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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.2020r.713 z późn. 

zm.); 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 2004 r. o pomocy społecznej (t.j .Dz.U. 2020 r. poz. 

1876 z późn. zm.); 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.); 

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

(t.j. Dz.U.2020.0.821 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

111 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. Dz.U.2020.0.808 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.); 
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• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 

852 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz.176 

z późn. zm.); 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2133 z późn. zm.); 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 75 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. Dz.U.2020r.685 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 

z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2020 poz. 1297 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z. 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.); 

• Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019-2023 (M.P.2018.1007) 
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W 2020r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej zamknęły się kwotą 14.511.066,97zł, 

z czego: 

 

1) na zadania własne       2.263.222,42zł 

• w tym środki z budżetu Gminy Biała    1.661.538,98zł 

co stanowi około 11,45% ogółu wydatków OPS w 2020 roku; w tym: 

- zasiłki celowe            79.202,53zł 

- schronisko                13.530,00zł 

- sprawienie pogrzebu                    0,00zł 

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (40%)       70.000,00zł 

- stypendia (20%)              1.973,30zł 

- domy pomocy społecznej          620.954,20zł 

- usługi opiekuńcze           216.904,16zł 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie               273,13zł 

- pozostałe koszty bieżącego utrzymania i działalności OPS     553.627,45zł 

- Asystent rodziny             48.891,65zł 

- piecza zastępcza             49.586,70zł 

- dofinansowanie świadczeń rodzinnych środkami własnymi        3.297,96zł 

- pozostała działalność             3.297,90zł 

• w tym dofinansowanie do zadań własnych (dotacja Wojewody)    601.683,44zł 

co stanowi około 4,15% ogółu wydatków OPS w 2020 roku; w tym: 

- zasiłki okresowe           179.936,59zł 

- zasiłki stałe            149.395,75zł 

- program „Posiłek w szkole  i w domu” (60%)                 105.000,00zł 

- stypendia (80%)              7.893,22zł 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych        13.091,21zł 

- utrzymanie OPS           146.366,67zł 

 

2) na zadania zlecone       12.120.305,73zł 

co stanowi około 83,53% ogółu wydatków OPS w 2020 roku; w tym: 

- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,  

  w tym utrzymanie 3%                 2.489.071,81zł 

- świadczenia wychowawcze, w tym utrzymanie 0,85%   9.233.606.12zł 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze          40.615,00zł 
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- składki na ubezpieczenia zdrowotne         13.906,80zł 

- świadczenia „Dobry Start”, w tym utrzymanie10zł/dziecko    340.070,00zł 

- ochrona zdrowia                 600,00zł 

- wynagrodzenie opiekuna prawnego           2.436,00zł 

 

3) na realizację projektu „Nie – Sami – Dzielni”      67.193,95zł 

co stanowi około 0,46% ogółu wydatków OPS w 2020 roku; w tym: 

• środki własne (remont mieszkań)            14.694,25zł 

• środki unijne (AOON, remont mieszkań wraz  

z kosztami pośrednimi)            52.499,70zł 

 

4) na realizację Programu Wieloletniego Senior+ - utworzenie  

i wyposażenie placówki Klubu Senior+                  19.222,05zł 

co stanowi około 0,13% ogółu wydatków OPS w 2020 roku; w tym: 

• środki własne                     11.959,31zł 

• dotacja                7.262,74zł 

 

5) na realizację projektu „Inkubator Szczęścia”                 39.900,00zł 

co stanowi około 0,27% ogółu wydatków OPS w 2020 roku; w tym: 

• środki własne                  0,00zł 

• środki unijne            39.900,00zł 

 

6) na realizację projektu „Bliżej Rodziny i Dziecka”                    1.222,82zł 

co stanowi około 0,01% ogółu wydatków OPS w 2020roku; w tym: 

• środki własne                       0,00zł 

• środki unijne              1.222,82zł 
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Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w 2020 roku  
w porównaniu do 2019 roku 

Lp. Rozdział 2019 2020 
Dynamika 
2020/2019 

1 85195 ochrona zdrowia 480,00 600,00 125,00 

2 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 494,10 273,13 7,82 

3 
85213 składki zdrowotne podopiecznych 

pobierających zasiłki stałe 
15 093,96 13 091,21 86,73 

4 
85513 składki zdrowotne podopiecznych 

pobierających świadczenia rodzinne  
16 825,50 13 906,80 82,65 

5 85214 zasiłki celowe + schronisko + pogrzeby 99 397,30 92 732,53 93,29 

6 85214 zasiłki okresowe 206 226,32 179 936,59 87,25 

7 85216 zasiłki stałe 174 587,26 149 395,75 85,57 

8 85219 utrzymanie OPS 754 570,51 699 994,12 92,77 

9 85219 wynagr. opiekuna prawnego 2 436,00 2 436,00 100,00 

10 85228 usługi opiekuńcze 179 306,06 216 904,16 120,97 

11 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 840,00 40 615,00 110,25 

12 85230 dożywianie 175 000,00 175 000,00 100,00 

13 85295 pozostała działalność 643 908,40 624 252,10 96,95 

14 85415 stypendia 11 126,02 9 866,52 88,68 

15 85501 świadczenia wychowawcze 6 988 743,17 9 233 606,12 132,12 

16 85502 świadczenia rodzinne  2 353 496,58 2 492 369,77 105,90 

17 85504 asystent rodziny 50 479,14 48 891,65 96,86 

18 85504 świadczenia "Dobry Start" 340 380,00 340 070,00 99,91 

19 85510 piecza zastępcza 46 623,38 49 586,70 106,36 

20 85295 projekt "Nie-Sami-Dzielni" 105 456,81 67 193,95 63,72 

21 85295 program Senior+ 181 982,82 19 222,05 10,56 

22 85295 projekt "Inkubator Szczęścia"   39 900,00 0 

23 85295 projekt "Bliżej Rodziny i Dziecka"   1 222,82 0 

  RAZEM: 12 381 581,33 14 511 066,97 117,20 

  
Zadania własne OPS (środki z budżetu Gminy 

Biała) 
1 666 664,75 1 661 538,98 99,69 

  Zadania własne (środki z budżetu Wojewody) 692 150,30 601 683,44 86,93 
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Zadania zlecone OPS (środki z budżetu 

Wojewody) 
9 735 326,65 12 120 305,73 124,50 

  Projekty 287 439,63 127 538,82 44,37 

  RAZEM: 12 381 581,33 14 511 066,97 117,20 

Udział procentowy poszczególnych środków w kwocie wydatków ogółem 

  
Zadania własne OPS (środki z budżetu Gminy 

Biała) 
13,46 11,45 xxx 

  Zadania własne (środki z budżetu Wojewody) 5,59 4,15 xxx 

  
Zadania zlecone OPS (środki z budżetu 

Wojewody) 
78,63 83,53 xxx 

  Projekt "Nie-Sami-Dzielni" 0,85 0,46 xxx 

  Program Senior+ 1,47 0,13 xxx 

  Projekt „Inkubator Szczęścia”   0,27 xxx 

  Projekt „Bliżej Rodziny i Dziecka”   0,01   

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

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 

w latach 2019 -2020 

 

 

     

13%
6%

79%

1%1%

2019 rok

Zadania własne OPS (środki z
budżetu Gminy Biała)

Zadania własne (środki z
budżetu Wojewody)

Zadania zlecone OPS (środki
z budżetu Wojewody)

Projekt "Nie-Sami-Dzielni"

Program Senior+

11%
4%

84%

1%
0%

0%

0%

2020 rok

Zadania własne OPS
(środki z budżetu
Gminy Biała)
Zadania własne
(środki z budżetu
Wojewody)
Zadania zlecone OPS
(środki z budżetu
Wojewody)
Projekt "Nie-Sami-
Dzielni"

Program Senior+

Projekt „Inkubator 
Szczęścia”
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          Udział poszczególnych wydatków w całości budżetu 

                       Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

                                           w roku 2020 

 
 

 

 

 

 

85195 ochrona zdrowia

85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

85213 składki zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe

85513 składki zdrowotne podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne

85214 zasiłki celowe + schronisko + pogrzeby

85214 zasiłki okresowe

85216 zasiłki stałe

85219 utrzymanie OPS

85219 wynagr.opiekuna prawnego

85228 usługi opiekuńcze

85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 dożywianie

85295 pozostała działalność

85415 stypendia

85501 świadczenia wychowawcze

85502 świadczenia rodzinne

85504 asystent rodziny

85504 świadczenia "Dobry Start"

85510 piecza zastępcza

85295 projekt "Nie-Sami-Dzielni"

85295 program Senior+

85295 projekt "Inkubator Szczęścia"

85295 projekt "Bliżej Rodziny i Dziecka"
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Tabela Nr 1- Rodziny objęte pomocą  społeczno-materialną 

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

Rok 2019 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinie Wskaźnik procentowy 

169 320 3,09% 

*liczba mieszkańców gminy Biała – 10 359  (źródło UM Biała) 

Rok 2020 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinie Wskaźnik procentowy 

166 284                  2,76 %   

*liczba mieszkańców gminy Biała – 10 294 (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 2020 r. poz. 

1508.1693,2192,2354,2529 , z 2020 r. poz.1876)  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie Biała zamieszkiwało 10 294 

mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. udzielił wsparcia 166 rodzinom – liczba 

osób w tych rodzinach to 284 osoby. Wsparcie systemem pomocy społecznej objęto 2,76 % 

ogółu mieszkańców. 

Tabela 2 Struktura wiekowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w 2020 r.  

 

wiek odbiorców liczba osób w rodzinach 

0-16 lat 63 

17-21 lat 16 

22-30 lat 14 

31-40 lat 28 

41-50 lat 30 

51-60 lat 32 

61-65 lat 29 

66 lat i więcej 72 

razem 284 
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Zanotowano wzrost w grupach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 

przedziale wiekowym 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 66 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 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 14 wywiadów środowiskowych 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 528 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; 
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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, 
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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 2020 r. 

 

                   Forma pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

w zł 

Zasiłek okresowy z tego: 

          środki własne 

          dotacja 

75 

0 

75 

313 

0 

313 

76 725 

0 

76 725 

 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

Zasiłki celowe, celowe specjalne                          

i w naturze ( w tym zasiłki Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania) 

103 X 248 828 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego 

1 1 2 480 

• Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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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 149 396  zł. 

Tabela Nr 4. Udzielona pomoc w formie zasiłków stałych w 2020 r. 

 

 

Forma pomocy 

 

 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Zasiłki stałe ogółem 
27 282 149 396 

w tym z przeznaczeniem dla: X x x 

  -osoby samotnie gospodarującej 23 234 130 216 

  -osoby  pozostającej w rodzinie 4 48 19 180 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

PROGRAM WIELOLETNI „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

 

           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  Program  

wieloletni                       „ Posiłek w szkole i w domu” w tym celu Gmina Biała zawarła 
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Porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w/w 

programu. Na realizację Programu gmina otrzymała  dotację w wysokości 60 %  udział środków 

własnych gminy wynosi nie mniej  niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji programu 

wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu”. 

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 2019r.  

(razem dotacja i środki własne gminy), 

z tego: 

175000 70000 105000 

 koszt udzielenia pomocy w formie posiłku  

 

zasiłek celowy na zakup żywności 

2 894 

 

172 106 

1 158 

 

68 842 

1 736 

 

103 264 

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 

189 osób z gminy Biała. Z pomocy w formie obiadów  skorzystało 20 dzieci - w szkołach 15                                           

i 5 w  przedszkolach. Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” pozwoliła    na 

ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych                                 

i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 
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               PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 Nr 1398 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 2020 r. wydano 6 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych 

świadczeń. 

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. 

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. 
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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 528 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  
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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 2020 dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych wyniosła  7.893,22  zł. Środki 

własne gminy – 1. 973,30 zł. Łączna wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 9 866,52zł.   

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. (rok szkolny 2019/2020) ze stypendiów 

szkolnych skorzystało 11 uczniów; w okresie od września do grudnia 2020 r. (rok szkolny 

2019/2020) - 7 uczniów. 

W roku 2020 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 2020 r. zostało złożonych mniej wniosków niż w roku 2019.  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 528 zł. Poziom materialny wielu rodzin się podniósł, 

co skutkuje przekroczeniem wymaganego kryterium.  
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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 2020 usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami objęte były 

 w sumie 30 osoby. Do wykonywania powyższych zadań w ramach usług opiekuńczych 

(zadania własne i zlecone) Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020r. zatrudniał 5 opiekunek.  

Tabela 6. Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w 2020 

LATA 
RODZAJ 

USŁUG 

 

OSOBY 

SAMOTNE 

OSOBY 

SAMOTNIE 

GOSPODA- 

RUJĄCE 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINIE 

OGÓŁEM 

2020 Usługi 

opiekuńcze 

14 16 36 30 
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Tabela Nr 7  Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych                                      

a rodzaj odpłatności w 2020 

Lata 

Usługi 

bezpłatne 

Usługi częściowo 

odpłatne 

Usługi 

pełnopłatne 

Ogółem 

osób 

2020 0                29 1 30 

 Źródło: dane statystyczne działu usług opiekuńczych 

 Jak wynika z powyższej tabeli żadna osoba nie była zwolniona z ponoszenia 

odpłatności za wykonywane usług inne dokonywały opłat, z czego: 

30 osób ponosi odpłatność częściową za wykonywane usługi zgodnie z tabelą 

(uchwała Rady Miejskiej Nr XI.139.2020z dnia 10 lutego 2020r.),   

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 2020 wynosi 4835,5 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 Uchwały Rady 

Miejskiej Nr XI.139.2020z dnia 10 lutego 2020r.. 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 2020 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. 
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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.                                        

− 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) 

 

                                               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. 
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 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 2020 r. opłata gminy za mieszkańców w domu pomocy społecznej wyniosła  

620 954 zł. 

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

o pomocy społecznej wyniosła  114 830 zł. 

Średni miesięczny koszt utrzymania przez gminę mieszkańca w domu pomocy społecznej                      

w 2020 r. wyniósł   3 059 zł. 

 Na dzień 31.12.2020r. w domach pomocy społecznej przebywało 20 osoby   z tego: 
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- 7 osób - Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie dla osób o profilu: dla osób   

w podeszłym wieku. Koszt utrzymania mieszkańca  wynosił 3 393,66 zł. 

- 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 :4 242,00 zł. 

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

i niepełnosprawnych fizycznie. Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 669,95 zł. 

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

Koszt utrzymania mieszkańca wynosił  3 408,00 zł. 

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

chorych Koszt utrzymania wynosił- 3 567,50 zł. 

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

chorych .koszt utrzymania wynosił 4 106,00  zł. 

 W roku 2021 r. przewidywany jest znaczny wzrost kosztów utrzymania mieszkańca                   

w domu pomocy społecznej o 10 %  - 15% w stosunku do roku 2020 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. 
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ŚWIADCZENIA  RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO I ICH REALIZACJA W 2020 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 2020r. poz. 111).  

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 

oraz świadczenie pielęgnacyjne, 

3) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a, 

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b, 

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

5) 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. 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. W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza 

kwotę 674zł/764zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż 

łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie 

zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 

a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz 

z dodatkami, w danym okresie zasiłkowym stanowi suma przysługujących rodzinie:  

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na której danej rodzinie jest 

ustalone prawo do tych zasiłków;  

2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania                                  

z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka                          

w rodzinie wielodzietnej i kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podzielonych 

przez liczbę miesięcy, na które w danej rodzinie jest ustalone prawo do tych dodatków;  

3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego                      
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i podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 12. 

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej 

rodzinie, jest niższa niż 20,00zł, świadczenia te nie przysługują. 

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. Nie są uzależnione od dochodu rodziny, świadczenia opiekuńcze w 

formie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 

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.  

Od  1 listopada 2018 r. do nadal  wynoszą: 

• 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/ 
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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 (215,84zł 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 (1830,00zł miesięcznie od 1-01-2021r. 1971,00zł miesięcznie)   

- 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. z 2020r. poz. 1359) 

ciąży obowiązek alimentacyjny; opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną 

zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej – 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 (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                            
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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 2020 r. otrzymana dotacja, w pełni zabezpieczyła środki na 

wypłatę świadczeń. Plan po dokonanych w ciągu roku zmianach, wynosił 2.572.249,00zł. 

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

wyniosło 2.489.071,81zł, co stanowi 96,77 % planu. Z tej kwoty, 103.752,58 zł to wydatki na 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 2.249.501,95zł – wydatki na świadczenia rodzinne,   

i na zasiłki dla opiekunów, 135.817,28zł – wydatki na składki społeczne.  

Wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 444.390,52zł, na dodatki do zasiłku rodzinnego 

247.391,45 zł, na świadczenia opiekuńcze 1.254.452,50 zł w tym na zasiłki pielęgnacyjne -

471.289zł, na świadczenia pielęgnacyjne – 755.263,50 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 

27.900,00 zł i zasiłki dla opiekunów – 0,00 zł.  

Na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe wydano 58.000 zł.  

 W 2020 roku na składki emerytalne i rentowe wydano 135.817,28 zł, a na składki zdrowotne 

13.906,80 zł. 

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

przeznaczana na koszty obsługi zadania. W 2020r. koszty związane z obsługą świadczeń 

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

69.866,38 zł.  

Korzystający ze świadczeń rodzinnych. 

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

31-12-2020 ze świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzystało 265 rodzin. Z liczby 265 -

161, to rodziny, w których wypłacane są tylko zasiłki rodzinne.  Na dzień 31-12-2020 spośród 
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161 rodzin, 59 to rodziny z 1 dzieckiem, 69 rodzin z 2 dzieci, 24 rodzin z 3 dzieci, i 9 rodzin             

z 4 i więcej dzieci.  

Zasiłek pielęgnacyjny był wypłacany średnio na miesiąc dla około 194 osób. Świadczenie 

pielęgnacyjne na koniec grudnia 2020r. było wypłacane w 38 rodzinach. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy na dzień 31-12-2020 wypłacano w 6 rodzinach.   

Wartości dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne są wartościami dynamicznymi                    

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

W całym 2020 r. wypłacono 9.080 świadczeń rodzinnych na wartość 2.186.737,07 zł. Średnio 

na miesiąc – 757 świadczeń, na kwotę 182.228zł. Średnia wartość jednego świadczenia, 

wyniosła 241zł.  

Z ogólnej liczby 9.080 wypłaconych świadczeń rodzinnych – 3.889 to wypłacone zasiłki 

rodzinne; średnio na miesiąc – 324,08. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniosła – 

444.390,52zł. Średnia kwota zasiłku rodzinnego w 2020 r. wyniosła blisko 114,27 zł. Wydatki 

na dodatki do zasiłku rodzinnego w 2020 r. wyniosły 247.391,45 zł. Z kwoty 247.391,45 zł 

największe wydatki to wypłaty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej – 67.617,04 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 

43.542,42 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 

38.602,72 zł , 

Wydatki na świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze) w 2020 r. wyniosły 1.254.452,50zł.  

Decyzje. 

Świadczenia rodzinne są przyznawane decyzją administracyjną. Postępowanie jest wszczynane 

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

2020 przyjęto 505 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 2020 zostało wydanych 461. Oznacza to, że średnio na 

miesiąc było wydawanych ponad 38 decyzje. W wielkościach tych mieszczą się również 

decyzje zmieniające i uchylające.  

 

 



 

29 
 

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 wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i 

uzyskaniu dochodu- po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 5 

ust. 4c (przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z wyrejestrowania lub rozpoczęcia 

pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub 

dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w 

okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego 

pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli 

pozarolniczą działalność gospodarczą) 

• 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, do dnia wydania decyzji o 

uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne /chodzi o sytuacje, gdy członek 

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

świadczenia były pobrane w kraju/; 
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• 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 tę decyzję.  

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi. W roku 2020 zwrócono 

(odzyskano) świadczenia nienależnie pobrane na kwotę  3.988,92 zł - dotyczy to świadczeń z 

roku bieżącego /2020/. 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 2020r. 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.  
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Tabela Nr 8 Informacja na temat liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych                     

Wyszczególnienie 2020r. 

I 

kwartał 

2020 r. 

II 

kwartał 

2020 r. 

III 

kwartał 

2020 r. 

IV 

kwartał 

2020 r. 

Dynamika 

II kw. / 

I kw. 

Dynamika 

III kw. / 

II kw. 

Dynamika 

IV kw. / 

III kw. 

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

rodzinne 

/narastająco/ 

3.410 848 865 

 

884 

 

813 102,00% 102,20% 91,97% 

Liczba rodzin 

pobierających 

zasiłek rodzinny 

/narastająco/ 

1.802 455 444 469 434 97,58% 105,63% 92,54% 

 

 

Tabela Nr 9. Liczba świadczeń rodzinnych w latach 2019- 2020 r. 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2019 Rok 2020 
Dynamika 

(2019r./2020r.) 

1. Zasiłki rodzinne 4.383 3.889 112,70% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 2.365 2.290 103,28% 

3. Świadczenia opiekuńcze /bez zasiłków dla opiekunów/ 2.596 2.647 98,07% 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55 58 94,83% 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe  389 368 105,71% 

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  146 97 150,52% 

 

Tabela Nr 10.Wydatki w rozdziale 85502 /świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny/                

w 2020 r. 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2020 
Dynamika 

(2020r./2019r.) 

1. Zasiłki rodzinne  444.390,52 496.629,59 89,48% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 247.391,45 268.765,17 92,05% 

3. Świadczenia opiekuńcze 1.254.452,50 1.073.415,32 116,87% 

4.  Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 58.000,00 55.000,00 105,45% 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 135.817,28 125.557,68 108,17% 

6. Koszty obsługi - ŚR 66.753,80 62.708,16 106,45% 

7.  Fundusz alimentacyjny  100.640,00 110.814,20 90,82% 

8. Koszty obsługi FA 3.112,58 3.427,24 90,82% 

9. Zasiłek dla opiekuna 0,00 3.166,50 0,0% 

10. Koszty obsługi – zasiłek dla opiekuna 0,00 97,93 0,0% 
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Uwaga: Wydatki przedstawione są w ujęciu kasowym. Dla potrzeb faktycznie poniesionych 

kosztów, od wydatków należy odjąć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w roku 2020, 

które nie podlegały zwrotowi do budżetu państwa, czyli zwrócone w tym samym roku. Za 2020 

r. zwrócono świadczenia rodzinne w kwocie 3.988,92 zł. 

 

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 2020r. poz. 808 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 ostatnich 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,  

w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty  

900zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, 

przekracza kwotę 900zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy 

między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, o którą został przekroczony 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.  W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje. 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.  
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Korzystający ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Wypłacone świadczenia. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 17 rodziny,  

w roku 2019 – 19 rodzin. Uprawnionych do świadczeń było 21 osoby, w roku 2019 – 26. W 

ciągu 2020 roku zostało wypłaconych 235 świadczeń na kwotę 101.490,00zł. W 2019 r. było 

wypłaconych 257 świadczeń na kwotę 110.814,20 zł. Średnia wysokość jednego świadczenia 

wyniosła 431,87 zł, w roku 2019 była to wartość – 431,18 zł.  

 

Tabela Nr 11 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 2019 2020 

Liczba uprawnionych osób do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

26 21 

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego  257 235 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 110.814,20 101.490,00 

 

 

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 2020 r. zostało przyjętych 21 wniosków, w roku 2019 - 18 wnioski. Decyzji 

administracyjnych (łącznie z decyzjami zmieniającymi, uchylającymi, żądaniem zwrotu) 

wydano 25, w roku 2019 wydano 21 decyzji.  

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny 

jest obowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dłużnik 

alimentacyjny oznacza osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, 

przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.  

W 2020 r. poprzez bezpośrednie wpłaty na konto OPS lub poprzez komornika sądowego 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne, zwrócono kwotę 23.107,00 zł,   co stanowi blisko 
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22,77 % kwoty wypłaconych świadczeń. W 2019 r. została zwrócona kwota w wysokości  

17.099,00 zł,   co stanowi blisko 15,43 % kwoty wypłaconych świadczeń. 

 

Wykres przedstawiający wyegzekwowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych  

w latach 2019 – 2020. 

  

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 2020r. poz. 808 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 % 
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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 2020 r. dochód w wysokości 

4.250,91 zł, w 2019 r. dochód ten wyniósł 2.022,40zł.  

 

Tabela Nr  12  Dane porównawcze wyegzekwowanych kwot od dłużników 

alimentacyjnych 

 

 2019 2020 

Kwota wyegzekwowana  

od dłużników alimentacyjnych - ogółem 
17.099,00 23.107,00 

Kwota stanowiąca dochód budżetu państwa w tym: 

odsetki ustawowe za opóźnienie 

15.076,60 

12.042,98 

18.856,09 

12.479,75 

Kwota stanowiąca dochód Gminy  2.022,40 4.250,91 

 

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 wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie 

tego zobowiązania; 

− informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, 

odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, odmawia zarejestrowania się w powiatowym 

urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ 
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właściwy dłużnika, odmawia bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, 

robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub 

przygotowaniu zawodowym dorosłych, 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 dłużnika:  

− składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy- Kodeks karny, 

− po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny 

posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty                           

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji. 

Na dzień 31.12.2020 w gminie było zarejestrowanych 19 dłużników alimentacyjnych.              

W roku 2020 skierowano  do prokuratury 2 wniosków  o ściganie dłużników w związku                                

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

kodeksu karnego.  

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 2020 r. skierowano 4 wnioski z prośbą                      

o aktywizację dłużników, natomiast w 2019 r. takich wniosków było 0.  
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Tabela Nr 13  Informacje ogólne na temat korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

         

Wyszczególnienie 
2020 

  

I kwartał 

2020 

II kwartał 

2020 

III 

kwartał 

2020 

IV 

kwartał 

2020 

Dynamika  

(II kw/I kw) 

Dynamika  

(III kw/II 

kw) 

Dynamika  

(IV kw/III 

kw) 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

60 

/narastająco/ 
16 14 14 16 87,50% 100,00% 114,29% 

Liczba wypłaconych 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

235 63 57 54 61 90,48% 94,74% 112,96% 

Wydatki na wypłaty świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego  
101.490,00 27.360,00 24.960,00 23.610,00 25.560,00 91,23% 94,59% 108,26% 

Przeciętna wysokość 

wypłaconych świadczeń 
431,87 434,29 437,89 437,22 419,02 100,83% 99,85% 95,84% 

Kwoty zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych  
23.107,00 7.272,26 4.618,14 8.398,69 2.817,91 63,50% 181,86 % 33,55 % 

Dochody własne z tytułu 

zwróconych należności przez 

dłużników alimentacyjnych 

4.250,91 1.657,07 951,29 816,74 825,81 57,41% 85,86% 101,11% 

  

Tabela Nr 14  Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

Działanie Liczba w 2020r. 

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 19 

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia 

majątkowego 

7 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

prowadzona egzekucję oraz informacje o podjętych działaniach wobec dłużnika 

alimentacyjnego 

6 

Wystąpienie do Komornika Sądowego u ustalenie adresu zamieszkiwania 

dłużnika 

1 

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 

19 
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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 

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 2020 zostało 

wydanych 23 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie. Wartość wypłaconych 

świadczeń, wyniosła 182.502,60zł.  

 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 2019 r. poz. 2407). 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 dnia ukończenia 18 roku życia dziecka                    

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
http://www.mpips.gov.pl/addclick/(YuRVsHWu4lPxm62U4dLmpNhsY3Dv3aej16Ha1d2gl9eoYrHklafo2pLjyNPXXcyelW7q1ZTv05-e35fWqtGXl67hlaLkzqva08ufZZhiYbHk26Ok)/MnwjfDQ2fCN8MXwjfGh0dHA6Ly93d3cubXBpcHMuZ292LnBsL3dzcGFyY2llLWRsYS1yb2R6aW4tei1kemllY21pL3JvZHppbmEtNTAwLXBsdXMv
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i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (od 1 lipca 2019r.).  

Świadczenie wychowawcze 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. Świadczenia wychowawcze od 1 lipca 2019 r. są przyznawane 

na okres 1 roku i 10 miesięcy - od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.  Wnioski papierowe są 

przyjmowane  od 1 kwietnia. 

W 2020 r. zostało przyjętych 151wniosków z tego 52 to wnioski przesłane elektronicznie.  

W ciągu 2020 roku zostało wypłaconych 18.433 świadczeń na kwotę 9.158.190,67zł. 

Wypłacone świadczenia w 2020 roku 

 

Wykres przedstawia  liczbę korzystających rodzin w podziale na miesiące 2020 r. 
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Liczba korzystających dzieci z podziałem na miesiące  

 

              Na dzień 31 grudnia 2020 r. świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1.226 dzieci. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych, w 2020 r. wyniosła 9.158.190,67zł. 

            Wydatki ogółem związane z realizacją programu wyniosły 9.233.606,12zł. W tej 

kwocie, obok wypłaconych świadczeń mieszczą się koszty obsługi w wysokości 78.485,65 zł. 

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r. koszty obsługi 

wynosiły 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Świadczenie 

wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa.  Na rok 2020 planowana dotacja wyniosła 9.282.302,00 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 2020/2021.  

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w szkole, 

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

rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci lub osoby uczące się 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 faktycznie opiekująca się dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego 

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

także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się (osoba ucząca się to osoba pełnoletnia 

ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w 

związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony 

oraz osobę usamodzielnianą). 

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 2020 r., zostało przyjętych 707 wniosków z tego 387 to wnioski przesłane 

elektronicznie. W ciągu 2020roku zostało wypłaconych 1.097 świadczeń na kwotę 

329.100,00zł. 

                         Poniższy diagram przedstawia ilość przyjętych wniosków w podziale na: 

wnioski papierowe i wnioski elektroniczne 
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                     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy                                             

w Rodzinie w Gminie Biała za 2020 roku. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                                         

(Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1.Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                                   

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości                

i wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie: 
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• Mieszkańcy Gminy Biała są informowani o instytucjach w powiecie prudnickim  

zajmujących się problematyką przemocy 

• Przekazywane są informatory i ulotki zawierające wykazy placówek świadczących 

pomoc osobom dotkniętym przemocą domową oraz sprawcom przemocy 

• Umieszczane są informacje  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej                             

w Białej o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz 

umieszczane są informacje na ten temat w prasie lokalnej 

• Pogłębianie wiedzy na temat przemocy w środowisku  poprzez zorganizowanych we 

współpracy OPS Biała, Hapeningach „Pożegnanie Wakacji”, „Święto pieczonego 

ziemniaka”, „ Międzynarodowy dzień walki z ubóstwem, Światowy Dzień Żywności” 

gdzie były udostępnione ulotki oraz plakaty dla osób doznających przemocy oraz  

sprawców przemocy.  

• Na bieżąco przekazywane są materiały dotyczące przemocy w rodzinie do placówek tj. 

pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, oświaty, GKRPA. 

• Upowszechnianie informacji o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

II. Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców  

Realizacja podmiot oświaty 

• Uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych, działanie według przyjętych w szkole 

„Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych”. 

• Na wszystkich etapach edukacyjnych placówki oświatowe realizowane były szkolne 

programy wychowawczo – profilaktyczne, którym celem było m.in. zapobieganie 

zachowaniom  negatywnym i kształtowanie kulturalnego zachowania. Treści zawarte                         

w w/w programach realizowane były na terenie szkół podczas lekcji wychowawczych    

i zajęć pozalekcyjnych. 

• Nauczyciele, pielęgniarka szkolna mający kontakt z dziećmi mają obowiązek 

monitorowania uczniów podczas pobytu w szkole, aby zareagować na niepokojące 

sygnały. 

• Rozpowszechnianie plakatów, ulotek w miejscach ogólnodostępnych na terenie szkoły, 

informujących o problemie przemocy w rodzinie w celu uwrażliwienia na problem, 

chęci reagowania w przypadku jego wystąpienia w domu lub sąsiedztwie. 

Informowanie o działaniach instytucji pomocowych na terenie gminy i powiatu 
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• Realizacja zajęć profilaktycznych poświęcone: uzależnieniom, przemocy                                            

i cyberprzemocy, umiejętnościom psychospołecznym, budowaniu więzi. 

• Diagnoza problemów agresji i przemocy w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

w domu rodzinnym została dokonana na podstawie badań ankietowych 

• Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania                

z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem 

bądź niewłaściwym użytkowaniem przez młodzież internetu, komputera, 

komunikatorów społecznych, portali społecznościowych  w związku z nasilającym się 

zjawiskiem cyberprzemocy (gazetki szkolne) 

• Udział uczniów w konkursie na plakat profilaktyczny „Od przemocy do Mocy”, który 

cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci  

• Uwrażliwianie uczniów na krzywdę innych, działanie według przyjętych w szkole 

„Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych”. 

• Działalność „Anonimowej skrzynki na sygnały” dzięki której młodzież szkolna można 

zgłaszać wszelkie niewłaściwe sytuacje, bądź też „zawołać po pomoc”, w przypadku 

braku odwagi czy nieśmiałości do zrobienia pierwszego kroku.  

• Zorganizowanie  koncertu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia”, którego 

celem była profilaktyka uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami 

• Uczestnictwo w szkoleniach na temat „Prowadzenie oddziaływań ze sprawcą 

przemocy” organizowanym przez PCPR w Prudniku. 

• Pracownicy placówki oświatowej są czujni i bacznie obserwując uczniów i ich nastroje 

a pielęgniarka szkolna zwraca uwagę na wygląd i stan dzieci, podczas wizyt                                   

w gabinecie. W przypadku niepokoju zwracają się po pomoc do pedagoga lub 

psychologa szkolnego, aby wszystkie zadania z zakresu ochrony przed przemocą 

przeprowadzić dyskretnie w bezpiecznej atmosferze.  

• W związku z pandemią i prowadzoną edukacją zdalną rodzice byli informowani                           

o możliwościach kontaktu ze specjalistami szkolnymi poprzez telefon, Skype, 

Messenger. 

• Udział w szkoleniu „Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie”. 

• Poszerzanie swojej wiedzy nt. problemu poprzez czytanie różnych przepisów, 

artykułów,  informacji na stronach internetowych instytucji pomocowych. 

• Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 
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✓ Opieka pedagoga szkolnego nad dziećmi z trudnościami. Bieżące rozmowy z 

uczniami i rozwiązywanie problemów związanych z agresją, przemocą i ich 

zapobieganiem. Opieka nad dziećmi pochodzącymi z rodzin, gdzie została 

założona „Niebieska Karta”. Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach grupy 

roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego 

✓ Poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie, 

świadków przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc. 

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach  

i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym. 

✓ Współpraca z Sądem Rodzinnym i kuratorami, Policją, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Białej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku,  

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku. 

✓ Działania indywidualne pedagoga szkolnego: dystrybucja ulotek, plakatów, 

informacje na temat placówek wspierających osoby dotknięte przemocą.  

✓ Samodoskonalenie nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

✓ Edukacja nastawiona na poprawę kompetencji rodzicielskich oraz wychowanie 

bez przemocy. 

✓ Informowano o różnych formach pomocy: poradnictwa, terapii indywidualnych 

lub grupowych,  informowano o instytucjach pomocowych w naszej gminie i 

powiecie, aby nakłonić osoby stosujące przemoc do podjęcia terapii w celu 

poprawy sytuacji i relacji w domu, poradzenia sobie z nałogiem lub wzrostu 

umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. 

 

Realizator podmiot GKRPA 

 

Profilaktyka i edukacja społeczna  

• finansowanie szkolnych programów profilaktyki realizowanych w formie zajęć 

informacyjno-edukacyjnych oraz działań i projektów promujących trzeźwy                                           

i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, wzmacniających 

więzi rodzinne i dostarczających prawidłowych wzorców i postaw, 

• zakup materiałów informacyjno-edukacyjne oraz pomocy dydaktycznych do 

prowadzenia akcji edukacyjnych wśród całej społeczności szkolnej, a także wśród 
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rodziców, w zakresie budowania umiejętności wychowawczych w obszarze 

profilaktyki, 

•  zlecenie przeprowadzenia diagnozy problemów społecznych na obszarze Gminy Biała, 

w ramach której badane były również zachowania przemocowe wśród dzieci                                     

i młodzieży szkolnej oraz wśród dorosłych mieszkańców gminy, 

•  kolportaż ulotek i plakatów informujących o instytucjach zajmujących się wspieraniem 

rodziny w kryzysie; publikacja ww. informacji na stronach internetowych Urzędu; 

Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc: 

• podejmowanie działań  tylko wobec osób, które stosowały przemoc w związku z 

nadużywaniem alkoholu. W sprawach tych członkowie Komisji prowadzili rozmowy 

informacyjno-motywacyjne, których celem było zmotywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego, a w przypadku braku współpracy, komisja kierowała wnioski do sądu o 

zobowiązanie do podjęcie leczenia odwykowego, 

• podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania                  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• sfinansowanie dwóch szkoleń mające na celu podnoszenie kompetencji osób 

działających w obszarze pracy z osobami uzależnionymi od substancji 

psychoaktywnych i stosujących przemoc. 

 

III. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków wy stępowania przemocy 

w rodzinie  

Realizator podmiot Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej  

 

• Diagnozowanie na bieżąco środowisk dotkniętych przemocą w rodzinie przez 

pracowników socjalnych i podejmowanie stosownie do sytuacji działania celem 

wyeliminowania zagrożeń 

• Udostępnienie do publicznej wiadomości informacji o instytucjach udzielających 

pomocy dla rodzin doświadczających przemocy 

• Upowszechnianie   informacji   w   zakresie   możliwości   i   form   uzyskania   m.in.   

pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej, 

pomocy   psychologicznej   dla   osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
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• Wspieranie rodzin doznających przemocy poprzez  udzielanie ustawowej pomocy,  tym 

ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej 

• Podejmowanie działań  interwencyjnych  wobec rodzin, w których wystąpiło zjawisko 

przemocy domowej. 

• Pogłębianie wiedzy na temat przemocy w środowisku  poprzez zorganizowanych przez 

OPS Biała, Hepeningach „Pożegnanie Wakacji”, „Święto pieczonego ziemniaka”,                     

„ Międzynarodowy dzień walki z ubóstwem” gdzie były udostępnione ulotki oraz 

plakaty dla osób doznających przemocy oraz  sprawców przemocy. 

• Udział w projekcie „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” 

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępcze. 

• Na stronie internetowej OPS umieszczane są informacje o bezpłatnej aplikacji „Gdzie 

szukać pomocy, gdy doświadczysz przemocy domowej w trakcie epidemii”, Twój 

parasol”, 

 

 

Realizator podmiot GKRPA 

 

• W celu zapewnienia ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

finansowana była działalność psychologa oraz Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z 

problemem alkoholowym oraz uwikłanych w przemoc 

• Komisja kierowała wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Białej w ramach 

współpracy, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych zatrudnia: psychologa dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą 

domową  

• Aktywny udział w pracach grup roboczych i posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Białej; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej podejmowała 

działania tylko wobec osób, które stosowały przemoc w związku z nadużywaniem 

alkoholu. W sprawach tych członkowie Komisji prowadzili rozmowy informacyjno-
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motywacyjne, których celem było zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,       

a w przypadku braku współpracy, komisja kierowała wnioski do sądu o zobowiązanie 

do podjęcie leczenia odwykowego; 

 

Realizator Posterunek Policji w Białej 

 

• dzielnicowi  spotykają się z osobami dotkniętymi przemocą podczas wizyt                                     

w ramach procedury „ Niebieskie Karty”, informują o możliwościach prawnych 

rozwiązania problemu. Prowadzą rozmowy ze sprawcami przemocy w rodzinie 

• dzielnicowi podczas organizowania spotkań – pogadanek ze społeczeństwem 

przekazywali im informacje, dotyczące przemocy w rodzinie, uczyli by reagować na 

sytuacje, gdzie może dochodzić do przemocy domowej 

• osoby dotknięte przemocą w rodzinie pouczono i udzielono informacji o instytucjach 

pomocowych 

• podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

Realizator Służba Zdrowia w Białej 

• Przeprowadzanie rozmów w rodzinach, gdzie istnieje podejrzenie o stosowaniu 

przemocy na temat prawidłowych wzorach życia rodzinnego 

• Informowanie o konsekwencjach zdrowotnych, fizycznych, społecznych, 

emocjonalnych  stosowania przemocy  

• Informowanie o aspektach prawnych stosowania przemocy 

• Uświadamianie o możliwościach uzyskania pomocy 

• Monitorowanie sytuacji w środowisku 

 

IV Współpraca pomiędzy instytucjami          

                                                                             

Zespół  Interdyscyplinarny w 2020 roku realizował działania zawarte w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie 

Biała na lata 2019-2022  oraz  prowadzi systematyczną współpracę  z  Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Białej, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Prudniku, Posterunkiem Policji w 
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Białej, Urzędem Miejskim w Białej – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

i innymi.   

  Liczba Niebieskich Kart   A w latach 2016-2020    

          

                                                                                            

Źródło: dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 Liczba Niebieskich Kart A w stosunku do liczby utworzonych grup roboczych                                      

i liczby spotkań grup roboczych w latach 2016- 2020 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017 2018 2019 2020

LICZBA ZAŁOŻONYCH NIEBIESKICH KART   A

Policja OPS GKRPA Oświata Służba Zdrowia

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020
LIczba NK Utworzone grupy robocze Liczba spotkań grup roboczych



 

50 
 

  Liczba założonych Niebieskich Kart A w poszczególnych miejscowościach                                       

Gminy  Biała   w 2020 r. 

 

Źródło: : dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 

Dane za 2020 rok przedstawia poniźsza tabela 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

2.           Liczba Niebieskich Kart – A  w 2020 10 

2. Liczba Niebieskich Kart –A  kontynuowanych za 2019 3 

3. Liczba Niebieskich Kart A założonych przez 

przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 

 

 Policja 9 

Pomoc Społeczna 0 

Oświaty 0 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 

Ochrony zdrowia 1 
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        4. 
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – C”:                                             12 

         5. 
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – D”:               8 

       6. Liczba zakończonych Niebieskich Kart w 2020  roku               6 

       7. Liczba spotkań grup roboczych 85 

       8. Liczba przypadków odebrania dzieci z powodu przemocy          

w rodzinie 

0 

       9. Liczba eksmisji z lokalu w trybie art. 11 a ustawy                            

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 

   

Źródło: dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 

                                       REALIZOWANE PROJEKTY  

PROJEKT „Nie -Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020,Oś piorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Gmina Biała zadeklarowała udział w projekcie w 2018  w ramach   Umowy                                    

o partnerstwie  w ramach realizacji projektu  

Cel główny projektu: 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 

świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i 

niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów 

wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie 

poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 

2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.  

Grupa docelowa: 

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz 

osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na 

terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone 
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby 

niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, 

starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby 

niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb 

świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów 

środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. 

 

W projekcie  realizowane są zadania : 

1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami 

niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia - usługi asystenckie 

świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,  

2. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania 

wspierane), a w tym - utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach 

wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych) na terenie Gminy Białej                      

2 mieszkania dla co najmniej 4 osób (2K, 2M)  

Realizacja projektu pozwoliła utworzyć dwa mieszkania wspierane na bazie zasobów 

komunalnych gminy. Koszty adaptacji  dofinansowane ze środków Unii Europejskiej                      

z częściowym udziałem Gminy. 
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Zdjęcia z mieszkań utworzonych w ramach projektu 

Ponadto w ramach projektu  realizowana jest usługa społeczna – usługa asystencka na rzecz 

osób niepełnosprawnościami t.j .dziecka z niepełnosprawnościami. 

                   PROJEKT "Niezależne życie - wypracowanie standardu                                      

i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób                     

z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą   Alzheimera i chorobą Parkinsona       

oraz osób starszych". 

 

                  Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER                 

nr POWR.02.08.00-IP-03-00-001/17 typ operacji: "Wypracowanie standardów                               

i przeprowadzenie pilotaży, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych                       

w środowisku lokalnym. 

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.: 

1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej                        

w Łodzi, 

2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                          

w Opolu, 
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3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź 

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota 

dofinansowania projektu dla Województwa Opolskiego /Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Opolu wynosi: 3 271 910,40 zł 

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r. 

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających 

niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami 

neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych                

na terenie 5 gmin (3 gminy z województwa łódzkiego, gdzie utworzone zostały                     

4 mieszkania, 2 gminy z województwa opolskiego, gdzie  utworzone zostały                  

3 mieszkania tj,: w Gminie Paczków ,Brzeg i Biała. poprzez realizację następujących 

zadań: 

1. Wprowadzenie diagnostyczne modelu/standardu z zakresu de instytucjonalizacji. 

2. Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu de instytucjonalizacji. 

3. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług                      

w województwie łódzkim. 

4. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług                        

w województwie opolskim. 

5. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych                       

dla przedstawicieli JST i NGO. 

Umową użyczenia zawartą w dniu 4 marca 2019 r. w Białej pomiędzy Województwem 

Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu a Gmina Biała – gmina 

użyczyła lokal położony w Białej przy ul. Nyskiej 3 celem przeprowadzenia 

kompleksowych prac adaptacyjno-remontowych i dostosowania lokalu do założeń 

projektu. W lokalu przeprowadzono niezbędne prace adaptacyjno-remontowe .Ponadto ze 

środków projektu mieszkanie zostało wyposażone w meble , sprzęt rehabilitacyjny oraz 

materiały dydaktyczne. Mieszkanie prowadzone jest przez organizację pozarządową 

wyłonioną w ramach procedury przetargowej : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych                         

na SM zgodnie z założeniami projektu. 

Zdjęcia przedstawiają mieszkanie utworzone w ramach projektu. 
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              Projekt  w Partnerstwie „ Inkubator szczęścia” 

 

Gmina Biała, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej                        

w Białej realizuje projekt „Inkubator Szczęścia” w partnerstwie z Fundacją „Rodzinna Stacja” 

(Partner Wiodący)Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności 

wysokiej jakości usług społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z 

trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Opracowanie projektu 

zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym obszarze 

potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.                       

Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (rodziny naturalne- szczególnie zagrożone utratą możliwości 

opieki nad dziećmi) z Gminy Biała w okresie 01.03.2020-28.02.2021 poprzez zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.                                        

Projekt "Inkubator Szczęścia" zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną ,zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 

z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:• wsparcia 

psychoterapeutycznego rodzin • wsparcia terapeuty uzależnień i mediatora • wsparcia 

prawnego • poradnictwa specjalistycznego w tym społeczno-obywatelskiego i rodzinnego • 

usług animacji dla rodzin z dziećmi oraz usług dla rodzin z dziećmi w tym: grupy zabawowe i 

zajęcia rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży • 

sporządzenie kontraktów socjalnych i utrzymywania motywacji rodzin biorących udział w 

projekcie oraz asystentura rodzinna 

Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo                     

- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" 

Gmina Biała przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Białej. 
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Cel główny projektu: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych                     

w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje 

ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. 

Grupa docelowa: 

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego. 

 

Główne zadania w projekcie: 

W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt będzie 

realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w 

Opolu, Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi 

do sektora finansów publicznych, tj. powiatami: Opolskim, Krapkowickim, Strzeleckim, 

Nyskim, Prudnickim, Oleski, gminami: Biała, Paczków, Dąbrowa, Popielów, Jemielnica, 

Nysa, Skoroszyce, Lewin Brzeski, Dobrodzień, Kędzierzyn-Koźle. 

Grupa samopomocowa – utworzenie grupy dla rodzin napotykających na problemy 

opiekuńczo-wychowawcze z uwagi na występującą dysfunkcję „sprzężoną” w tych rodzinach. 

Wskazane są tematy w zakresie przeciwdziałania przemocy połączone z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie będzie realizowane od czerwca 2020 do czerwca 2023. 

Spotkania grupy samopomocowej będą odbywały się raz na kwartał w okresie realizacji 

projektu. 

Grupa wsparcia - utworzenie grupy z udziałem specjalistów dla rodzin napotykających na 

problemy opiekuńczo-wychowawcze.  

Tematyka zajęć to problemy opiekuńczo-wychowawcze połączone z tematami w zakresie 

profilaktyki przeciwdziałania przemocy. Zadanie realizowane od czerwca 2020 do czerwca 

2023. Organizacja grupy co 6 miesięcy w trakcie trwania projektu. Wsparciem w ramach 

projektu zostanie objętych minimum 30 osób w tym osób dorosłych :17 dzieci, 7-K oraz 6-M. 

Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych z zakresu 

profilaktyki przeciwdziałania problemowi przemocy. Spotkania prowadzi wykwalifikowany                       
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i doświadczony trener z tego zakresu, którego materiał edukacyjny będzie dostosowany do 

grupy odbiorców. W ramach projektu planuje się zorganizowanie 8 spotkań dwugodzinnych w 

dwóch szkołach podstawowych Gminy Biała, w których weźmie udział 480 uczniów. 

W trakcie spotkań uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne z zakresu problematyki 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień.  

Realizacja zadania w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2023. 

 

                            PROGRAM WIELOLETNI „ SENIOR +” 

             Funkcjonowanie Klubu Senior + placówki wsparcia dziennego. 

 

                            W ramach ogłoszonego Konkursu ofert przez Ministra Rodziny, Pracy                              

i Polityki Społecznej  Gmina Biała złożyła wniosek w ramach Modułu II- 

funkcjonowanie  Klubu Senior + i otrzymała dotację na realizacje przedsięwzięcia. 

Adresatami placówki Klub Senior +,są osoby z terenu Gminy Biała w wieku 60+,które 

borykają się z problemami wieku starczego  m.in.: poczuciem osamotnienia, brakiem 

akceptacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym ,oraz  z częściową ograniczoną 

sprawnością psychoruchową 

Funkcjonowanie Klubu  Senior + przyczynił się przede wszystkim do zwiększenia 

atrakcyjności oferty jaką nasza gmina oferuje osobom starszym, ułatwiając im  dostęp                             

do dodatkowych zajęć które wypełniają im czas wolny.  

Regularna aktywność fizyczna po 60 roku życia jest jednym z najważniejszych i najbardziej 

efektywnych sposobów powstrzymywania problemów wieku starczego .Wpływa również  

na poprawę kondycji ruchowej i opóźnia procesy starzenia się stąd też zajęcia ruchowo-

usprawniające odgrywają  ważną rolę w naszym Klubie. Dodatkowo organizacja wyjazdów 

rekreacyjno – integracyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych i spotkań wpłynęła  pozytywnie 

na realizację potrzeb osób starszych.  

Niestety nie wszystkie przedsięwzięcia z uwagi na Covid-19 zostały zrealizowane . 
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Wyjazd integracyjny do Mosznej 

 

Zajęcia Nordic woking  
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Zajęcia  w Klubie Senior + 

 

Wycieczka do Pokrzywnej „ Gorzelany” 
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                                                        Projekt Socjalny  

Happening „ Nie jesteśmy sami…..” 

 

Happening pod hasłem „Nie jesteśmy sami….” został zorganizowany w dniu 29 sierpnia 

2020 r. w parku miejskim w Białej w trakcie imprezy „ Pożegnanie wakacji” 

 

                Celem projektu było uwrażliwienie społeczeństwa ,iż w otoczeniu są osoby 

wymagające wsparcia ,zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym .Natomiast  osobom 

zmagającym się z problemami  uświadomienie ,iż nie są sami „ pozostawieni samym sobie” 

gdyż  są instytucje  ,które służą pomocą .  Realizacja  projektu zakładała informatyzację 

społeczeństwa w zakresie proponowanych form wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz organizacje pozarządowe. Happening składał się z trzech  odsłon:  

• Warsztaty teatralne z aktorką Olgą Pęczak – skierowane dla dzieci i młodzieży, które  

miały za pomocą formy przekazu – lalek ,ukazać, iż nie jesteśmy sami .Ponadto 

zainteresowani mogli dowiedzieć się :jak ożywić laki – poćwiczyć ,znaleźć inną formę 

spędzania czasu wolnego. 

• Występ chóru z Chrzelic -  miał ukazać zainteresowanym ,iż w każdym wieku można 

rozwijać swoje pasje,” by nie być samotnym” 

• Recital Magdaleny Gnielki- wsparcie dla osób młodych, „każdy ma marzenia i może 

je próbować zrealizować”  

Impreza została wsparta przez sponsorów: Fundacje Rodzinna Stacja, Bank Żywności                            

w Opolu  Białej , Zakład Ustronianka z Białęj.  
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                         PROJEKT SOCJALNY „Święto  Pieczonego  ziemniaka” 

                             Impreza integracyjna odbyła się 16 września 2020 r. w parku rekreacyjno-

sportowym za budynkiem OPS. Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z założeniami 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała. Wspieranie 

rodzin ,podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy szczególnie tych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym było celem do osiągnięcia przez Ośrodek . Rodziny 

zagrożone lub przeżywające trudności, w szczególności  w zakresie wypełniania funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, nie dostrzegają potrzeby racjonalnego wspólnego spędzania 

czasu wolnego .Organizacja takiej imprezy miała na celu rozwinięcie kreatywności  

społecznej wśród rodziców oraz rozwój zainteresowań i umiejętności dzieci poprzez zabawę 

.Adresatami są nie tylko dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem ale również dzieci z tzw 

.rodzin wydolnych wychowawczo. W trakcie imprezy: zabawa z animatorem dla dzieci, 

konkurs „ Baw się bezpiecznie” poprowadzony przez funkcjonariuszy Policji, konkurs 

plastyczny oraz poczęstunek . 

                        Zasadą tutejszego Ośrodka w realizacji tego typu imprez jest hasło: 
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 „Wszystkie dzieci nasze są”  a zabawa wszystkich uczestników ma wymiar edukacyjny                 

dla wszystkich grup wiekowych. 
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                                                                     Projekt Socjalny                                                                                                                         

happening „ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem   

         Światowy Dzień Żywności”  

 

       W dniu 16 października 2020r. zorganizowano  na bialskim rynku happening w ramach  

obchodów  Międzynarodowego  Dnia Walki  z Ubóstwem  oraz Światowego Dnia Żywności  

pod hasłem: 

„Razem na rzecz niesprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla wszystkich” 

 

Organizatorami imprezy była Gmina Biała, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Żywności                  

w Opolu, Gminne Centrum Kultury w Białej, Specjalny Szkolno-Wychowawczy z Prudnika                 

i Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej. 

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.  

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

uzyskania wsparcia z pomocy społecznej ,na temat organizacji pozarządowych działających    

w gminie na specjalnie przygotowanych stoiskach informacyjnych. 

Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju impreza odbyła się z zachowaniem reżimu 

sanitarnego .Imprezę uświetnił występ skrzypaczki Magdaleny Gnielka.  

W trakcie happeningu  rozdawano produkty żywnościowe oraz częstowano gorącym 

posiłkiem 2 rodzajami zup przygotowanymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno -

Wychowawczy w Prudniku oraz Szkoły Podstawowej w Białej.. 
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           Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany                   

ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 

ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia 

społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 

(posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 

poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana 

będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom 

najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

• 1 542,20  zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód 

nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z 

pomocy społecznej (tj. 701 zł). 

• 1 161,60  zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% 

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 

zł). 

Warunkiem odebrania pomocy jest przedłożenie, w miejscu wydawania produktów 

żywnościowych, skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. 
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Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, 

a także cukier i olej. 
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Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów 

dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, 

sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu 

zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób 

najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków 

towarzyszących mające na celu w szczególności: 

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie 

społeczności lokalnych, 

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), 

3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, 

prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej                           

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie: 

1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów 

kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości 

przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 

2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, 

3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego 

odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
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4.warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu 

domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem 

wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). 

Poniżej przedstawiono wykaz osób korzystających ze wsparcia w podziale na płeć oraz grupę 

wiekową 

 

  
Otrzymane wsparcie dla mieszkańców Gminy Biała w czasie Pandemii 

 

• Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych w czasie Covd-19 

 

W ramach porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim i Gminą Biała w 

sprawie działań związanych z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych zaplanowanych do 

realizacji w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

            
 
            

Lp. 
Nazwa 

Organizacji 
(województwo) 

Liczba osób objęta pomocą żywnościową 

  Płeć Wiek Podział na grupy docelowe 

Ogółem 
osób 

kobiet mężczyzn 
Dzieci 
do 15 

lat 

Powyżej 
65 lat 

Pozostałe 
osoby 

Bezdomni Niepełnosprawni 
Migranci, 

mniejszości 
Pozostałe 

1 ,  304 158 146 74 40 190 0 34 4 266 

ogółem 304 158 146 74 40 190 0 34 4 266 

            
3. Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu 

            

Lp. OPL 

Liczba osób objęta pomocą 
żywnościową w podziale na 

wysokość dochodu         

do 100% 
kryterium 

100% - 
200% 

kryterium 

Ogółem 
osób 

       

       
1 ,  155 149 304        

ogółem 155 149 304        
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Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  podjęto działania: realizowana 

była usługa tzw. kuriera społecznego dotycząca w szczególności sprawiania zakupów, 

dowożenie artykułów spożywczych , leków, dowożenia gotowych, ciepłych posiłków oraz 

przygotowywania posiłków przez jedną z firm na terenie gminy. Dożywianie osób 

niesamodzielnych oznaczało  dostarczenie gorącego, jednodaniowego posiłku przez 7 dni w 

tygodniu dla 20 osób dorosłych dziennie. Koszt artykułów spożywczych, leków  pokrywała 

osoba wspierana, z wyłączeniem ciepłego posiłku, finansowanego z projektu. Nieodpłatna 

pomoc kierowana była do osób samotnych, potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie 

od 01.04.2020 do 30.06.2020 r. przygotowywaniem posiłków zajmowało się przedsiębiorstwo 

handlowo-produkcyjno-usługowe, a za dostarczanie ich oraz zakupów było odpowiedzialnych 

3 kurierów społecznych. W miesiącu kwietniu 2020 r. pomoc w formie ciepłych posiłków 

początkowo od 01.04.2020r. do 19.04.2020r. otrzymywało 10 osób, następnie w okresie 

20.04-30.04.2020 r. 20 osób  dziennie.  

W okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 r. łącznie dostarczono 1.520 posiłków          

oraz 30 osobom  niezbędne zakupy. 

W okresie od 01.12.2020 r. do 31.01.2021 r. ponownie w ramach porozumienia 

pomiędzy Województwem Opolskim i Gminą Biała w sprawie działań związanych z 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

wywołanych nim sytuacji kryzysowych zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu pn. 

„Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowana było usługa tzw. marszałkowskiego kuriera społecznego, 

która dotyczyła sprawiania zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków. 

Przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków zajmowało się przedsiębiorstwo handlowo-

produkcyjno-usługowe. 

W miesiącu grudniu 2020 r. pomoc w formie ciepłych posiłków otrzymały łącznie 22 

osoby, co stanowi 620 dostarczonych obiadów w miesiącu grudniu. Z pomocy 

marszałkowskiego kuriera społecznego skorzystały 22 osoby. 
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• Wsparcie mieszkańców gminy w formie zestawów do ochrony osobistej 

 

-  W ramach realizacji przez Województwo Opolskie projektu współfinansowanego ze 

środków UE pn. Opolskie przeciw Covid-19” – zestawy domowe dla osób starszych,           

samotnych, niepełnosprawnych ,ubogich ( 3p.rękawiczek,3 maseczki ,płyn do dezynfekcji 

,ulotka informacyjna) – 120 sztuk 

- w ramach  Projektu „ Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu 

w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób     z chorobami neurologicznymi,      

w tym z chorobą   Alzheimera i chorobą Parkinsona  oraz osób starszych"- 2240 sztuk 

zestawów ochronnych ( 5 maseczek, płyn do dezynfekcji) 

 

• Wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

- w ramach umowy pomiędzy Województwem Opolskim/ROPS   Ośrodek Pomocy 

Społecznej otrzymał: stację o bezdotykowej dezynfekcji rak zmniejszającym ryzyko zarażenia 

wirusem SARS-CoV-2,urządzenie do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów 

Realizowane w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II edycja” 

- w ramach Umowy użyczenia pomiędzy Województwem Opolskim/ROPS Ośrodek Pomocy 

Społecznej otrzymał: lampę UV-C  Philips oraz środki do dezynfekcji ,przyłbice ,maseczki 

jednorazowe 
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał  

17 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: 
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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 3 pracowników 

Dział Główny Księgowy – 1 osoba 

Samodzielne stanowiska 

  -    Asystent rodziny    - 1 osoba 

− 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 
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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, 
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• 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 

• nowe formy wsparcia o wymiarze społecznym m.in. organizacja happeningów- 

wyjście” pomocy społecznej na ulice” oraz imprez integracyjnych. 
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