Rok 

2018 
Rok 2017 

Dynamika 

(2018r./2017r.) 

1. Zasiłki rodzinne  521.550 546.352 95,46% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 276.946 302.014 91,70% 

3. Świadczenia opiekuńcze 973.187 920.963 105,67% 

4.  Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 66.000 63.000 104,76% 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 115.080 132.431 86,90% 

6. Koszty obsługi - ŚR 58.583 58.943 99,39% 

7.  Fundusz alimentacyjny  110.940 101.790 108,99% 

8. Koszty obsługi FA 3.328 3.054 108,97% 

9. Zasiłek dla opiekuna 12.880 17.210 74,84% 

11. Koszty obsługi – zasiłek dla opiekuna 386 516 74,81% 

 

 

Uwaga: Wydatki przedstawione są w ujęciu kasowym. Dla potrzeb faktycznie poniesionych 

kosztów, od wydatków należy odjąć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w roku 2018, 

które nie podlegały zwrotowi do budżetu państwa, czyli zwrócone w tym samym roku. Za 2018 

r. zwrócono świadczenia rodzinne w kwocie 1.087zł. 

  



 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Od 1 października 2008 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz. 554) ze zm.) realizowane  

są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które  

ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Egzekucję 

uważa się za bezskuteczną, jeśli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku  

o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych  

i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują dziecku do ukończenia przez nie 

18 lat. Dziecku starszemu świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem,  

że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują - bezterminowo.  

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto  

na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty  

725 zł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na dziecko.  

Świadczenia są przyznawane na okres świadczeniowy, który oznacza okres od 1 

października do 30 września następnego roku kalendarzowego.  

 

Korzystający ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Wypłacone świadczenia. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 16 rodziny,  

w roku 2017 – 16 rodzin. Uprawnionych do świadczeń było 23 osoby, w roku 2017 – 22. W 

ciągu 2018 roku zostało wypłaconych 261 świadczeń na kwotę 110.940 zł. W 2017 r. było 

wypłaconych 234 świadczeń na kwotę 101.790 zł. Średnia wysokość jednego świadczenia 

wyniosła 425 zł, w roku 2017 była to wartość - 435 zł.  

 

 

 

 



 

 

Tabela Nr 11 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 2017 2018 

Liczba uprawnionych osób do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

22 23 

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego  234 261 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 101.790,00 110.940,00 

 

 

Decyzje 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na podstawie wniosku. Wniosek 

składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. Postępowanie wnioskowe kończy 

się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie świadczenia z FA. 

W roku 2018 r. zostało przyjętych 20 wniosków, w roku 2017 - 18 wnioski. Decyzji 

administracyjnych (łącznie z decyzjami zmieniającymi) wydano 21, w roku 2017 wydano 15 

decyzji.  

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik 

alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych    

z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Dłużnik 

alimentacyjny oznacza osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, 

przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.  

W 2018 r. poprzez bezpośrednie wpłaty na konto OPS lub poprzez komornika 

sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, zwrócono kwotę 14.978,29 zł,   co 

stanowi blisko 13,50 % kwoty wypłaconych świadczeń. W 2017 r. została zwrócona kwota w 

wysokości  19.485,56zł, co stanowiło 19,14 % wypłaconych świadczeń. 

 

 

Wykres przedstawiający wyegzekwowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych  

w latach 2015 – 2016. 



 

 

  

Wysokość zwrotu należności wzrosła w stosunku do poprzedniego roku,  

co spowodowane może być wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz. 554) ze zm.), w której              

art. 27 ust 3a nakazuje wierzycielowi przyłączenie się do prowadzonej egzekucji przez 

komornika sądowego.  Zmiany zaczęły obowiązywać od miesiąca września 2015 r., 

skuteczność powyższych zmian możemy obserwować od początku 2016 r. Dotychczas sprawę 

egzekucji wypłaconych świadczeń z tyt. funduszu alimentacyjnego zaległych należności 

prowadził Naczelnik Urzędy Skarbowego, co często było przyczyną zbiegu egzekucji i ich 

nieskuteczności. Dzięki obecnym zmianom przepisów, komornik sądowy prowadzi także 

egzekucję należności wypłaconych  z funduszu alimentacyjnego, którą wcześniej prowadził 

Naczelnik Urzędu Skarbowego,  co spowodowało większą skuteczność ściągalności zadłużeń. 

Druga ważna zmiana, jaka nastąpiła, polega na rozliczaniu kwot z tytułu zwrotu 

należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego. Zwracane kwoty trzeba teraz 

rozliczać zgodnie z kolejnością określoną w kodeksie postępowania cywilnego, a to oznacza, 

że z dokonywanych wpłat w pierwszej kolejności są zaspokajane odsetki, a dopiero  w 

następnej jest pomniejszany faktyczny dług. Skutkiem tej regulacji, jest wolniejszy spadek 

zadłużenia dłużników (należności głównej),  ale także dochodów własnych gminy. 40 % 

zwracanych należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% 

należności głównej oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.  

W związku z takim ustawowym podziałem, gmina uzyskała w 2018 r. dochód w wysokości 

2.988,11 zł, w 2017 r. dochód ten wyniósł 4.224,75zł.  
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Tabela Nr  12  Dane porównawcze wyegzekwowanych kwot od dłużników 

alimentacyjnych 

 

 2017 2018 

Kwota wyegzekwowana  

od dłużników alimentacyjnych - ogółem 
19.485,56 14.978,29 

Kwota stanowiąca dochód budżetu państwa  6.337,12 4.482,20 

Kwota stanowiąca dochód Gminy  4.224,75 2.988,11 

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

Ustawa nakłada na organ właściwy dłużnika alimentacyjnego (organ właściwy oznacza wójta, 

burmistrza, lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego) podejmowanie określonych działań wobec dłużnika. W celu ustalenia 

sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn 

niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, przeprowadza się wywiad alimentacyjny i 

odbiera od niego oświadczenie majątkowe. 

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z 

powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 

− zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo 

jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako 

bezrobotny; 

− informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego. 

− Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego, odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, odmawia podjęcia 

prac w ramach aktywizacji zawodowej, uchyla się od nich lub odmawia 

zarejestrowania się jako bezrobotny, odmawia zarejestrowania się jako poszukujący 

pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ 

właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o 

uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

stanie się ostateczna, organ właściwy:  



 

 

− składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy kodeks 

karny, 

− kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 

jeżeli oczywiście dłużnik prawo jazdy posiada i nie zostało ono już wcześniej 

zatrzymane. 

Na dzień 31.12.2018 w gminie było zarejestrowanych 16 dłużników alimentacyjnych. 

W roku 2018 skierowano  do prokuratury 17 wniosków  o ściganie dłużników w związku z 

podejrzeniem popełnienia przestępstwa tzw. „niealimentacji”, określonego w art. 209 § 1 

kodeksu karnego. W roku 2017 przygotowano 16 wniosków.  

Wzrost liczby wniosków oznacza, że dłużnicy nie poddawali się wymaganym procedurom,  

czyli nie stawiali się w celu przeprowadzenia z nimi wywiadów alimentacyjnych oraz przez 

okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywali się w każdym miesiącu ze zobowiązań 

alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% wysokości bieżąco ustalonych alimentów. 

Zgłoszenie do prokuratury podejrzenia przestępstwa „niealimentacji”, jest skutkiem odmowy 

jakiejkolwiek współpracy z organem właściwym dłużnika. Sankcją za brak współpracy jest 

również wniosek  o zatrzymanie prawa jazdy. Z reguły dłużnik przychodząc  na wywiad 

alimentacyjny jest już zarejestrowany jako osoba bezrobotna, wówczas Ośrodek Pomocy 

Społecznej występuje do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację dłużnika 

alimentacyjnego. Do Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 r. skierowano 2 wnioski z prośbą o 

aktywizację dłużników, natomiast w 2017 r. takich wniosków było 3.  

 

  Tabela Nr 13  Informacje ogólne na temat korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

         

Wyszczególnienie 
2018 

  

I kwartał 

2018 

II kwartał 

2018 

III 

kwartał 

2018 

IV 

kwartał 

2018 

Dynamika  

(II kw/I kw) 

Dynamika  

(III kw/II 

kw) 

Dynamika  

(IV kw/III 

kw) 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

59 

/narastająco/ 
13 15 15 16 115,38% 100,00% 106,67% 

Liczba wypłaconych 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

261 60 68 66 67 113,33% 97,09% 101,52% 

Wydatki na wypłaty świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego  
110.940 25.260 28.960 28.260 28.460 114,65% 97,58% 100,71% 

Przeciętna wysokość 

wypłaconych świadczeń 
425 421 426 428 425 101,19% 100,47% 99,30% 

 



 

 

Kwoty zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych  
14.978,29 1.412,92 3.534,80 6.940,26 3.090,31 115,18 % 196,34 % 44,53 % 

Dochody własne z tytułu 

zwróconych należności przez 

dłużników alimentacyjnych 

2.988,11 204,91 1.012,00 1.246,99 524,21 493,88% 123,22% 42,04% 

  

Tabela Nr 14  Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

Działanie Liczba w 2018 r. 

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 16 

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia 

majątkowego 

4 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

prowadzona egzekucję oraz informacje o podjętych działaniach wobec dłużnika 

alimentacyjnego 

12 

Wystąpienie do Komornika Sądowego u ustalenie adresu zamieszkiwania 

dłużnika 

0 

Wnioski o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Danych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

0 

Wnioski o udostępnienie danych do Ministerstwa Sprawiedliwości - Biuro 

Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 

0 

Przekazanie informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznanych 

świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 

16 

 

 

 

                                 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. 

nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do 

pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub 

nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/komunikaty/2015/ustawa%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych%20oraz%20niektorych%20innych%20ustaw.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/komunikaty/2015/ustawa%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych%20oraz%20niektorych%20innych%20ustaw.pdf


 

 

cywilnoprawnych, i osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 

jeśli nie  pobierają zasiłku macierzyńskiego.  

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie, i nie jest uzależnione od 

kryterium dochodowego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego 

przysługuje przez rok   (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia 

wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. W roku 2018 zostało 

wydanych 21 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie. Wartość wypłaconych 

świadczeń, wyniosła 235.276 zł.  

 

 ŚWIADCZENIE WYCHOWCZE (PROGRAM 500+)

  

1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie Program Rodzina  500 plus. Uregulowania prawne Programu, 

znajdują się w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2134). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Zgodnie z ustawą, 

celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni 

dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka. 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. 

Świadczenie  na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł 

netto na osobę  w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest 

dziecko niepełnosprawne. Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w 

wieku do ukończenia 18 r. życia.  

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na wniosek. Można go składać w OPS 

lub przez Internet za pomocą czterech dostępnych kanałów: bankowości elektronicznej, PUE 

http://www.mpips.gov.pl/addclick/(YuRVsHWu4lPxm62U4dLmpNhsY3Dv3aej16Ha1d2gl9eoYrHklafo2pLjyNPXXcyelW7q1ZTv05-e35fWqtGXl67hlaLkzqva08ufZZhiYbHk26Ok)/MnwjfDQ2fCN8MXwjfGh0dHA6Ly93d3cubXBpcHMuZ292LnBsL3dzcGFyY2llLWRsYS1yb2R6aW4tei1kemllY21pL3JvZHppbmEtNTAwLXBsdXMv


 

 

ZUS,  Emp@tii  lub EPUAP. Świadczenia wychowawcze od 2017 r. są przyznawane na okres 

1 roku - od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.  Wnioski są 

przyjmowane  od 1 sierpnia. 

W 2018 r., zostało przyjętych 768 wniosków z tego 97 to wnioski przesłane elektronicznie.  

W ciągu 2018 roku zostało wypłaconych ok 10tyś  świadczeń na kwotę 4.980.828zł. 

     Wypłacone świadczenia w 2018 roku 

 

 

 

Wykres przedstawia  liczbę korzystających rodzin w podziale na miesiące 2018 r. 
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              Na dzień 31 grudnia 2018 r. świadczenie wychowawcze wypłacono dla 937 dzieci z 

tego na pierwsze dziecko – 299.Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych, w 

2018 r. wyniosła 4.980.828 zł. 

            Wydatki ogółem związane z realizacją programu wyniosły 75.850 zł. W tej kwocie, 

obok wypłaconych świadczeń mieszczą się koszty obsługi w wysokości 74.712 zł. Zgodnie z 

ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 r. koszty obsługi wynosiły 1,5% 

otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze i koszty jego 

obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.  Na rok 2018 planowana 

dotacja wyniosła 5.070.066 zł. 

Podsumowanie. 

Realizacja Programu 500+ przebiegała prawidłowo.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników w przygotowanie a następnie 

realizację Programu, wypłata świadczeń wychowawczych w gminie Białej przebiegła bardzo 

płynnie, bez zakłóceń. Świadczenia były wypłacane na bieżąco. Terminowa wypłata obok 

niewątpliwej zasługi pracowników merytorycznych mogła się odbywać dzięki zabezpieczeniu 

środków finansowych. Transze środków z Urzędu Wojewódzkiego wpływały na bieżąco, 

zgodnie z harmonogramem.  
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RZĄDOWY PROGRAM „ DOBRY START” (PROGRAM 300+) 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację 

polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie 

od kapitału kulturowego, społecznego  

i materialnego rodziny. Jako że „Dobry Start” ma charakter powszechny, obejmie uczniów  

rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.  

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do  

ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed 

rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 

świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w 

bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).  

Wsparcie z programu „Dobry Start” należy się rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, 

(opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego 

przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a 

także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych. 

Świadczenie „ Dobry start” jest przyznawane na wniosek. Można go składać w OPS 

lub przez Internet za pomocą czterech dostępnych kanałów: bankowości elektronicznej, PUE 

ZUS,  Emp@tii  lub EPUAP. 

W 2018 r., zostało przyjętych 707 wniosków z tego 214 to wnioski przesłane 

elektronicznie. W ciągu 2018 roku zostało wypłaconych 1068 świadczeń na kwotę 320.400zł. 

 

Poniższy diagram przedstawia ilość przyjętych wniosków w podziale na :wnioski 

papierowe i wnioski elektroniczne. 



 

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM  

Zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Biała  realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej .Udzielanie 

pomocy materialnej uczniom, jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), koszt 

zadania w 80 % jest finansowany ze środków budżetu państwa, natomiast w 20 % przez gminę.  

System udzielania pomocy materialnej dla uczniów, jest uregulowany w ustawie z dnia                      

7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. poz. 1457) oraz Uchwałą Nr 

XX/205/2005 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu pomocy 

materialnej dla uczniów zamieszkałych w Gminie Biała . 

  Pomoc materialna jest udzielana w postaci stypendium szkolnego oraz zasiłku 

szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny - uczeń 

znajdujący się przejściowo    w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 1/ całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału 

w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. kursy językowe); 2/ pomocy 

rzeczowej (w szczególności zakup podręczników i innych niezbędnych przyborów i materiałów 

szkolnych); 3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu (lub pobytu w 

internacie) do szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie 



 

 

dłuższy niż od września do czerwca następnego roku kalendarzowego, a więc na okres nauki w 

danym roku szkolnym. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, która uprawnia do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł. Kryterium dochodowe określone 

jest ustawą o pomocy społecznej. Wysokość kwoty stypendium uzależniona jest od przedziału, 

w jakim znajduje się dochód rodziny i od kwoty zasiłku rodzinnego określonego w ustawie o 

świadczeniach rodzinnych. Aktualnie kwotą bazową do wyliczeń, jest zasiłek rodzinny w 

wysokości 124 zł .  Zgodnie z wydaną decyzją, stypendium jest wypłacane w czterech  

częściach: I część do 30 listopada, II część do 28 grudnia ( za okres od 1 września do 31 

grudnia),  III część do 30 kwietnia, IV część do 25 czerwca (za okres od 1 stycznia do 30 

czerwca).  

 

Korzystający z pomocy materialnej.  

W roku 2018 dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych wyniosła  11.253,42  zł. Środki 

własne gminy – 2.813,35 zł. Łączna wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 14.066,77 zł.   

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. (rok szkolny 2017/2018) ze stypendiów 

szkolnych skorzystało 26 uczniów; w okresie od września do grudnia 2018 r. (rok szkolny 

2018/2019) - 17 uczniów. 

W roku 2018 nie przyznano żadnego zasiłku szkolnego.  

 

Podsumowanie. 

 Pomoc państwa skierowana do uczniów, wychowujących się w rodzinach o niskich 

dochodach zasługuje na uznanie. Zastrzeżenia może jednak budzić forma rozliczenia udzielanej 

pomocy. Realizacja przyznanego stypendium następuje w dwóch częściach (ze względu na to, 

że dotację otrzymuje się na rok budżetowy a nie rok szkolny)  poprzez zwrot kosztów zakupu 

rzeczy  o charakterze edukacyjnym, po przedstawieniu faktur lub rachunków potwierdzających 

dokonany zakup. Oznacza to, że rodzice kupując dla ucznia rzeczy o charakterze edukacyjnym, 

muszą najpierw „wyłożyć” swoje środki finansowe, które później są zrefundowane jako zwrot 

poniesionych wydatków. Jest to spora bariera albowiem rodziny, szczególnie wielodzietne, 

mają duży problem ze zgromadzeniem należnej kwoty, celem dokonania zakupów.  



 

 

 W 2018 r. zostało złożonych mniej wniosków niż w roku 2017.  Przypuszczalnie jest to 

spowodowane poprawą sytuacji materialnej wielu rodzin, ze względu na program 500+. 

Znaczenie może także mieć niskie kryterium dochodowe, które uprawnia do stypendium 

szkolnego. Kryterium dochodowe jest ustalane na podstawie zasad określonych w ustawie o 

pomocy społecznej – obecnie wynosi 514,00 zł. Poziom materialny wielu rodzin się podniósł, 

co skutkuje przekroczeniem wymaganego kryterium.  

 

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D.S. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca 

współdziałanie i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom 

krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta i gminy Biała.. 

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej 

3. Posterunku  Policji w Białej  

4. Sądu Rejonowego w Prudniku 

5. Zespołu Szkolno- Przedszkolny w Białej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej  

Publiczne Gimnazjum w Białej 

6. Służby Zdrowia w Białej  

 

Głównym celem działalności zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

 Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są: 

• ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby 

starsze, niepełnosprawne, 

• sprawcy przemocy w rodzinie. 

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 



 

 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania 

przemocy w rodzinie, 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje 

grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają                              

z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych mogą 

być członkowie Zespołu lub inni pracownicy wyżej wymienionych instytucji wskazane przez 

osoby podpisujące porozumienie. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi 

porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych, 

dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i 

stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych 

wytypowanych przedstawicieli. 

 

Siłą zespołu interdyscyplinarnego jest jego zasięg działania. Obejmuje on całe 

środowisko życiowe ofiary, a więc placówkę, w której przebywa, dom rodzinny, szkołę, 

zaangażowane instytucje pomocowe. Dzięki temu udzielana pomoc jest realna i przynosi 

wymierne korzyści. By zespół mógł działać zgodnie z założeniami, istotna jest współpraca                   

z różnego rodzaju instytucjami. Współpraca ta powinna polegać przede wszystkim na 

adekwatnej do sytuacji wymianie informacji, bez oglądania się na sztuczny podział kompetencji 

każdej z nich .W ramach zespołu możliwe jest udzielenie osobie zgłaszającej przestępstwo  

pomocy psychologicznej, wsparcia pedagoga szkolnego, terapeuty, pomocy prawnej. Ponadto, 

gdy sytuacja tego wymaga, podejmowane są kroki prawne, polegające na zgłoszeniu np. faktu 

popełnienia przestępstwa policji. Generalnie rodzaj działań pomocowych dostosowywany jest 

do indywidualnej sytuacji każdej osoby. Przeciwdziałanie problemom wynikającym                                

z uzależnień i przemocy w rodzinie umożliwiają i normują odpowiednie akty prawne, a do 

podstawowych w tym zakresie należy Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z 31 marca 2011 r. w sprawie procedury przy wykonywaniu czynności 



 

 

odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka                       

w związku z przemocą w rodzinie. 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień i przemocy                            

w rodzinie powinno opierać się na ścisłej współpracy wszystkich powołanych do tego instytucji 

i organizacji. Konieczne jest dokładne rozpoznanie danego problemu i okoliczności jego 

występowania oraz zapewnienie ciągłości działań podejmowanych wcześniej, jak choćby                         

w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego. W ujawnionych przypadkach stosowania 

przemocy w rodzinie lub uzasadnionego podejrzenia, że w danej rodzinie dochodzi 

do przemocy, wdrażana i prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół 

czynności podejmowanych przez przedstawicieli OPS, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

GKRPA i organizacji pozarządowych, a wszystkie te działania koordynuje Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

Procedurę kończy się po zrealizowaniu opracowanego przez grupę roboczą 

indywidualnego planu pomocy dla rodziny lub po ustaniu przemocy w rodzinie - na wniosek 

instytucji, która założyła „NK”, albo w przypadku, gdy rodzina nie jest zainteresowana 

rozwiązaniem problemu i prowadzenie „NK” staje się bezzasadne. 

W 2018 roku na terenie gminy założono 18 „Niebieskich Kart”, z lat poprzednich 

kontynuowano prace nad 6 kartami. Prowadzone sprawy dotyczyły 4 rodzin z problemem 

alkoholowym, a objętych pomocą w formie opieki asystenta była 1 rodzina. W sumie 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się 109 razy w grupach roboczych                                 

i 4 spotkaniach całego Zespołu. 

 

    Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w reprezentowanych przez siebie instytucjach 

rozpowszechniają informacje nt. problemu przemocy w rodzinie. Ponadto równolegle 

realizowana jest kampania informacyjna. Polega ona na dystrybuowaniu ulotek 

informacyjnych zawierających informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz dostępnych 

form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc domową. Broszury informacyjne znajdują się 

w instytucjach znajdujących się na terenie gminy, gdzie dostępne są  dla mieszkańców gminy, 

pracownicy socjalni rozpowszechniają je także   w środowiskach dysfunkcyjnych. Informacja  

o działalności Zespołu została także umieszczona na stronie internetowej gminy. 

 

W gminie Biała jednostkami wsparcia dla osób uzależnionych lub dotkniętych 

przemocą w rodzinie są (obok OPS i GKRPA) Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny, 



 

 

Grupa AL.-ANON, psycholog oraz świetlice w 13 miejscowościach gminy, a poza gminą 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej. W październiku 2018 zorganizowano szkolenie na temat procedury „NIEBIESKIEJ 

KARTY”  

 

 

W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, min 

przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, GKRPA, kurateli  

sądowej. Tematyka szkolenia ukierunkowana była na pogłębienie i poszerzenie wiedzy  na ten 

temat oraz możliwości zastosowania innych alternatywnych form wspierania osób 

doświadczających przemocy oraz zagrożonych tym zjawiskiem.   

Szkolenie poprowadziła Pani Monika Witkowska – Kubas, psychoterapeuta, trener treningu 

psychologicznego specjalista terapii uzależnień i pomocy osobom doświadczającym 

przemocy     



 

 

Zorganizowano w  miesiącu grudniu dla mieszkańców gminy spotkanie z psychoterapeutą 

„Warsztaty umiejętności wychowawczych a zagrożenia zjawiskiem przemocy w rodzinie”. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi systematycznie akcje informujące społeczeństwo                         

o zjawisku przemocy  poprzez ulotki których kolportaż jest w najważniejszych instytucjach 

gminy oraz w trakcie imprez masowych m.in.: stoisko informujące w trakcie obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ubóstwa. 

         

 

                                                              

 

 



 

 

Projekt Socjalny                                                                                                                         

happening „ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem   

         Światowy Dzień Żywności  

 

       W dniu 17 października 2018 zorganizowano  na bialskim rynku happening w ramach  

obchodów  Międzynarodowego  Dnia Walki  z Ubóstwem  oraz Światowego Dnia Żywności  

pod hasłem: 

„Wspólnie budujemy świat pełen szacunku dla praw i godności człowieka” 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ .Dzień ten poświęcony jest osobo najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar 

nędzy na całym świecie ,znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania 

się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. 

Uroczyste obchody tego dnia w naszej gminie miały uświadomić opinii publicznej 

konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie a walka z ubóstwem stała się piorytetem na 

drodze rozwoju społeczeństwa. Aby podkreślić rangę tego dnia w budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Urzędu Miejskiego pojawiły się dekoracje i plakaty z sentencjami na temat 

ubóstwa. 

Ponad to w trakcie imprezy były stoiska informacyjne: „Gdzie szukać pomocy” 

Mieszkańcy gminy mogli uzyskać informacje m.in.: w temacie zjawiska przemocy, uzyskania 

wsparcia z pomocy społecznej ,na temat organizacji pozarządowych działających w gminie.  



 

 
 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich na dzień 31.12.2016 r. zatrudniał  

15 pracowników.  

Kierownik – 1 osoba 

Dział pomocy środowiskowej: 

5 - pracowników socjalnych, realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 

miedzy innymi do zadań pracownika socjalnego należy: 

− przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka; 

− prowadzenie pracy socjalnej; 

− udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy 

będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami 

prawa  w realizacji tych zadań; 

− pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w 

uzyskiwaniu pomocy; 

− pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych; 

− współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania 

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie 

skutków ubóstwa; 

−  1 asystent rodziny, który pracował z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadaniem asystenta jest ułatwianie rodzicom 

wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji 

życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodzinom w placówkach lub 

rodzinach zastępczych. W roku 2018 objętych pomocą asystenta było łącznie 12  rodzin. 

− Dział usług opiekuńczych: 

Realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, tj. organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu 

zamieszkania. Zadnia realizowane są przez 4 pracowników 

Dział Świadczeń Rodzinnych ( zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia socjalne): 



 

 

Realizuje zadania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej. W dziale pracuje 2 pracowników (2 osoby przebywają aktualnie na urlopie 

macierzyńskim) 

Dział Główny Księgowy – 1 osoba 

Samodzielne stanowiska 

− Inspektor d.s kadr -1 osoba 

− Robotnik  gospodarczy – 1 osoba 

Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wsparcia, okazując szacunek, 

akceptację, zrozumienie i troskę pomaga mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie odzyskać 

zaufanie we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców gminy Biała wykonywał zadania, 

których celem było to aby: 

1) dzieci  i młodzież szkolna, która wymaga pomocy w formie gorącego posiłku taką pomoc 

otrzymała, 

2) seniorzy mieli godną, radosną i aktywną starość, 

3) osoby niepełnosprawne i osoby chore psychicznie nie były marginalizowane przez 

społeczeństwo ale aktywnie uczestniczyły w życiu,  

4) usługi opiekuńcze realizowane w środowisku dla mieszkańców naszego miasta 

przedłużyły im możliwość funkcjonowania w środowisku lokalnym, 

5) osoby ubogie i nieubezpieczone miały dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych  

w przypadku zagrożenia życia  lub zdrowia, 

 Z analizy działalności OPS wynika, że wypracowane na przestrzeni ostatnich lat 

formy pomocy i współpracy z organizacjami pozarządowymi pozwoliły na zminimalizowanie 

negatywnych skutków przemian społeczno – gospodarczych, a także na realizację zadań 

postawionych przed pomocą społeczną, zarówno na poziomie lokalnym, jak również i na 

poziomie rodziny i jednostki. Takie rozwiązania mają na celu pomoc osobom w 

przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej i doprowadzenie ich w miarę możliwości do 

usamodzielnienia. Praca w Ośrodku nie jest typową praca biurową, lecz pracą 

skoncentrowaną głównie na ludziach i ich problemach. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami 

traumatycznych historii życiowych i pomimo zaangażowania instytucji pomocy społecznej i 

jej pracowników, nie zawsze udaje nam się rozwiązać problemów osób będących naszymi 

podopiecznymi zgodnie z zamierzeniami. Niestety coraz częściej korzystanie z pomocy 

materialnej sprzyja tworzeniu postaw roszczeniowych i zjawisku uzależnienia od instytucji 



 

 

pomocowej, polega to między innymi na zrzuceniu odpowiedzialności za los swój i swoich 

bliskich na innych. Naszym zadaniem jest wspieranie a nie wyręczanie osób i ich rodzin w 

wysiłkach zmierzających do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych, umożliwiając 

im życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka. Tylko wspólne działanie wielu 

instytucji i osób daje szansę na kompleksową i długo falową pomoc osobom w trudnej 

sytuacji. Praca na rzecz osób potrzebujących to nie tylko liczby przyznanych i wypłaconych 

świadczeń. To pomoc w rozwiązywaniu wielu skomplikowanych spraw życiowych. Ważną 

rolę w niesieniu pomocy odgrywają osoby nie związane zawodowo z pomocą społeczną.                    

Są to między innymi sąsiedzi, sołtysi, radni i wielu innych ludzi, którzy potrafią dostrzec 

różnego rodzaju zagrożenia informując o tym na bieżąco Ośrodek Pomocy Społecznej 

.WNIOSKI 

Pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji osób i rodzin oraz działania mające wpływ  

na poczucie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców stanowiły główną przesłankę w realizacji 

pracy socjalnej. W celu realizacji zadań  własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, 

proponuje się przyjęcie następujących wniosków: 

• ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu wszechstronnego udzielania 

wsparcia, poradnictwa i pomocy osobom z różnorodnymi dysfunkcjami (osoby 

niewidome,  niepełnosprawni, emeryci i renciści itp. 

• podejmowanie działań mających na celu zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób, które przy pomocy różnych form mogą pozostać w środowisku 

lokalnym ( tym samym ograniczyć kierowanie do domów pomocy społecznej), 

• zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych, 

• wpływ na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, 

• praca w kierunku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• interdyscyplinarny charakter oddziaływań społecznych, 

• rozwinięcie alternatywnych form wsparcia skierowanych do określonych grup  

beneficjentów, 

• oddziaływania do grup osób wymagających częściowego wsparcia poprzez 

umożliwienie pobytu w mieszkaniach chronionych, 

• rozwinięcie innowacyjnych form wsparcia poprzez realizację projektów 

dofinansowanych  ze środków Unii Europejskiej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


