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Informacja  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej o stopniu zaspokajania 

pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok  2014 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną 

do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Biała. W celu realizacji tych 

zadań zatrudnia 4 starszych pracowników socjalnych i 1 specjalistę pracy socjalnej,                         

3 opiekunki środowiskowe, wykonujące pracę w terenie oraz 2 pracowników w dziale 

świadczeń rodzinnych. 

Ośrodek jest również organem, który z upoważnienia Burmistrza prowadzi 

postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, jest realizatorem ustawy z dnia 7 września 

2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzi postępowanie wobec 

dłużników alimentacyjnych, ponadto 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, a od 2012r. jest realizatorem zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny              

i pieczy zastępczej.    

           Program realizacji zadań pomocy społecznej odbywa się w oparciu                                         

o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w powiązaniu z innymi aktami 

prawnymi regulującymi udzielanie innych form wsparcia w zakresie prowadzonej przez 

państwo polityki społecznej.  

Zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie                       

z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające z rządowych programów 

pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, oraz zadania 

własne gminy o charakterze obowiązkowym i podyktowane zaistniałymi potrzebami gminy. 

           Ustawowym celem pomocy społecznej jest wspieranie, z użyciem środków 

publicznych osób  i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 

których nie są one w stanie sami pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, 

umożliwienie im bytowania w warunkach nieuwłaczających godności ludzkiej oraz 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób, 

przeciwdziałania ich izolacji społeczno-zawodowej i niedopuszczania do uzależnienia                     

od świadczeń pomocy społecznej.  

Pomoc Społeczna działa ratunkowo, nie wyręczająco, stanowi pomoc dla samopomocy.  

 Pomoc społeczną tworzy system świadczeń pieniężnych, rzeczowych, 

instytucjonalnych oraz usług na rzecz osób i rodzin tego wymagających. 

Pomoc udzielana jest pod warunkiem współpracy osób i rodzin w zakresie rozwiązywania                        

ich trudnej sytuacji życiowej. 

 W 2014r. wykorzystując posiadane środki, możliwości i uprawnienia tut. Ośrodek 

pomocą społeczną objął 232 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 477, w tym                 

287 osobom decyzją przyznano świadczenia. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba 

rodzin uległa zmiejszeniu o 18 rodzin. 

Ogół osób korzystających z pomocy stanowił 4,5% wszystkich mieszkańców gminy                        

i w odniesieniu do roku poprzedniego uległ nieznacznemu zmiejszeniu.. 

Ogólny koszt udzielonych świadczeń pomocy społecznej wyniósł 1.337.390 zł. w tym: 

- środki budżetu państwa  –  594.141 zł. 

- środki własne gminy – 743.249 zł. 

 Odbiorcami pomocy były osoby zarówno w wieku produkcyjnym, jak   

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

patologicznych, niezaradnych życiowo, osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 
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niezdolnych do samoobsługi oraz niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

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

w stanie sami przezwyciężyć. 

Pomoc była udzielana w postaci przewidzianych w ustawie świadczeń 

 pieniężnych – zasiłków 

 niepieniężnych: 

- w naturze 

- dożywiania w szkole 

- w formie usług opiekuńczych 

- w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

-  w formie schronienia w  schronisku dla bezdomnych 

- opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne 

- umieszczenie i odpłatność w DPS 

- zaopatrzenie w odzież 

- poradnictwo 

- pracy socjalnej  

Udzielane świadczenia były zróżnicowane. Ich charakter, rodzaj i wielkość były uzależnione 

od możliwości finansowych Ośrodka, sytuacji prawnej i indywidualnej starających się                      

o pomoc oraz od rodzaju występujących potrzeb, stopnia aktywizacji w poprawie swojej 

trudnej sytuacji. Nie miały charakteru ekwiwalentnego.  

Pomocą zostali objęci wszyscy, którzy spełniali przesłanki kwalifikujące do otrzymywania 

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

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

od posiadanego dochodu w odniesieniu do ustawowego kryterium dochodowego, pod 

warunkiem wystąpienia określonych w ustawie okoliczności rodzących potrzebę udzielenia 

pomocy. 

Kryterium dochodowe określone jest kwotowo na osobę w rodzinie i kształtuje                                  

się następująco: 

- na osobę w rodzinie 456zł. 

- na osobę samotnie gospodarującą 542zł. 

Zasada przyznawania świadczeń ma charakter reglamentowany. Szczegółowe przepisy 

wskazują określone warunki i okoliczności do przyznania bądź odmowy  świadczeń. 

 W 2014r. realizowane przez Ośrodek zadania pomocy społecznej były zadaniami 

własnymi gminy o charakterze obowiązkowym, jednakże w zakresie wypłaty zasiłku stałego, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłku okresowego i  dożywiania dotowane były              

z  budżetu państwa. 

Świadczenia wypłacano w formie: 

- zasiłek stały – 33 osób - 344 świadczeń 

- zasiłek okresowy – 128 osób – 955 świadczeń 

- zasiłek celowy i pomoc w naturze – 135 osób – 422 świadczeń 

- zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa           

   w zakresie  dożywiania” – 143 osóby – 749 świadczeń,                                            

 -dofinansowanie pobytu w DPS – 21 osób – 239 świadczeń                                             

Zasiłek okresowy jest świadczeniem, które przysługuje w szczególności ze względu                      

na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, w okresie oczekiwania na 

świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kierowany jest do osób bez 

dochodu lub                  o dochodach niższych od ustawowego kryterium dochodowego. Jego 

wysokość ustala się do wysokości różnicy pomiędzy ustawowym kryterium dochodowym,                

a dochodem osoby lub rodziny nie niższej jednak niż 50% tej wysokości. Świadczenie to było 

wypłacane w kwotach minimalnych bez udziału środków własnych gminy. 
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W 2014 r. był wypłacany w wysokości dotowanej przez budżet państwa. 

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego odpowiednio 

osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Kwotę zasiłku stanowi różnica 

pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie,                 

a dochodem tej osoby nie więcej niż 529zł. 

 W zakresie środków własnych gminy były natomiast finansowane zasiłki celowe                  

i pomoc w naturze. Pomoc w tej formie została przyznana na zaspokojenie niezbędnych 

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

Pośród korzystających 24 rodzinom dowieziono węgiel.  

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 60 % zadanie to było dofinansowane przez budżet państwa.  

Ogólny koszt Programu to 175.000 zł, w tym środki  gminy 70.000 zł, środki budżetu 

państwa 105.000 zł .                                                                                                      

W zakresie tym pomiędzy gminą, a Wojewodą została podpisana umowa.                                                                                                             

W ramach programu dożywiania pomocą zostało objętych łącznie 354 osoby,  w tym: 

 39 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (w tym 14 dzieci - posiłki                           

w przedszkolu), 

 84 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych w tym 53 uczniów – 

posiłki w szkole), 

 143 osóby dorosłe spełniające  ustawowe kryteria kwalifikujące do otrzymania 

pomocy ( w tym 3 osoby – posiłki ) którym przyznano decyzją swiadczenie. 

Program dożywiania obejmował osoby i rodziny,  które spełniały kryterium ustawowe 

kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej oraz osoby których dochód na osobę                       

w rodzinie nie przekraczał 150% tego  kryterium  tj. kwoty obecnie 684zł w przypadku osoby                  

w rodzinie i 813zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. 

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

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pmoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 -2020. Dla celów przyznania powyższej pomocy kryterium zostało 

podwyższone do 150 %.  

Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny posiadały  możliwość korzystania z obiadów 

w stołówkach. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobom starszym  posiłku lub            

z uwagi  na brak uzasadnienia do przyznania pomocy w formie posiłku przyznawany był  

zasiłek celowy na zakup żywności. Pomoc w tej formie decyzją przyznano 143 rodzinom            

( 340 osób w rodzinie). 

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

obowiązek organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

W 2014 r. na terenie gminy pomocą w formie usług opiekuńczych  objęto  28 osób chorych     

i niezdolnych do samoobsługi. Pomoc świadczona była przez 3 zatrudnione w Ośrodku 

opiekunki, które świadczyły usługi u 22  podopiecznych oraz 4 osoby zatrudnione  na umowę  

zlecenia u 6 osób w terenie. Większość podopiecznych to osoby samotne w wieku 80 - 90 lat 

(7  osób pozostających  w rodzinie). 

W ramach usług wykonywane były czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, porządkowe, 

przynoszenie posiłków, zamawianie wizyt lekarskich i zaspokajanie bieżących potrzeb 

chorego. Usługi opiekuńcze sa odpłatne.              
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Odpłatność za usługi naliczana jest zgodnie z tabelą odpłatności będącą załącznikiem                         

do Uchwały Nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia22 lutego 2013r.                        

w sprawie zasad  przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi  opiekuńcze                

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania. 

Ustalona pełna odpłatność za godzinę usług wynosi 12 zł.  

Zgodnie z ustalonymi zasadami i tabelą odpłatności wysokość odpłatności ponoszonej przez 

podopiecznego uzależniona była od kwoty posiadanego dochodu na osobę w rodzinie                      

w odniesieniu do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie 

zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej  

Ponadto ośrodek organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                  

z zaburzeniami psychicznymi  w miejscu zamieszkania.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych 

osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić; specjalistyczne usługi opiekuńcze są to 

usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym.  

Środki finansowe na realizację  i obsługę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                      

z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu państwa.  

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej pomocą w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych objął 2 osoby. Pomoc świadczona była przez osoby posiadające kwalifikacje do 

wykonywania zawodu tj. logopeda, psycholog i asystent osoby niepełnosprawnej, w zakresie  

uczenia  i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. 

U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w zależności od 

posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełny koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej 

wynosi 40 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, opuszczonych przez rodziny, 

pozbawionych na co dzień kontaktu z drugim człowiekiem. Ta niekonwencjonalna forma 

pomocy umożliwia integrację i kontakt   ze sobą tych osób. Pozwala choć na chwilowe 

przerwanie izolacji społecznej spowodowanej ich stanem zdrowia, wiekiem lub sytacją 

rodzinną. 

W zakresie tym Ośrodek korzysta z pomocy przedstawicieli samorządów wiejskich, 

przedstawicieli ochotniczej straży pożarnej oraz ludzi dobrej woli, którzy chętnie włączaja się 

do współpracy. W uroczystości uczestniczy rokrocznie ok. 80-100 osób 

Typy rodzin objętych pomocą w 2014r. to: 

 rodziny z dziećmi - 68 w tym: 

      - 19 rodzin  wielodzietnych( 3 i więcej dzieci ) 

- 17 rodzin niepełnych 
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 osoby samotnie gospodarujące - 126 

 rodziny emerytów i rencistów – 38  

 

Powody przyznania pomocy: 

 

 ubóstwo – 172 rodziny ( utrzymany dotychczasowy poziom ) 

 bezrobocie – 153 rodziny (spadek liczby osób) 

 niepełnosprawność – 41 rodzin 

 długotrwała choroba –40 rodzin 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 2 rodziny  

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 14 rodzin, 

 przemoc w rodzinie - 8 rodzin,. 

 alkoholizm – 11 rodzin. 

Głównym, a właściwie utrzymującym się od lat powodem ubiegania się                                      

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

W 2014r. z pomocy tut. Ośrodka korzystało 153 osoby bezrobotne, pośród których jedynie            

1 pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Stanowili oni najliczniejszą grupę klientów. Pośród nich 

ok. 64%  korzysta z pomocy społecznej ponad 2 lata.  

Są  to w większości  ludzie w wieku 36 - 45  i powyżej 50 roku życia o niskim poziome 

wykształcenia bądź bez kwalifikacji zawodowych, często o niskiej akceptacji społecznej i 

zawodowej. Jak wynika z analizy są oni grupą najbardziej zagrożoną dalszym pozostawaniem 

bez pracy i posiadającą stały problem z jej znalezieniem.  

 Jak wynika z danych PUP na koniec 2014 r.na terenie miasta i gminy Biała 

zarejestrowanych było ogółem 435 bezrobotnych, w tym jedynie 20 pobierało zasiłek dla 

bezrobotnych. 

Pośród z nich 269 osób to długotrwale bezrobotni, w tym 112 to osoby powyżej  50 roku 

życia a 155 bez kwalifikacji zawodowych .  

W stosunku do roku poprzedniego  liczba bezrobotnych uległa  jednak zmiejszeniu o 96 osób. 

 Analizując strukturę dochodów rodzin objętych w 2014r. pomocą tut. Ośrodka na 232 

rodziny  - 52 rodziny nie posiadało żadnego dochodu, w  13 rodzinach dochód nie przekraczał 

100zł na osobę, w 23 nie przekraczał 200zł, w 66 rodzinach kształtował się  w granicach 300 - 

456 zł. Jak wynika z analizy danych tut. Ośrodka pośród rodzin korzystajacych ze świadczeń 

pomocy społecznej w 97 rodzinach dochód stanowia niezarobkowe żródła dochodu, u 57 

rodzin – emerytura lub renta, u 3 rodzin praca dorywcza natomiast jedynie u 19 praca stała. 

 Dla rodzin nie posiadających dochodu pomoc. tut. Ośrodka była jedynym źródłem 

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

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

względu na ograniczone środki i wzrastający koszt utrzymania udzielana pomoc nie była 

adekwatna do występujących potrzeb i nie spełniała oczekiwań klientów, którzy liczyli na 

zabezpieczenie ich potrzeb całkowicie. 

Zgodnie z ustawą osoby korzystające z pomocy  są obowiązane do współdziałania              

z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji. Obecny system pomocy 

społecznej ukierunkowany jest na wzbudzanie aktywności osób i rodzin w przezwyciężaniu 

ich własnych trudności. W zakresie tym zawarto 9 kontraktów. 

Działalność pracownika socjalnego nakierowana jest na mobilizowanie  klientów  do działań 

pozwalających na usamodzielnienie  się.  

Bezpośredni kontakt zmierza do poszukiwania wspólnie z klientem rozwiązań jego trudności 

życiowych, niwelowania przyczyn złej sytuacji zarówno bytowej jak i rodzinnej. 
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Praca z klientem ma na celu wywołać zmianę istniejącej u niego złej sytuacji,  pomóc                      

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

samodzielnego funkcjonowania bez udziału pomocy społecznej. Osiągnięcie tego celu staje 

się jednak coraz większym problemem z uwagi na to, że główną przyczyną złego 

funkcjonowania są znikome możliwości znalezienia zatrudnienia, co generuje wzrost ubóstwa                   

i niedomagania rodziny. 

 Jak wynika z danych Ośrodka w 2014r. pomocą w formie świadczenia pracy socjalnej 

zostały objętych 191 rodzin w tym 77 udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej.  

Jak ustalono pośród bezrobotnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka  pomimo trudnej 

sytuacji na rynku pracy 25 osób usamodzielniło się, w tym 17 osób korzystało z pomocy 

społecznej powyżej 2 lat.  Z pomocą Ośrodka 12 osób podjęło pracę , 7 osób uzyskało 

świadczenia ZUS, 1 osóbę skierowano na KIZ   

Wydano 11 decyzji odmawiających przyznania świadczenia z powodu niespełnienia 

kryterium ustawowego, kwalifikującego do pomocy.  

 W zakresie realizacji zadań Ośrodek służył pomocą między innymi                                       

w uzyskaniu świadczeń ZUS, alimentów, umieszczeniu w DPS, załatwianiu różnych spraw 

urzędowych i indywidualnych. W zakresie tym współpracował z Sądem, Policją, ZUS, PUP, 

PCPR, placówkami służby zdrowia, Stacją Opieki Caritas, Samorządem terytorialnym, oraz 

innymi instytucjami i osobami pomocnymi we wspieraniu działań.  

 W dobie utrzymującego się bezrobocia generującego zjawisko coraz większego 

ubóstwa rodzi się konieczność podjęcia działań zmierzających do spowodowania poprawy 

sytuacji na rynku pracy, aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy z uwagi 

na swój naganny tryb życia dotychczas nie sprawdziły się i nie były pożądane na rynku pracy. 

 Wychodząc naprzeciw osobom mającym trudności w odnalezieniu się na rynku pracy 

na terenie miasta i gminy są organizowane prace społecznie –użyteczne, prace interwencyjne  

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

Organizatorem prac jest Urząd Miejski przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Prace społecznie - uzyteczne organizowane są dla osób długotrwale bezrobotnych, bez zasiłku 

i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

W 2014r. w ramach tych prac zatrudnionych było 10 osób. W okresie tym większość tych 

osób nie korzystała ze świadczeń pomocy społecznej. 

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

tej grupy osób.  Forma ta z jednej strony pozwala na dodatkowe, poza pomocą społeczną, 

wsparcie materialne osób i rodzin długotrwale pozostających bez pracy i jednocześnie 

niepożądanych z różnych względów na rynku pracy z drugiej zaś – pozwalała  zweryfikować 

dyspozycyjność i chęć do podjęcia pracy i współpracy tych osób w poprawie własnej  sytuacji  

życiowej. Uczestniczenie w tej formie aktywizacji jest jednak sprawą czasową i dostarcza tym 

osobom doraźnego wsparcia. Nie przyczynia się jednak do likwidacji bezrobocia. 

Zgodnie z przepisami odmowa podjęcia proponowanego zatrudnienia pozbawia osobę 

bezrobotną statusu bezrobotnego i jednocześnie  prawa do korzystania ze świadczeń 

społecznych. 

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

realizowany będzie Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obejmujący zarówno 

dzieci i uczniów szkół jak również uprawnione osoby dorosłe. Dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym będą również kontynuowane prace społecznie  użyteczne                      

i stosowane inne dostępne formy aktywizacji.  

Zakłada się, że pomocą społeczną zostaną objęte wszystkie osoby wymagające 

wsparcia pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych. Potrzeby oczekujących na 

pomoc będą uwzględniane w miarę możliwości finansowych Ośrodka i jeżeli będą 

odpowiadać założonym celom pomocy społecznej. 
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Poza zadaniami pomocy społecznej Ośrodek realizuje również zadania przekazane do 

realizacji mocą odrębnych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po 

zapewnieniu odpowiednich środków. 

W zakresie tym Ośrodek realizuje udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

– stypendia dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie gminy Biała. 

 W roku szkolnym2013/2014 pomocą zostało objętych 59 uczniów, w tym: 

- 35 uczniów szkół podstawowych, 

- 9 uczniów gimnazjum 

- 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W zakresie tym wypłacono 590 świadczeń na kwotę 48.219 zł. 

Pomoc w formie stypendium realizowana jest w celu zmniejszenia różnic                                        

w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Dotyczy to uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczć ustawowego 

kryterium dochodowego  określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

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

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

Ponadto Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy                                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja tych zadań odbywa                                              

się w szczególności poprzez udział w tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz obsługę administracyjno – 

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Zespół Interdyscyplinarny jest organem integrującym i koordynującym działania 

różnych podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                           

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

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

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

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2014r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 61 spotkań powołanych grup roboczych 

celem znalezienia rozwiązania i udzielenia pomocy osobom dotkniętych przemocą. 

Ustawa z dnia 9 czerwcz 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej nakłada 

na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastepczej. Jednym z realizatorów zadań jest Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W zakresie tym w 2014 r. Ośrodek obejął  swoim szeroko rozumianym wsparciem 68 rodzin 

z dziećmi. Dzieci z tych rodzin są w szczególnym zainteresowaniu tut. Ośrodka . W miarę 

występujących potrzeb udzielana jest im pomoc w formie obiadów w szkole, stypendiów oraz 

stosownych świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej. 

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dotkniete przejawem przemocy 

mogą korzystać z pomocy terapeutycznej w punkcie konsultacyjnym z  poradnictwa 

psychologa oraz pomocy pracowników socjalnych. 

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

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

Osrodek nawiazuje współpracę. Jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawicieli 

placówek szkolnych dla dzieci z rodzin niewydolnych organizowane jest specjalne wsparcie 

psychologiczne i pedagogiczne a w okresie letnim dzieci te kwalifikowane są w porozumieniu 

z tut.  Ośrodkiem do wyjazdów na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty. 
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     Celem pomocy w sprostaniu problemom opiekuńczo –wychowawczym i prowadzenia 

gospodarstwa domowego przewiduje się, że w 2015 roku będzie istniała potrzeba 

zatrudnienia w Ośrodku asystenta rodzin  dla   2 rodzin zamieszkujacych na terenie gminy. 

Ponadto zadaniem własnym gminy jest współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 

zakresie tym za pośrednictwem Ośrodka ponoszona jest odpłatność za pobyt 4 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo 

– wychowawczej. Koszt poniesionej odpłatności w 2014 roku wyniósł 9.142 zł.                                                               

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest również organem, który                                          

z upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, jest 

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

Prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

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

świadczeń.  

Pomoc społeczna jest adresowana do osób o najniższych dochodach, natomiast system 

świadczeń rodzinnych stanowi wsparcie dla rodzin gorzej sytuowanych w zakresie 

wychowania dziecka oraz kiedy w rodzinie występuje niepełnosprawność.  

Inne są też kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń.  

Kryterium uprawniajace do swiadczeń rodzinnych wynosi 574 zł/os w rodzinie                                  

a w przypadku rodziny wychowującej dziecka niepełnosprawne 664 zł/os. Natomiast 

kryterium uprawniajace do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

wynosi 1.922 zł/os. 

W zakres systemu świadczeń rodzinnych wchodzą: 

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

 świadczenia opiekuńcze w tym: 

            -  zasiłek pielęgnacyjny 

            - świadczenie pielęgnacyjne 

            - specjalny zasiłek opiekuńczy 

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 

w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 

 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– bezterminowo. Kryterium dochodowe wynosi 725 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500zł. 

W 2014r.  w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

rozpatrzono 370 wniosków. 

  Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 427 rodzin. Miesięcznie wypłacano około                 

808  świadczeń  na kwotę 123.609zł.  

Ogółem w 2014r. wypłacono: 

 9.247  świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1.290.235 zł.  

 315 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 122.987zł. 

 132 świadczenia zasiłku dla opiekuna na łączną kwotę 70.086zł.  

Rodzaj wielkość i kwotę  świadczeń przedstawiono w załączniku nr 1.  

 

Biała dn. 16. 03.2015 r.                                                       Sporządził: 

Kierownik Ośrodka Pomocy                     

Społecznej  w Białej                                

mgr Lila Krawczyk 
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Załącznik nr 1     
    

                   Tabela ilustrująca kwotę i ilość świadczeń rodzinnych w 2014r. 
 
 

Stawki miesięczne (w 
zł) 

 
Rodzaj świadczenia 

Liczba rodzin Liczba  
dzieci 
 

 
Zasiłek rodzinny 
 

   

77zł 
106zł 
 
115zł 

W wieku do ukończenia 5 roku życia 
W wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia 
W wieku powyżej 18 roku życia 

 
 
219 

 
 
427 

 
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
 

   

 
1000zł jednorazowo 

 
urodzenia dziecka 
 

 
16 

 
16 

 
400zł 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

 
8 

 
8 

 
170zł/250zł  

 
samotnego wychowywania dziecka 

 
17 

 
21 

 
 
60zł 
80zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:                                                        
- do 5 lat                                                                                    
- powyżej 5 lat 

 
 
38 

 
 
42 

 
100zł jednorazowo 
 

 
rozpoczęcia roku szkolnego 

 
146 

 
274 

 
 
50zł 
90zł 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania:                                              - dojazdy                                                                         
- zamieszkanie (internat, bursa) 

 
 
67              
6 

 
 
89                  
6 

 
80zł 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na 
trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego) 

 
52 

 
88 

 
1.000zł 
 

 
Jednorazowa zapomoga (tzw.becikowe) 

 
56 

 
56 

 
Świadczenia opiekuńcze 
 

   

             
             153zł 
 

 
zasiłek pielęgnacyjny 

 
195 

 
199 

620zł/800zł od V 2014  
świadczenie pielęgnacyjne 

 
31 

 
31 



 

10 

 

520zł zasiłek dla opiekuna 8 8 

 
Fundusz  alimentacyjny 
 

 Do wysokości zasądzonych alimentów nie więcej  niż 
500 zł 

 
20 

 
27 

 
 
Biała, dn.  16.03.2015r.                                                                                  mgr Lila Krawczyk                                                                                    
                                                                                                                           Kierownik Ośrodka  
                                                                                                                           Pomocy Społecznej   
                                                                                                                           w  Białej 

 


