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Wstęp
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kierownik
ośrodka pomocy społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka
i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, natomiast zgodnie z art. 76 ust.
4 pkt 15 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
przedstawia sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Sprawozdanie niniejsze, ze względu na komplementarny zakres informacji wynikających
ze spełnienia obydwu powołanych wyżej obowiązków sprawozdawczych, prezentuje
te informacje łącznie.
Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie przezwyciężyć
i rozwiązać samodzielnie. Analogicznie, jak w latach ubiegłych misją Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym
mieszkańców miasta Biała Podlaska poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania
niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie
działań zmierzających do usamodzielniania i integracji ze środowiskiem.
Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowane były na podejmowanie
różnorodnych rozwiązań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i miały na
celu udzielanie im zarówno świadczeń, jak i usług, które wpłyną na usamodzielnienie
życiowe i wyjście z systemu pomocy społecznej. Ośrodek prowadził również działania
nakierowane na promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji zadań spoczywających na Ośrodku kładziono
szczególny nacisk na zapewnienie możliwie najwyższej jakości świadczonych usług oraz
oferowanie mieszkańcom miasta form wsparcia stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane
potrzeby. Środki zewnętrzne skutecznie pozyskiwane przez Ośrodek pozwoliły znacząco
uzupełnić ofertę i wzbogacić funkcjonujące systemy wsparcia mieszkańców.
W sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Podlaskiej za 2020 r. przedstawiono zadania i strukturę organizacyjną jednostki, formy
wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wydatki finansowe
na realizację zadań ustawowo przypisanych Ośrodkowi.
Niezmiennie

działania

Ośrodka

nakierowane

na

wspieranie

mieszkańców

Białej

Podlaskiej wiązały się ze szczególną dbałością o jakość świadczonych usług, profesjonalizm
pracowników

oraz

stałe

dostosowywanie

form

wsparcia

do

zmieniających

się
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zdiagnozowanych potrzeb lokalnej społeczności. Działanie te były spójne z lokalną polityką
społeczną oraz zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała
Podlaska na lata 2016 – 2020.
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I. Zakres zadań, struktura organizacyjna i kadra MOPS
1. Zadania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, funkcjonuje w strukturach miasta
od 1 czerwca 1990 r. – na mocy uchwały nr XIII/52/90 Miejskiej Rady Narodowej
w Białej Podlaskiej z dnia 28 lutego 1990 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej jest samodzielną jednostką
organizacyjną działającą, jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Biała
Podlaska, miasta na prawach powiatu – utworzona celem realizacji zadań w zakresie pomocy
społecznej.
Zgodnie z treścią Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą
Nr XIV/5/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 22 stycznia 2016 r. Ośrodek realizuje zadania
własne gminy i powiatu Miasta Biała Podlaska oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje także zadania gminy
i powiatu określone uchwałami Rady Miasta Biała Podlaska, wynikające z porozumień
i umów zawartych przez miasto Biała Podlaska z innymi podmiotami oraz zadania
wyznaczone przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
Kluczowe świadczenia w ramach udzielanej pomocy na rzecz mieszkańców miasta
realizowane są w oparciu o następujące uregulowania prawne:
1) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
5) ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
6) ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
8) ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
9) ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
10) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
11) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
12) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
7

13) ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
14) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
15) ustawę

z

dnia

24

kwietnia

2003r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie,
16) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
17) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
18) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
19) ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
20) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
21) ustawę z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
22) uchwałę 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,
23) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
24) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych,
25) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
26) rozporządzenie

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

z

dnia

31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności
odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
dziecka w związku z przemocą w rodzinie,
27) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
28) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej.

1 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej obchodził
jubileusz 30. lecia działalności w strukturach samorządowych.
Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk uczestniczył w okolicznościowym
spotkaniu z pracownikami Ośrodka na którym przekazał wyrazy uznania za zaangażowanie
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w pracę na rzecz drugiego człowieka, za wysiłek, trud pracy we wsparciu i niesieniu pomocy
osobom potrzebującym, mieszkańcom Miasta Biała Podlaska.
Gratulując dotychczasowych dokonań, szczególne życzenia skierował do 4. pracowników
z 30. letnim stażem w MOPS, ponadto podziękowania skierował do obecnej na spotkaniu
emerytowanej Pani Marii Parafiniuk – wieloletniej dyrektor Ośrodka.

2. Struktura organizacyjna
Organizację, zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną oraz zakres działania
komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
określa regulamin organizacyjny.
Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej wprowadził nową treść regulaminu organizacyjnego, która zastąpiła regulamin
organizacyjny obowiązujący od roku 2016.
Zgodnie z treścią cyt. regulaminu w budynku biurowym Ośrodka z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 funkcjonują następujące komórki organizacyjne:


Dział Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych,



Dział Realizacji Świadczeń i Analiz,



Dział Pomocy Środowiskowej,



Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem,



samodzielne stanowisko d/s przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku
lokalnym,



Dział Finansowo – Księgowy,



Dział Administracyjny i Kadr.

Ponadto przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zadania realizuje:
1.

Powiatowy Zespół

do

Spraw

Orzekania

o

Niepełnosprawności,

powołany

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 8/2002 z dnia 31 lipca 2002 r.,
któremu MOPS zapewnia obsługę kadrową, administracyjną i finansowo – księgową.
Siedziba PZOoN mieści się przy ul. Stacyjnej 6 w Białej Podlaskiej.
2.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 279/2011 z dnia
12 października 2011 r., któremu MOPS zapewnia zaplecze lokalowe, a pracownik
spośród kadry Ośrodka pełni obowiązki Wiceprzewodniczącego Zespołu.

Na 31 grudnia 2020 r. wewnętrzny podział organizacyjny kształtował się następująco
9

Schemat organizacyjny MOPS Biała Podlaska
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH
1)
2)
3)
4)
5)

kierownik działu,
wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych,
wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń alimentacyjnych,
wieloosobowe stanowisko ds. świadczenia wychowawczego,
wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
kierownik/koordynator działu,
pedagog,
psycholog,
asystent rodziny,
wieloosobowe stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
1)
2)
3)

główny księgowy,
wieloosobowe stanowisko ds. księgowości,
wieloosobowe stanowisko ds. rozliczeń

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ZASTĘPCA DYREKTORA

DYREKTOR

MOPS

1)
2)
3)
4)
5)
6)

stanowisko ds. kadr,
stanowisko ds. spraw administracyjnych,
wieloosobowe stanowisko ds. obsługi kancelarii i sekretariatu dyrektora,
ds. zarządzania systemami komputerowymi,
kierowcy samochodu osobowego,
sprzątaczki.

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ
1)
2)

3)

kierownik/ koordynator działu,
wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń dla
uczniów i cudzoziemców,
wieloosobowe stanowisko ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
1) kierownik/ koordynator działu,
2) wieloosobowe stanowisko pracy pracownika socjalnego,
3) wieloosobowe stanowisko asystenta rodziny,
4) wieloosobowe stanowisko do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w
środowisku lokalnym
- specjalista pracy z rodziną.
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3. Kadra MOPS
3.1. Zatrudnienie
Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
posiadają status pracownika samorządowego.
W ramach umowy o pracę powierza się im stanowiska z grupy stanowisk urzędniczych w tym
kierowniczych stanowisk urzędniczych, bądź stanowisk pomocniczych lub obsługi.
Do stanowisk urzędniczych zalicza się kadrę kierowniczą, pracowników realizacji
świadczeń, pracowników księgowości, administracji i kadr.
Stanowiska pomocnicze i obsługi dotyczą pracowników zatrudnionych na różnych
szczeblach stanowiska pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej, spec. pracy z rodziną, pedagoga oraz na stanowiskach obsługowych.
Stan

zatrudnienia

na

31

grudnia

2020

r.

–

to

68.

pracowników

realizujących zadania służbowe w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Struktura stanowisk i stan zatrudnienia przez MOPS na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał
się następująco:
‒ liczba etatów ogółem – 72
z tego:


liczba zatrudnionych pracowników w MOPS – 68 osób, w tym:

1. pracownik socjalny – 24 osoby, w tym:
a) 5 osób na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej,
b) 2. osoby na stanowisku specjalisty pracy socjalnej,
c) 10 osób na stanowisku starszego pracownika socjalnego,
d) 7 osób na stanowisku pracownika socjalnego,
2.

stanowisko asystent rodziny – 5 osób,

3.

stanowisko specjalista pracy z rodziną – 2. osoby,

4.

stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 4. osoby,

5.

stanowisko pedagog – 1. osoba,

6.

stanowisko psycholog – 1. osoba,

7.

stanowiska kierownicze – 7. osób,
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8.

stanowiska administracji – 22. osoby,

9.

stanowiska obsługi – 2. osoby.



w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na mocy umów
o pracę MOPS zatrudniał 4. pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zatrudnionym pracownikom powierzono zadania służbowe na stanowiskach z grupy
stanowisk urzędniczych:
‒ przewodnicząca PZOoN,
‒ sekretarz PZOoN,
‒ pedagog,
‒ pracownik socjalny.
Na 31 grudnia 2020 r. zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego MOPS wakaty na

stanowiskach w poszczególnych komórkach Ośrodka kształtowały się następująco:
 Dział Pomocy Środowiskowej – 2 etaty pracownika socjalnego oraz 2 etaty asystenta
rodziny,
 Dział Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych – 1 etat na stanowisku ds. świadczeń
alimentacyjnych,
 Dział Realizacji Świadczeń i Analiz – 1 etat do obsługi osób z niepełnosprawnościami
oraz 1 etat na stanowisku ds. świadczeń z pomocy społecznej,
 Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem – 1 etat na stanowisku ds. świadczeń z zakresu
rodzinnej pieczy zastępczej,


Dział Finansowo – Księgowy – 1 etat na stanowisku ds. księgowości,



Dział Administracyjny i Kadr – 1 etat na stanowisku ds. administracyjnych.
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Struktura zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę, w podziale na
komórki organizacyjne, w których realizują zadania służbowe przedstawia się
następująco
Dział Pomocy Środowiskowej
40%
35%

Dział świadczeń Rodzinnych i
Socjalnych
Dział Realizacji Świadczeń i Analiz

34,73%

30%
Dział Opieki nad Rodziną i
Dzieckiem
samodz. stan. ds. przeciw. negat.
zjaw. w środ. lok.
Dział Finansow-Księgowy

25%
20%

18,05%

15%

12,50%

Dział Administracyjny i Kadr

9,73%

10%

8,33%
6,94%

5%

5,56%
2,78%

1,38%

Dyrektor, Zastępca
PZOoN

0%
Komórki organizacyjne
Opracowanie własne MOPS

72 etaty w podziale na płeć kształtowały się następująco:


65 kobiet – co stanowi 90,27 % ogólnej liczby zatrudnionych,



7. mężczyzn – co stanowi 9,73 % ogólnej liczby zatrudnionych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 w ramach umów cywilnoprawnych
był związany umowami zlecenia na:


obsługę Noclegowni/Ogrzewalni dla bezdomnych 2 umowy /a w okresie zimowym

3 umowy /,


obsługę służby bhp – 1 umowa,



obsługę prawną – 1 umowa,



obsługę inspektora ochrony danych – 1 umowa,



PZOoN – 19 umów/ w tym obsługa specjalistyczna składów orzekających tj. 10.

lekarzy, 8. członków składu orzekającego, 1. pracownik obsługi /.
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3.2. Wykształcenie pracowników
O potencjale Ośrodka świadczy w znaczącym stopniu jago wykwalifikowana kadra.
Posiadanie właściwego zespołu pracowników wyposażonych w specjalistyczną wiedzę
i doświadczenie stanowi niezbędny warunek do prawidłowej realizacji zadań statutowych.
Kadra MOPS w pełni spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odpowiednimi ustawami, tj;
ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o pomocy społecznej i ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. poziom wykształcenia zatrudnionych kształtował się
następująco:
a) wykształcenie wyższe magisterskie – 64 osoby,
b) wyższe zawodowe – 5 osób,
c)

średnie – 3 osoby.
Struktura zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę, w podziale na
poziom wykształcenia

100%
90%

88,88%

80%
70%
60%

wyższe magisterskie

50%

wyższe zawodowe

40%

średnie

30%
20%
10%

6,95%

4,17%

0%
Poziom wykształcenia
Opracowanie własne MOPS

3.3. Szkolenie i doskonalenie pracowników
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej celem podniesienia
poziomu wiedzy specjalistycznej pracowników – umożliwia im udział w różnorodnych
formach poszerzania i doskonalenia wiedzy oraz w rozwoju umiejętności niezbędnych do
prawidłowego wykonywania systematycznie wzrastającego spectrum powierzanych im zadań.
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Pracownikom zatrudnionym w Ośrodku, tak na stanowiskach urzędniczych, jak
i pomocniczych stwarza się warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia
warsztatu pracy, co przyczynia się do wzrostu efektywności świadczonej pracy oraz
usprawnia sposoby radzenia sobie z nowymi sytuacjami czy wyzwaniami zawodowymi.
W I kwartale 2020 r. 2. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kontynuowało cykl
szkoleniowy „Usamodzielnieni finansowo” organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, którego celem było poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z pełnoletnimi
wychowankami pieczy zastępczej w tym w realizacji programów usamodzielnienia.
3. pracowników zajmujących stanowiska ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
uczestniczyło w 3. dniowym wyjazdowym szkoleniu –”Praca z dziećmi krzywdzonymi ze
szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” organizowanym bezpłatnie przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Pracownicy MOPS doskonalili swój warsztat pracy uczestnicząc w szeregu kursów,
szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności
zawodowe.
Działając w myśl zapisów ustawy o finansach publicznych celem racjonalnego
gospodarowania środkami budżetowymi Ośrodek wykorzystuje możliwość kierowania
pracownikom na szkolenia / warsztaty – nieodpłatne.
Sytuacja związana z COVID w roku 2020 zakłóciła dotychczasowy rytm korzystania z usług
szkoleniowych. Standardem stały się oferty szkoleń online.
Ośrodek uwzględniając sytuację pandemiczną – w okresie luzowania obostrzeń kierował
pracowników na szkolenia wyjazdowe.
Ponadto, w miarę posiadanych środków korzystał z szeregu szkoleń online organizując
pracownikom poszczególnych komórek grupowe prezentacje wykupionych szkoleń.
Tematyka doskonalenia w poszczególnych grupach stanowisk:
Kadra kierownicza i pracownicy administracyjni:
1. System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – obsługa aplikacji
programu /2. pracowników/,
2. wydawanie

decyzji

administracyjnych

w

sprawie

dod.

Mieszkaniowych

i energetycznych po nowelizacji KPA /1. pracownik/,
3. procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego /1. pracownik/,
4. system POMOST Std – obsługa aplikacji /4. pracowników/,
5. wnioski o udostępnienie danych z PUE ZUS-OK-WUD /2. pracowników/,
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6. najnowsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawie
o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów /2. pracowników/,
7. Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, 500 plus oraz Tarcze
antykryzysowe 1.0 i 2.0 /7. pracowników/,
8. KPA, Tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 / 4. pracowników/.
9. DPS – kierowanie odpłatność, egzekucja, COVID /2. pracowników/.
10. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w przedmiocie świadczeń
rodzinnych i świadczenia wychowawczego /1. pracownik/.
11. decyzje administracyjne w praktyce jednostek pomocy społecznej – zmiana,
uchylenie, stwierdzenie nieważności /8. pracowników/,
12. wzruszalność decyzji administracyjnych w pomocy społecznej /5. pracowników/.
13. zamówienia publiczne do 130 tys. złotych /1. pracownik/.
Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
1. wyzwania współczesnej edukacji – trudne zachowania dzieci i młodzieży konferencja
naukowo – szkoleniowa /4. pracowników/,
2. nowelizacja rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego /5. pracowników/,
3. ustawa o pomocy społecznej, Tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 /9. pracowników/,
4. KPA, Tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 /15. pracowników/,
5. DPS – kierowanie odpłatność, egzekucja, COVID /13. pracowników/,
6. ABC pracownika socjalnego /10. pracowników/,
7. FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia /3. pracowników/,
8. zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami
psychicznymi i osób niepełnosprawnych / 4. pracowników/.
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II. Struktura dochodów i wydatków
1. Dochody
Budżet dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016-2020 (zł)

2 500 000

1 953 709

2 000 000

1 875 901
1 748 269

2016 r.

1 500 000
1 313 949

2017 r.
2018 r.

1 032 385
1 000 000

2019 r.
2020 r.

500 000

0

Opracowanie własne MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2020 r. uzyskał dochody
w wysokości 1 748 268,67 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to dochody wyniosły
1 875 901,01 zł, nastąpił spadek wykonanych dochodów o 6,80 %.
Spadek wykonanych dochodów powstał przede wszystkim w następujących należnościach:


wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych (braku kapitalizacji odsetek
przez bank PKO BP SA od września 2020 r.),



wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach 2016 - 2019 świadczeń
wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
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wyegzekwowanych

należnościach

od

dłużnika

alimentacyjnego

w

wysokości

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
Dochody MOPS uzyskane wg źródeł pozyskania

2019 r.
Dochody uzyskane według
realizowanych zadań

wykonanie w zł

2020 r.
wykonanie w zł

% zmian
2020/2019

Zadania własne

246 623,70

237 438,42

96,28%

Zadania własne - rządowe
(dochody LUW)

172 358,63

83 461,19

48,42%

1 456 918,68

1 427 369,06

97,97%

1 875 901,01

1 748 268,67

93,20%

Zadania zlecone
(dochody LUW)
Razem
Opracowanie własne MOPS

Dochody MOPS Biała Podlaska w 2020 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych
pochodziły z następujących tytułów:


wpłaty kosztów upomnień, które wystawiono osobie zobowiązanej do zwrotu odpłatności
na kwotę 11,60 zł,



częściowej odpłatności zobowiązanych rodzin za pobyt członków rodzin w domach
pomocy społecznej na kwotę 146 804,84 zł,



zwrotów pobranych w nadmiernej wysokości i nienależnie pobranych świadczeń
pieniężnych i odsetek od nieterminowo regulowanych należności na kwotę 1 922,63 zł,



zwrotów wydatków świadczeń pieniężnych przez inne ośrodki pomocy społecznej na
kwotę 5 742,51 zł,



zwrotu wydatków za pochówki na kwotę 5 130,01 zł,



odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 5 701,12 zł,



wynagrodzenia płatnika świadczeń z ZUS i podatku dochodowego na kwotę 1 198,20 zł,



odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę 199,40 zł,



odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług transportowych na kwotę
4 000,00 zł,



wpływów za obsługę zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 66 728,11 zł.
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Dochody MOPS Biała Podlaska w 2020 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych –
rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły
z następujących tytułów:


zwrotu

pobranych

w

latach

ubiegłych

zasiłków

rodzinnych

i

należności

wyegzekwowanych na poczet świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę
54 483,51 zł,


zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych i nienależnie pobranych zasiłków stałych
i okresowych na kwotę 8 182,14 zł,



zwrotu pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych na kwotę 11 698,04 zł,



odsetek od nieterminowo regulowanych należności na kwotę 9 097,50 zł.

Dochody

MOPS

Biała

Podlaska

w

2020

r.

związane

z

realizacją

zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
|terytorialnego ustawami pochodziły z następujących tytułów:


zwrotów wypłaconych świadczeń wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego
w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę
863 785,21 zł,



należności wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconej
zaliczki alimentacyjnej na kwotę 86 237,87 zł,



częściowej odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych na
kwotę 53 598,15 zł,



odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart
parkingowych na kwotę 6 456,00 zł,



odsetek od nieterminowo regulowanych należności na kwotę 417 230,63 zł,



wpłat kosztów upomnień, które wystawiono osobom zobowiązanym do zwrotu
odpłatności na kwotę 61,20 zł.

2. Wydatki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2020 r. realizował zadania gminy
i powiatu z podziałem na:
1. zadania budżetowe:


zadania własne,
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zadania własne z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,



zadania własne – rządowe,



zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone,



zadania powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego,

2. zadania pozabudżetowe.

Środki finansowe na realizację zadań budżetowych i pozabudżetowych w 2020 r. pochodziły
ze:


środków własnych Miasta Biała Podlaska,



środków własnych innych jednostek samorządu terytorialnego,



dochodów własnych – rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania
z zakresu administracji rządowej,



budżetu Unii Europejskiej,



budżetu państwa jako dotacje celowe,



Funduszu Pracy,



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,



Funduszu Solidarnościowego.
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Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016-2020 (zł)
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Wydatki w 2020 r. wynosiły 99 026 279,49 zł, z tego:
1.

wydatki budżetowe w ramach planu finansowego wyniosły ogółem 95 872 667,40 zł,
z tego:
a) 92 796 688,00 zł (96,79 %) to wydatki bezpośrednio ponoszone przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,
b) 3 075 979,40 zł (3,21 %) to wydatki ponoszone przez Urząd Miasta w Białej
Podlaskiej, a nadzorowane merytorycznie przez MOPS w Białej Podlaskiej.

2. wydatki poza planem finansowym (środki pozabudżetowe) 3 153 612,09 zł, w tym:
 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie
2 642 018,03 zł,
 z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 511 594,06 zł.
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Wydatki MOPS poza planem finansowym (środki pozabudżetowe)

L.p.

1.

2.

3.

4.
5.

źródło finansowania
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Fundusz Solidarnościowy
Fundusz Solidarnościowy

wartość w
2020 r.

rodzaj zadania
Zadania ustawowe – rehabilitacja
społeczna osób niepełnosprawnych

2 213 880,72
Aktywny Samorząd
185 366,91
Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami
zakaźnymi
Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej edycja 2019 2020
Opieka wytchnieniowa – edycja
2020

RAZEM

242 770,40

189 731,93
321 862,13
3 153 612,09

Opracowanie własne MOPS

Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objęte planem finansowym

L.p.

Wyszczególnienie finansowania zadań

1. Zadania realizowane przez MOPS
1.1. Środki własne Miasta Biała Podlaska , w tym:

wartość
w 2020 r.

% udziału
ogółem

7 858 193,60

8,20

7 774 873,72

8,11

83 319,88

0,09

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

84 277 249,75

87,91

1) zadania własne gminy i powiatu
2) zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie
i powiatowi ustawami

2 669 372,50

2,78

81 607 877,25

85,12

359 657,13

0,38

359 657,13

0,38

5 440,00

0,01

5 440,00

0,01

1) zadania własne gminy i powiatu
2) zadania własne rządowe gminy i powiatu

1.3. Środki z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
1) zadania własne gminy
1.4. Środki z Funduszu Pracy, w tym:
1) zadania własne gminy
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1.5. Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, w tym:
1) zadania gminne i powiatowe realizowane
w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
2. Zadań nadzorowane merytorycznie przez MOPS
2.1. Środki własne Miasta Biała Podlaska, w tym:
1) zadania własne gminy i powiatu
2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:
1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone gminie
2.3. Środki z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
1) zadania własne gminy
2.4. Środki z Funduszu Solidarnościowego
1) zadania własne gminy
2.5. Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, w tym:
1) zadania powiatowe realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
RAZEM
OGÓŁEM
Opracowanie własne MOPS

296 147,52

0,31

296 147,52

0,31

92 796 688,00

96,79

1 668 301,56

1,74

1 668 301,56

1,74

965 277,00

1,01

965 277,00

1,01

339 274,54

0,35

339 274,54

0,35

46 192,80

0,05

46 192,80

0,05

56 933,50

0,06

56 933,50

0,06

3 075 979,40

3,21

95 872 667,40

100,00

W roku 2020 wykonany plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyniósł 92 796 688,00 zł, co stanowiło wzrost o 15,91 % wykonanych wydatków 2019 roku.
Wzrost wydatków o kwotę 12 737 671,71 zł, wynikał przede wszystkim ze wzrostu
wydatków na następujące zadania:
a)

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie, finansowane
z budżetu państwa jako dotacje celowe o kwotę 11 886 271,23 zł z przeznaczeniem na
świadczenia wychowawcze i ich obsługę, gdzie od 01.07.2019 r. świadczenia
wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko
w rodzinie niezależnie od dochodu,

b) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat, finansowane z budżetu państwa jako dotacje celowe
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w wysokości 368 438,11 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego świadczeniobiorców,
c)

zadania własne powiatu w wysokości 258 786,72 zł z przeznaczeniem na świadczenia
i usługi rodzinom zastępczym w związku z umieszczeniem na podstawie postanowień
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 12 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc
pieniężną 6 osobom kontynuującym naukę po opuszczeniu rodziny zastępczej oraz
wynagrodzenia nowo utworzonej rodziny zastępczej i pomocy rodzinie zastępczej.
oraz realizacji nowych zadań:
 projekt współfinansowany z udziałem środków Unii Europejskiej pod tytułem
„Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno –
zawodowej w mieście” w wysokości 389 057,65 zł,
 program „Wspieraj seniora” w wysokości 2 723,90 zł,
 program „Opieka wytchnieniowa” w wysokości 79 271,93 zł.

Jedynie 9,94% zadań realizowanych i nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej finansowanych jest środkami własnymi miasta, 88,91 % zadań finansowanych jest
z budżetu państwa jako dotacje celowe, pozostałe środki innych jednostek samorządu
terytorialnego, Funduszów oraz z Unii Europejskiej to niecałe 1,15 %.
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Realizowane zadania przez MOPS w roku 2020

1. Zadania własne gminy i
powiatu
478 664,76

296 147,52
83 319,88

10 330
678,59

2. Zadania własne - rządowe
gminy i powiatu

3. Zadania z zakresu
administracji rządowej i inne
zadania zlecone gminie i
realizowane przez powiat
4. Projekty współfinansowane
z udziałem środków Unii
Europejskiej

81 607 877,25

5. Zadania realizowane przez
gminę i powiat w drodze
umów lub porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego

Opracowanie własne MOPS
W 2020 r. MOPS realizował 3. projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:
1. projekt pod tytułem „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia
z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski” w ramach programu Operacyjnego
Wiedza

Edukacja

Rozwój

współfinansowanego

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego na kwotę 6 285,25 zł,
2. projekt pod tytułem „Centrum Wspierania Rodziny i Usług Społecznych dla
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę
83 321,86 zł,
3. projekt pod tytułem „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji
społeczno – zawodowej w mieście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 389 057,65 zł.
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Wydatki realizowane przez MOPS w 2020 r. z podziałem na formy wsparcia

L.p.

forma wsparcia

wydatek w 2020 r.

% udziału
ogółem

1.

Program "Wspieraj seniora"

2 723,90

0,00

2.

Projekt "Mój dom – kompleksowy program
wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu
o wzorzec włoski"

6 285,25

0,01

3.

Utrzymanie mieszkania chronionego i budynku
przeznaczonego na rodzinny dom dziecka

22 062,27

0,02

4.

Dodatki energetyczne

32 844,02

0,04

5.

Pomoc dla cudzoziemców

42 950,00

0,05

6.

Świadczenia osobom pełnoletnim po opuszczeniu
placówki opiekuńczo-wychowawczej,
młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub
zakładu poprawczego

50 986,83

0,05

7.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020

79 271,93

0,09

8.

Rozliczenia z lat ubiegłych – nienależnie pobrane
świadczenia w latach ubiegłych z dotacji wojewody
lubelskiego

83 319,88

0,09

9.

Projekt "Centrum Wspierania Rodziny i Usług
Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Biała Podlaska"

83 321,86

0,09

10.

Funkcjonowanie i utrzymanie noclegowni i
ogrzewalni dla bezdomnych

174 827,04

0,19

11.

Świadczenia osobom posiadającym Kartę Polaka
i ich obsługa

176 715,00

0,19

187 213,03

0,20

Zasiłki celowe, pomoc w naturze i sprawienie
pogrzebu

194 860,15

0,21

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obsługa
organizacyjno- techniczna Miejskiego Zespołu
14.
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej

198 264,53

0,21

15. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”

215 802,38

0,23

239 691,67

0,26

290 030,33

0,31

12. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
13.

16.

Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
(w tym wydatki ponoszone na wydanie decyzji)

17. Asystenci rodzin
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18. Pomoc materialna dla uczniów

299 534,40

0,32

347 820,00

0,37

376 690,56

0,41

389 057,65

0,42

419 171,40

0,45

444 297,27

0,48

612 926,97

0,66

817 749,78

0,88

874 000,00

0,94

27. Świadczenia i usługi rodzinom zastępczym

1 057 831,33

1,14

28. Dodatki mieszkaniowe

1 132 150,95

1,22

1 535 333,94

1,65

30. Świadczenia programu "Dobry start" i ich obsługa

1 981 580,00

2,14

31. Funkcjonowanie i utrzymanie MOPS

3 024 248,86

3,26

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
32. alimentacyjnego, świadczenia "Za życiem" i ich
obsługa

18 122 669,05

19,53

33. Świadczenia wychowawcze i ich obsługa

59 280 455,77

63,88

92 796 688,00

100,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze z pomocy
społecznej
Opieka rodzinna w rodzinach zastępczych
20.
(wynagrodzenia)
19.

Projekt "Włącz się! Kompleksowe działania
21. aktywizacji i integracji społeczno- zawodowej
w mieście Biała Podlaska"
Dodatek w wysokości świadczenia
22. wychowawczego na dzieci w rodzinach zastępczych
i ich obsługa
Funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego
23.
Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
24. Zasiłki okresowe
25.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców

26. Zasiłki stałe

29.

Pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy
społecznej

RAZEM
Opracowanie własne MOPS

Co roku najbardziej kosztowną formą wsparcia dla mieszkańców miasta, stanowiącą ponad
połowę wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są świadczenia
wychowawcze i ich obsługa. Obsługa świadczeń wychowawczych maleje i wynosi
odpowiednio:
‒ w I półroczu 2019 r. to 1,5 % otrzymanych środków na świadczenia,
‒ w II półroczu 2019 r. to 1,2 % otrzymanych środków na świadczenia,
‒ od 01.01.2020 r. to 0,85 % otrzymanych środków na świadczenia.
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Wydatki ponoszone z budżetu Miasta Biała Podlaska w 2020 r. merytorycznie
nadzorowane przez MOPS

L.p.

dział rozdział

wyszczególnienie zadania

wartość w 2020 r.

1.

852-85203

Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom
Samopomocy

965 277,00

2.

852-85228

Usługi opiekuńcze

323 874,00

3.

853-85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

166 245,82

4.

855-85504

Wspieranie rodziny

339 274,54

5.

855-85508

Rodziny zastępcze

239 149,46

6.

855-85510

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

RAZEM
opracowanie własne MOPS

1 042 158,58
3 075 979,40

Wydatki merytorycznie nadzorowane i rozliczone przez MOPS, a ponoszone przez Urząd
Miasta Biała Podlaska w 2020 r. wyniosły 3 075 979,40 zł, natomiast w 2019 r. rozliczono
dotacje w wysokości 2 608 462,44 zł. Wzrost wydatków o kwotę 467 516,96 zł (17,92 %)
wynikał przede wszystkim ze wzrostu dotacji na:
a)

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom –
partnerowi projektu pod tytułem „Centrum Wspierania Rodziny i Usług Społecznych
dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” – Polskiej
Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”
w Lublinie o kwotę 299 274,54 zł,

b)

placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 89 936,57 zł, gdzie w 2020 r.
umieszczono 3. dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

c)

rodziny zastępcze o kwotę 73 629,38 zł, gdzie w 2020 r. umieszczono 5. Dzieci
w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bialskiego.
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III. Pomoc społeczna
1.Informacje ogólne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej pełni zarówno funkcję
ośrodka pomocy społecznej, jak i powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 pracy socjalnej,
 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu
pomocy społecznej,
 realizacji zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych,
 rozwijaniu

nowych

form

pomocy

społecznej

i

samopomocy

w

ramach

formie

decyzji

zidentyfikowanych potrzeb.
Przyznawanie

świadczeń

z

pomocy

społecznej

następuje

w

administracyjnej. Wyjątek stanowią: udzielenie świadczenia w postaci interwencji
kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy,
skierowania do noclegowni bądź ogrzewalni, a także przyznawanie biletu kredytowanego.
Podstawą do wydania decyzji administracyjnej jest wywiad środowiskowy wraz z niezbędną
dokumentacją.
W 2020 r. wydano 3321 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
2. Rodziny objęte pomocą społeczną
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
 osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony,
 cudzoziemcom w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 cudzoziemcom na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
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 obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiadającym prawo pobytu
lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomoc społeczna udzielania jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Artykuł 7 ustawy
o pomocy społecznej wymienia najczęstsze powody ich powstawania:
 ubóstwo,
 sieroctwo,
 bezdomność,
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 przemoc w rodzinie,
 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 alkoholizm lub narkomania,
 zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza
ustawowego kryterium dochodowego, które od października 2018 r. wynosi:
 dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł,
 dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528,00 zł na osobę w rodzinie,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów (przesłanki dysfunkcyjnej)
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
W 2020 r. świadczeniami z pomocy społecznej objęto 928 rodzin, liczących 2015
osób, co stanowi 3,52 % ogólnej liczby mieszkańców Białej Podlaskiej.
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Liczba rodzin oraz osób występujących w tych rodzinach, korzystających z pomocy
społecznej w latach 2019 i 2020, z podziałem na występujące problemy

Powód trudnej sytuacji życiowej

2019 r.

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Do

głównych

przyczyn

powstania

Liczba osób
w tych rodzinach

Liczba rodzin

trudnych

2020 r.

2019 r.

2020 r.

537
4
47
95
383
408
186

536
3
43
83
408
393
166

1 126
11
48
464
909
840
346

1 120
7
43
392
973
781
294

161

166

522

543

13
189
8

16
170
11

38
301
11

30
251
12

14

28

23

49

1

1

3

6

1
0

2
10

2
0

3
21

sytuacji

wymagających

interwencji

pracowników socjalnych, a tym samym konieczności udzielenia pomocy, zaliczyć należy
od lat ubóstwo wynikające głównie z bezrobocia oraz niepełnosprawność.
Niedostateczna ilość miejsc pracy, niski poziom kwalifikacji i wykształcenia oraz
uzależnienia, decydują o wysokiej liczbie osób pozostających bez pracy, a tym samym
wymagających wsparcia. W rodzinach występuje jednocześnie kilka powodów korzystania
z pomocy społecznej.
Struktura rodzin korzystających w 2020 r. z pomocy MOPS
LICZBA RODZIN
OGÓŁEM

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

RODZINY OGÓŁEM

928

2 015

o liczbie osób
1
2
3

443
189
127

443
378
381

4

83

332

5

53

265

WYSZCZEGÓLNIENIE
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6 i więcej
w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem
o liczbie dzieci
1
2

33

216

326

1211

143

382

93

349

3

58

276

4

22

130

5

9

66

6
7 i więcej

1
0

8
0

144

446

70

150

39

123

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
o liczbie dzieci
1
2
3

23

98

4 i więcej

12

75

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW
OGÓŁEM

181

284

o liczbie osób
1

110

110

2

50

100

3

13

39

4 i więcej

8
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Opracowanie własne MOPS
3. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej
3.1. Schronienie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od listopada 2008 r. prowadzi noclegownię dla osób
bezdomnych, która mieści się przy ul. Kąpielowej 11. Noclegownia funkcjonuje przez cały
rok, przy czym w okresie jesienno – zimowym tj. od 1 października do 30 kwietnia czynna
jest w godzinach od 18.00 do 8.00, a w okresie wiosenno – letnim w godzinach od 19.00
do 7.00. Noclegownia dysponuje 20. miejscami noclegowymi. Ponadto w okresie jesienno –
zimowym w tym samym budynku uruchamiana jest ogrzewalnia.
W roku 2020 z możliwości schronienia w noclegowni w Białej Podlaskiej korzystało 28 osób
bezdomnych.
Na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wydatkowano 21 633,69 zł. Kwotę tę
stanowiły koszty utrzymania noclegowni, zakup oleju opałowego, zużycie energii
elektrycznej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie,
pralnicze, zakup środków czystości, podatek od nieruchomości.
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Bezdomnym udzielana była pomoc w formie schronienia, pomocy rzeczowej, finansowej,
prawa do świadczeń zdrowotnych oraz pracy socjalnej. Praca socjalna ma na celu
zapobieganie wykluczeniu osób bezdomnych, zapobieganie degradacji biologicznej
i społecznej osób bezdomnych oraz dążenie do usamodzielnienia poprzez kierowanie na
terapię odwykową osób uzależnionych od alkoholu i działania związane z aktywizacją
zawodową, dążenie do integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem. Dlatego dokonywana
jest diagnoza przyczyn bezdomności, zagrożeń z niej wynikających oraz ocenia się
możliwości wyjścia z bezdomności. Bardzo ważnym elementem prowadzonych działań jest
stała współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądową Służbą Kuratorską, organizacjami
pozarządowymi, szpitalami, przychodniami lekarskimi i Powiatowym Urzędem Pracy.
Pracownik socjalny podejmował z osobami bezdomnymi działania aktywizujące, mające na
celu wychodzenie z bezdomności.

3.2. Dożywianie
Na podstawie przepisów Uchwały 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) oraz Uchwały Nr III/21/18 Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023, prowadzone były działania mające zapewnić pomoc w zakresie dożywiania
dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej oraz działania zmierzające do zapewnienia posiłku lub żywności
osobom tego pozbawionym. Chodzi głównie o długofalowe działania zapobiegające zjawisku
niedożywienia oraz poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.
W ramach realizowanego programu przyznawana była pomoc w formie:
 gorących posiłków w szkole i przedszkolu lub żłobku dla dzieci i młodzieży,
 gorących posiłków dla osób dorosłych,
 dowozu posiłków osobom starszym, niepełnosprawnym,
 świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.
Programem objęto:
 63. dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
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 153. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 283. osoby dorosłe.
Ogółem wydatkowano środki w wysokości 215 802,38 zł. Środki własne gminy przeznaczone
na ten cel to 64 740,71 zł, co stanowi 30 % wartości zadania, natomiast otrzymana dotacja
Wojewody Lubelskiego wyniosła 151 061,67 zł, tj. 70 %.
Z pomocy w formie posiłku skorzystało 251 osób w tym:
 w formie jednego gorącego posiłku 120 osób,
 z suchego prowiantu skorzystało 28 osób bezdomnych.
 w formie pełnego obiadu 31 dzieci do czasu podjęcia nauki szkolnej oraz
100. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
 z dowozu posiłków korzystało 11 osób.
Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 286 osób
w rodzinach.
Wydatki obejmowały:
 zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 67 350,00 zł,
 zakup posiłków dzieciom w żłobku, przedszkolach, uczniom w szkołach oraz
pozostałym osobom w kwocie 136 868,00 zł,
 usługę w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku osobom
dorosłym 119 138,84 zł, w tym wydatki na dowóz posiłków w kwocie 5 650,41 zł oraz
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w formie suchego
prowiantu 5 934,00 zł,

3.3. Praca socjalna
Praca

socjalna

jako

podstawowe

zadanie

pomocy

społecznej,

realizowane

jest

niezależnie lub równolegle z pozostałymi formami wsparcia i świadczeniami przyznawanymi
osobom występującym o przyznanie pomocy.
Praca socjalna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej to działalność zawodowa,
mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności
do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się
niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny, nie wymaga to przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W 2020 r. pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 276. rodzinom liczącym
581 osób, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 34. rodzinom liczącym 82. osoby.
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Działania podejmowane przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej
obejmowały m.in.:
 pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń
emerytalno-rentowych, zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatku
mieszkaniowego oraz informowanie o uprawnieniach;
 pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów, wspieranie ofiar przemocy,
informowanie o poradnictwie specjalistycznym oraz grup wsparcia i terapii
(w szczególności terapii leczenia uzależnień) oraz motywowanie do skorzystania
z takiego poradnictwa. W ramach pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracowali
m.in. z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, instytucjami i organizacjami
zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci;
 pomoc

w

załatwieniu

formalności

związanych

z

uregulowaniem

sytuacji

mieszkaniowej, np. złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie na raty
zaległości w opłatach mieszkaniowych oraz mobilizowanie do wykonywania prac
porządkowych w mieszkaniu i motywowanie do utrzymania czystości;
 motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
 zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc przy ubieganiu się
o ustalenie stopnia niepełnosprawności, udzielanie informacji o uprawnieniach osób
niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu konsultacji lekarskiej, motywowanie do
systematycznego leczenia.
Rodziny objęte pracą socjalną:

Wyszczególnienie
Pomoc udzielona
w postaci pracy
socjalnej – ogółem
w tym:
wyłącznie w postaci
pracy socjalnej

2019 rok
Liczba osób
Liczba
w tych rodzinach
rodzin

2020 rok
Liczba osób
Liczba
w tych
rodzin
rodzinach

477

1030

276

581

65

155

34

82

Narzędziem wykorzystywanym w pracy socjalnej był również kontrakt socjalny
–forma umowy realizowanej pomiędzy osobą ubiegającą się o świadczenie z pomocy
społecznej a pracownikiem socjalnym. Założeniem kontraktu socjalnego jest zwiększenie
skuteczności udzielanej pomocy przez mobilizowanie osoby bądź rodziny do własnej
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aktywności i podejmowania starań w celu uzyskania samodzielności, przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej, aktywnego poszukiwania pracy, podwyższania kwalifikacji zawodowych,
czy też podjęcia bądź kontynuowania leczenia odwykowego. Jest to swoistego rodzaju
umowa określająca sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, umożliwienia
aktywizacji społeczno – zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
W 2020 r. zawarto 57 kontraktów socjalnych, zaś działaniami w ramach kontraktów objęto 81
osób.

3.4. Usługi opiekuńcze
W 2020 r. usługi opiekuńcze na rzecz osób, które ze względu na wiek lub
niepełnosprawność wymagają pomocy innych osób świadczone były przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej, na zlecenie MOPS. Oferent wyłoniony został na podstawie konkursu
na realizację zadania publicznego „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska”.
Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych
i opiekę higieniczną, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
wykonywanie podstawowych czynności domowych, pomoc w zakresie rozwiązywania
problemów zdrowotnych, rodzinnych oraz załatwianie spraw urzędowych.
W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 87 osób, a wydatkowana kwota na ten cel
to 370 066,80 zł, zrealizowano 16 139 godzin usług opiekuńczych, w tym 92. godziny
świadczonych w dni wolne od pracy i święta.
Średnio jednej osobie w ciągu roku przyznano 185,51 godziny usług opiekuńczych. Koszt
jednej godziny usług wynosił 22,80 zł w dni robocze, a w dni wolne od pracy i święta
45,60 zł.
Warunki odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr I/4/06 Rady Miasta Biała
Podlaska z dnia 10 lutego 2006 r.
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

2019 rok

2020 rok

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

osób

godzin

osób

godzin

94

17 608

87

16 139
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W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do
programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, którego celem
było wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku
do 75. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również
z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Liczba

osób

korzystających

z

programu

„Usługi

opiekuńcze

dla

osób

niepełnosprawnych” – edycja 2020
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020
Liczba osób
Liczba godzin
Kwota

23
4052
92 385,60 zł

3.5. Sprawienie pogrzebu
Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób
ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zadanie to realizowane było zgodnie
z Uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
W 2020 r. sprawiono 8 pochówków, w tym dokonano pochówku dzieci martwo-urodzonych,
przekazanych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Łączny koszt zadania wyniósł 19 084,51 zł., zaś średni
koszt pochówku wyniósł 2 385,56 zł.

3.6. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, MOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek
stały i osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji
Społecznej. Dotyczy to osób, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego
tytułu.
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W 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 91 197,40 zł, co stanowi 95,34% planu.
W ramach tego świadczenia w 2020 r. opłacano składkę zdrowotną za:
 155. osób pobierających zasiłek stały,
 28. osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum
Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej,
 2. osoby realizujące kontrakt socjalny.

3.7. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Osoby, które nie są ubezpieczone na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mają prawo do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.
Potwierdzeniem prawa do tych świadczeń jest decyzja administracyjna poprzedzona
wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
Zadanie to jest finansowane przez budżet państwa wraz z kosztami przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego oraz kosztami związanymi z wydaniem decyzji administracyjnej.
W 2020 r. przeprowadzono 63. wywiady środowiskowe, na podstawie których wydano 63.
decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

3.8. Kierowanie do domu pomocy społecznej
O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych.
Pracownicy MOPS prowadzili postępowania związane ze skierowaniem do domu pomocy
społecznej, informowali o obowiązujących przepisach prawa w zakresie kierowania
i ponoszenia odpłatności za pobyt, przeprowadzali wywiady środowiskowe, wspierali
w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, oceniali sytuację osób w kontekście spełnienia
przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przeprowadzali wywiady
alimentacyjne oraz na ich podstawie przygotowywali umowy określające wysokość
wnoszonej przez zainteresowanych opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
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W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 76. osób. Za 75. mieszkańców Gminy
Miejskiej Biała Podlaska przebywających w domach pomocy społecznej Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ponosił częściową odpłatność, a 1. Osoba
przebywająca w domu pomocy społecznej sama ponosiła pełną odpłatność za swój pobyt.
Mieszkańcy Białej Podlaskiej przebywali w domach pomocy społecznej tj.: w Kalince,
Kodniu, Konstantynowie, Kostomłotach, Kozuli, Krasnymstawie, Matczynie, Młodzieszynie,
Popkowicach, Różance, Ryżkach.
Na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 535 333,94 zł. Na 31 grudnia 2020 r. nie było
osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej w poszczególnych latach:
2017 r. – 64. osoby,
2018 r. – 70. osób,
2019 r. – 74. osoby,
2020 r. – 76. osób.
Spośród osób przebywających w 2020 r. w domach pomocy społecznej 21. zmarło.

3.9. Mieszkanie chronione
Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt
w nim może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,
ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki oraz
osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich,
a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej dysponuje obecnie jednym
mieszkaniem chronionym, które dedykowane jest głównie osobom opuszczającym pieczę
zastępczą. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i wc. Kuchnia, przedpokój,
łazienka oraz wc są wspólne dla wszystkich mieszkańców. Pomieszczenia wyposażone są
w niezbędne meble oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. W mieszkaniu mogą
zamieszkiwać 4 osoby, w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec
zwiększeniu.
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Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ukończyła 18. lat
i opuściła dotychczasową formę opieki (rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, dom
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy
ośrodek

socjoterapii

zapewniający

całodobową

opiekę

i młodzieżowy

ośrodek

wychowawczy) oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia.
W wyjątkowych przypadkach możliwe jest skierowanie do mieszkania chronionego osoby nie
uczącej się i nie pracującej (klęska żywiołowa, inne zdarzenie losowe).
Decyzję o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym wydaje się na wniosek strony
w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy. W drodze decyzji administracyjnej
zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona wysokość odpłatności, jaką
mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
finansowej mogą być zwolnione z ponoszenia kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym.
Zostaje również zawarta umowa pomiędzy mieszkańcem, a dyrektorem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.
Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz
usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym na: kontynuowanie nauki,
uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku
o przydział mieszkania z zasobów gminy.
W 2020 r. w mieszkaniu chronionym mieszkiwała matka z trojgiem dzieci oraz matka
z jednym dzieckiem, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a także pełnoletni
wychowanek, który opuścił rodzinę zastępczą. Z uwagi na niski dochód, ww. osoby zostały
zwolnione z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Na utrzymanie
mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 9 269,70 zł, z przeznaczeniem na opłaty za
wynajmowane mieszkanie chronione (czynsz, centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia
elektryczna, gaz, śmieci, telewizja kablowa). W 2020 r. nie było wpływów za pobyt
w mieszkaniu chronionym.
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3.10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
obejmuje zwłaszcza: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie
zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie
mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę.
W 2020 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 81 osób niepełnosprawnych,
w tym 72. dzieci.
Usługi świadczone były przez następujące podmioty:
1. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym, Młodzieży i Dzieciom
o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej – zrealizowało 4 814
godzin usług,
2. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży RENMED w Białej Podlaskiej – zrealizował
983 godziny usług.
Łącznie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wydatkowano kwotę 347 820,00 zł.
Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych

Wyszczególnienie
Specjalistyczne
usługi opiekuńcze
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

2019 rok
Liczba osób Liczba godzin

82

6 546

2020 rok
Liczba osób
Liczba godzin

81

5 797
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4. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
4.1. Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:
 osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej
niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł,
 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, tj. 528,00 zł,
 maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, minimalna zaś, określona
ustawowo 30,00 zł miesięcznie.
W 2020 r. wydatkowano 874 000,00 tj. 97,50 % planu na wypłatę świadczeń na rzecz osób
fizycznych w formie zasiłków stałych, przysługujących 177. osobom niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód
na osobę w rodzinie był niższy od kryterium dochodowego, w tym:
a)

1 438 świadczeń osobom samotnie gospodarującym,

b)

301 świadczeń osobom pozostającym w rodzinie.

4.2. Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
bezrobocie i niepełnosprawność.
Na tę formę pomocy w 2020 r. wydatkowano kwotę 612 926,97 zł, środki pochodziły
z dotacji Wojewody Lubelskiego.
Zasiłki okresowe przyznano 418. rodzinom liczącym 1 011 osób.
Powodem przyznania tego świadczenia było w szczególności:
 bezrobocie – w 271. rodzinach liczących 644 osoby,
 niepełnosprawność – w 76. rodzinach liczących 174 osoby,
 długotrwała choroba – w 26. rodzinach liczących 60 osób,
 inne niż ww. – w 125. rodzinach liczących 329 osób.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł. Średnia wysokość zasiłku
okresowego w 2020 r. wynosiła 323,10 zł.
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4.3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawa o pomocy społecznej dopuszcza
możliwość przyznania pomocy osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego,
przyznanie specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego w przypadku poniesienia
strat w wyniku zdarzenia losowego.
Na zasiłki celowe i w naturze w 2020 r. wydatkowano kwotę 175 775,64 zł.
Pomocy udzielono 446. rodzinom.
Zasiłki celowe były przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
a w szczególności na: zakup odzieży, obuwia, opału, podstawowych środków czystości,
kosztów zużycia energii elektrycznej i czynszu, w tym:
‒ specjalne zasiłki celowe przyznano 209. rodzinom w kwocie 92 815,00 zł,
‒ 5. osobom udzielono pomocy w formie biletu kredytowanego w kwocie 644, 18 zł,
‒ zakupiono 144. rodzinom 73. tony węgla za kwotę 49 260, 00 zł,
‒ 1. rodzinie udzielono pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego w kwocie 3 000, 00 zł,
‒ wykupiono leki na podstawie recept lekarskich 7. osobom za kwotę 628, 81 zł,

4.4. Cudzoziemcy z pobytem tolerowanym
W 2020 r. 2. rodzinom cudzoziemskim, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany lub
zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, została
przyznana pomoc w łącznej kwocie 12 500,00 zł. Pomoc przeznaczona była na
dofinansowanie potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, niezbędnego ubrania, obuwia,
dofinansowanie do pokrycia kosztów utrzymania mieszkania. We współpracy z Fundacją
Charytatywną HAND OF HOPE, przy wsparciu Caritas Diecezji Siedleckiej oraz
pozyskanym przez pracownika socjalnego sponsorom z okazji Dnia św. Mikołaja
zorganizowano paczki ze słodyczami i zabawkami. Paczki otrzymało 103. dzieci z rodzin
cudzoziemskich mieszkających na terenie miasta Biała Podlaska, jak również przebywających
w kwarantannie domowej oraz w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej i w kol.
Horbów.
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Pracownik socjalny jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi powołanego zarządzeniem Nr 202 Wojewody Lubelskiego. Uczestniczył
w pracach Zespołu, w zakresie wymiany informacji i doświadczeń związanych z realizacją
Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi oraz planowania wspólnych działań
Zespołu i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi
ludźmi.

Ponadto

pracownik

socjalny

jako

członek

Zespołu

we

współpracy

z funkcjonariuszami Straży Granicznej podejmował działania w zakresie rozpoznania,
wsparcia i integracji cudzoziemców między innymi mniejszości narodowych t. j. romska
w środowisku lokalnym.
4.5. Cudzoziemcy ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą
W 2020 r. udzielono pomocy 1. rodzinie cudzoziemskiej, liczącej 6. osób, która
uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Łącznie na pomoc rodzinie
wydatkowano 30 450,00 zł., z tego przyznano świadczenia pieniężne na utrzymanie
w wysokości 27 090,00zł oraz świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych
z nauką języka polskiego na kwotę 3 360,00zł.
Pracownik socjalny z rodziną realizował indywidualny program integracji cudzoziemca.
W ramach realizowanego programu pracownik socjalny podejmował działania zmierzające do
przystosowania rodziny cudzoziemskiej do prawidłowego i zgodnego z obowiązującym
prawem funkcjonowania w Polsce, tj. pomoc w znalezieniu mieszkania, w uzyskaniu prawa
do świadczeń zdrowotnych, pomoc w zakresie nauki języka polskiego, pomoc w zakresie
załatwiania spraw w instytucjach i urzędach, jak również w zakresie kontaktów ze
środowiskiem lokalnym.
Pracownik socjalny jako członek Lokalnego Zespołu Współdziałania działającego na mocy
porozumienia w sprawie standardowych procedur postępowania w zakresie rozpoznawania
przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej
z płcią wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy zawartego pomiędzy Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Biurem
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHACER),
Komendantem Głównym Policji, Fundacją „La Strada” oraz Centrum Pomocy Prawnej
im. Haliny Nieć uczestniczył w 4. spotkaniach Zespołu. Pracownik socjalny uczestniczył
w pracach Zespołu w zakresie wymiany doświadczeń oraz pogłębiania tematyki uchodźctwa
z przedstawicielami instytucji rządowych i pozarządowych. Ponadto w ramach działań
Zespołu pracownik socjalny uczestniczył w jednej interwencji Policji podjętej w stosunku do
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cudzoziemca podejrzanego o stosowanie przemocy przebywającego w Ośrodku dla
Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

IV. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Uchwałą Nr VII/70/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie
trybu

i

sposobu

powoływania

i

odwoływania

członków

Miejskiego

Zespołu

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5535
oraz poz. 5536) oraz Zarządzeniem Nr 201/19 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia
31 października 2019 r. został powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej na kadencję w latach 2019 –
2023.
W skład Zespołu wchodzi 12. przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej.
W 2020 r. odbyły się 3 posiedzenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)
i w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Biała Podlaska.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj.
1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Policji,
4. oświaty,
5. ochrony zdrowia,
6. organizacji pozarządowych,
7. Żandarmerii Wojskowej,
8. kuratorów sądowych,
9. prokuratorów,
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10. oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie.
Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
W okresie sprawozdawczym do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej wpłynęło 137 „Niebieskich Kart”
w tym:


123 z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,



7 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,



7 z Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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Zespoły I.

0

Liczba "Niebieskich Kart - A" w 2020 r.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek zakładanych „Niebieskich Kart” o 57.
Najczęściej „Niebieskie Karty” zak
zakładali funkcjonariusze Policji.
Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej
Podlaskiej powołał 100 grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W 2020 r. odbyło się
259 posiedzeń grup roboczych
roboczych.
W okresie sprawozdawczym w 100
100. rodzinach wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”.
Wśród osób dotkniętych
niętych przemocą w rodzinie występowała zdecydowana
ydowana przewaga kobiet –
88.
Miejski Zespół Interdyscyplinarny
yplinarny do Spraw Przeciwdziałania P
Przemocy
rzemocy w Rodzinie
w Białej Podlaskiej w okresie sprawozdawczym zakończył 58 „Niebieskich Kart” z powodu
ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
Ponadto Zespół zakończył 63 „Niebieskie Karty” z powodu rozstrzygnięcia o braku
zasadności
asadności podejmowania działań.

47

63
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Ustanie przemocy

58

Brak zasadności

57
56
55

Liczba zakończonych "Niebieskich Kart" w 2020 r.

ki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
wdziałania Przemocy
W 2020 r. Miejski
w Rodzinie w Białej Podlaskiej złożył 12 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa znęcania się do Prokuratury Rejonowej w Bi
Białej
ałej Podlaskiej oraz 9 wniosków
o skierowanie na leczenie odwykowe oosób
sób stosujących przemoc do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alko
Alkoholowych Miasta Biała Podlaska.
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej w minionym roku
rok podjął kilka
nowych inicjatyw na terenie miasta Biała Podlaska, wpływając tym samym na kształtowanie
lokalnej polityki
tyki przeciwdziałania przemocy.
W związku z tym, że dzisiaj społeczeństwo w głównej mierze czerpie wiadomości ze świata
wirtualnego, została założonaa strona internetowa Zespołu Interdyscyplinarnego na portalu
społecznościowym, na której na bieżąco są podawane informacje
nformacje o tematyce przemocy –
w tym między innymi o dostępności do lokalnych instytucji działających na rzecz osób
uwikłanych w przemoc.
Zorganizowano kampanię społeczną „#JaJużWiem
„#JaJużWiem”” skierowaną do osób doznających
przemocy. Zrealizowana w formie spotu kampania zaangażowała Bialczanki na rzecz
wsparcia osób doświadczających przemocy.
Promowano działalność Zespołu w lokalnej prasie i telewizji.
Rozpowszechniano

informacje

o

instytucjach

udzielających

pomocy

w

zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m
miasta
iasta Biała Podlaska poprzez
zaktualizowaniee i wydrukowan
wydrukowanie na zlecenie Zespołu
espołu ulotki w ilości 500 szt.
Upowszechniano materiały edukacyjne poświęcon
poświęconee zjawisku przemocy w rodzinie.
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Prowadzono konsultacje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację procedury
„Niebieskie Karty” (Policja, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
celem usprawnienia współpracy.
W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ważne jest:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej i członków grup
roboczych.
Odciążenie członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej z części obowiązków służbowych.
Zapewnienie członkom Zespołu stałej superwizji swojej pracy. Wypracowanie współpracy
między przedstawicielami instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w związku z niską aktywnością niektórych przedstawicieli podmiotów we
wspólnej realizacji zadań.
Uwzględnienie w budżecie miasta środków finansowych na realizację programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

V. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej realizuje
zadania w oparciu o:
 ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.),
 rozporządzenie

MG,PiPS

z

15

lipca

2003

r.

w

sprawie

orzekania

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027),
 rozporządzenie MPiPS z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu
wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870),
 rozporządzenie MPiPS z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17,
poz. 162 z późn. zm.),
 rozporządzenie MPiPS z 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań
specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875),
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 rozporządzenie MPiPS z 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za
wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart
parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),
 rozporządzenie MPiPS z 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek
uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
 zarządzenie Nr 8/2002 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 31 lipca 2002 r.
w

sprawie

powołania

Powiatowego

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej,
 zgodę Wojewody Lubelskiego z 12 czerwca 2002 r. na powołanie Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej i ustalenie
obszaru jego działania,
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
110, ze zm.),
 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
426, ze zm.),


Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

1. Informacje ogólne
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej,
powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 8/2002 z dnia 31 lipca 2002 r.,
realizuje zadania z zakresu administracji rządowej jako organ pierwszej instancji w zakresie
orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Obszarem działań Zespół
obejmuje miasto Biała Podlaska i powiat bialski. Skład Zespołu stanowią: przewodniczący,
sekretarz, 12. lekarzy (o specjalizacji w zakresie: pediatrii, kardiologii, okulistyki,
otolaryngologii, psychiatrii, neurologii, rehabilitacji medycznej, medycyny rodzinnej i chorób
wewnętrznych),5. psychologów, 7. pedagogów, 7. doradców zawodowych, 6. pracowników
socjalnych.
W 2020 r. odbyło się 167 posiedzeń składu orzekającego z udziałem przewodniczącego
składu lekarza i członków składu specjalistów, średnio 14 w miesiącu.
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2. Realizacja zadań
Niepełnosprawność jest problemem społecznym o dużym zasięgu i dotyka ludzi niezależnie
od ich wieku, statusu społecznego czy materialnego. Za osobę niepełnosprawną prawnie
uważa się osobę, która posiada orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony. Zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, dla osób powyżej
16 roku życia: znaczny, umiarkowany i lekki. W przypadku dzieci od 0-16 roku życia ustala
się fakt niepełnosprawności. W zależności od stanu zdrowia dziecka uprawniające do zasiłku
lub świadczenia pielęgnacyjnego. Orzeczenie wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej
lub opiekuna prawnego.
W związku z pandemią COVID-19 i z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, Powiatowy Zespół w Białej Podlaskiej nie ograniczył dostępności składania
wniosków i uzyskania orzeczenia, jedynie zmienił organizację pracy przechodząc na system
pracy rotacyjny z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wprowadzone zmiany umożliwiły
utrzymanie ciągłości realizowanych zadań orzeczniczych, zabezpieczenie interesów osób
niepełnosprawnych jak i ubiegających się o uzyskanie takiego statusu.

2.1. Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
W 2020 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej
Podlaskiej wpłynęło ogółem 1686 wniosków, z tego 1447 to wnioski osób powyżej 16. Roku
życia.
Wnioski osób powyżej 16 roku życia
Lp.
Cel złożenia wniosku
1.
2.
3.
4.

odpowiednie zatrudnienie
szkolenie
uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

5.

korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej
egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych
zasiłek stały
zasiłek pielęgnacyjny

6.
7.

liczba
264
7
25
171

549
0
203
51

8.
9.

10

korzystanie z karty parkingowej
inne (ulgi podatkowe, ulgi w przejazdach środkami komunikacji
publicznej, ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju)
razem

Wnioski osób do 16 roku życia
Lp.
Cel złożenia wniosku
1.
zasiłek pielęgnacyjny
2.
zasiłek stały (świadczenie pielęgnacyjne)
3.
inne ( konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze, korzystanie z karty parkingowej, prawo do
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, uzyskanie przez opiekuna
urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze)
4.
razem

126
102
1447
liczba
142
76
21

239

Zdecydowana większość osób ubiegała się o wydanie orzeczenia w celu środowiskowego
wsparcia, odpowiedniego zatrudnienia, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i karty
parkingowej. W czasie trwania pandemii znaczna ilość wniosków przesyłana pocztą,
posiadała braki formalne lub brak dokumentacji medycznej. W związku z powyższym
nastąpił duży wzrost korespondencji dotyczącej zawiadomień o uzupełnienie dokumentacji
medycznej oraz wezwań do usunięcia braków formalnych.

2.2. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane w 2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) z przyczyn związanych ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca
2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego oraz członek zespołu
orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do
wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, a skład orzekający może rozpoznać
sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez
uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego
przedstawiciela ustawowego.
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Od marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wszystkie posiedzenia składów orzekających
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej
odbywały się bez obowiązkowego uczestnictwa osoby zainteresowanej lub dziecka.
Wydłużenie ważności orzeczeń z mocy prawa spowodowało znaczny wzrost wydanych
postanowień o zawieszeniu i odwieszeniu postępowania. Wydane orzeczenia wysyłane są za
pośrednictwem operatora pocztowego z potwierdzeniem odbioru co znacznie wpływa na
wzrost kosztów postępowania orzeczniczego (w 2019 r. koszt zakupu znaczków pocztowych
– 10676,91zł. w roku 2020 – 15626,76 zł.).
W

roku

2020

składy

orzekające

Powiatowego

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej na podstawie złożonych wniosków wydały łącznie
1684

orzeczenia,

w

tym

1451

orzeczeń

o

stopniu

niepełnosprawności

i

233

o niepełnosprawności.
Struktura wydanych orzeczeń osobom powyżej 16. roku życia
orzeczenia z określeniem stopnia
niepełnosprawności
znaczny
424

umiarkowany
542

orzeczenia
o niezaliczeniu do
osób
niepełnosprawnych

Orzeczenia o
odmowie ustalenia
stopnia
niepełnosprawności

Razem

85

42

1451

lekki
358

Struktura wydanych orzeczeń osobom do 16. roku życia
orzeczenia o zaliczeniu
do osób
niepełnosprawnych
216

orzeczenia o niezaliczeniu
do osób
niepełnosprawnych
14

orzeczenia o odmowie
ustalenia
niepełnosprawności
3

Razem
233

Orzeczenia wydane w latach 2010-2020
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W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 zaobserwowano spadek złożonych wniosków
i wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Zainteresowani korzystali z przepisów wydłużających ważność posiadanych orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z mocy prawa z związku z pandemią
COVID-19.
2.3. Legitymacje o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad
wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i określiły nowy wzór legitymacji
osób niepełnosprawnych (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dz. U. z 207 r. poz. 1541). Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo
powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół otrzymuje od Wojewody
Lubelskiego

dodatkowe

środki

na

dystrybucję

nowych

blankietów

legitymacji,

produkowanych przez Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Do końca 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Białej Podlaskiej wydał osobom niepełnosprawnym 226 legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność w analogicznym okresie roku ubiegłego 502 legitymacje. Tak znaczny
spadek wydanych legitymacji spowodowany był pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi
przepisami o przedłużonej ważności posiadanych legitymacji do 60. dnia od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania
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nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. Duża liczba osób
zainteresowanych skorzystała z tego rozwiązania.

Legitymacje wydane w latach 2010-2020
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2.4. Karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym i placówkom
Zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 z późn. zm.) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje
karty parkingowe. W 2020 r. wydano łącznie 301 kart w tym 296 imiennych kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 5 kart parkingowych dla placówek zajmujących
się opieką, rehabilitacyjną lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W analizowanym roku nastąpił
spadek wydanych kart parkingowych ogółem o ok. 25% w porównaniu z rokiem 2019.
Zainteresowani

korzystali

z

przepisów

wydłużających

ważność

posiadanych

kart

parkingowych z mocy prawa z związku z pandemią COVID-19.
‒ karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60.
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie
dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
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orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dot. kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych
‒ karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – dot. kart parkingowych dla
placówek.
Karty parkingowe wydane w latach 2014 - 2020
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2.5. Odwołania złożone w 2020 r.
Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – ma
on prawo w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności

złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.
W 2020 roku wniesiono łącznie 119 odwołań od wydanych orzeczeń, tj. 98 odwołań
od orzeczeń wydanych osobom po 16. roku życia oraz 21 odwołań od orzeczeń wydanych
osobom do 16. roku życia. Ilość złożonych odwołań utrzymywała się na podobnym poziomie
jak w roku ubiegłym (115). Wszystkie odwołania przekazano do Wojewódzkiego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. Zdecydowana większość odwołań
utrzymywana jest przez II instancję odwoławczą.
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2.6. Zmiany w systemie orzeczniczym EKSMOoN
Elektroniczny

system

(EKSMOoN),

wdrożony

w

zespołach

ds.

orzekania

o niepełnosprawności, funkcjonuje w całej Polsce od 2008 r. Służy gromadzeniu danych
dotyczących procesu orzekania o niepełnosprawności. Wspomaga rejestrację i proces
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności. Wykorzystywany jest również do kontroli wniosków
i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju, a także do prowadzenia
bieżących analiz przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na
konieczność

usprawnienia

procesu

orzekania

o

niepełnosprawności

i

stopniu

niepełnosprawności od września 2020 r. decyzją Pełnomocnika Rządu zostały wdrożone nowe
zasady, wprowadzanie wszystkich dokumentów i ocen koniecznych do wydania orzeczenia
w formie elektronicznej. Do końca 2020 r. Zespół sukcesywnie wprowadzał zaproponowane
zmiany

pozwalające

na

sprawną

pracę

w

systemie

w

formie

elektronicznej

w SI EKSMOoN. Wiązało się to ze zmianą działań logistycznych, z wydłużonym czasem
przygotowania i trwania posiedzeń składów orzekających, zwiększonym zapotrzebowaniem
na materiały biurowe.

2.7. Współpraca
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej, w ramach
realizacji zadań współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi. W 2020 r.
w związku z zapytaniami dotyczącymi interpretacji art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 20 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Zespół w tym okresie udzielał informacji
telefonicznie, drogą mailową i w formie pisemnej. W 2020 r. w związku ze zwróceniem się
z wnioskami miejskich i gminnych organów właściwych do przyznawania i przedłużenia
świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności udzielono pisemnej informacji:
MOPS Biała Podlaska (w sprawie 96. osób), MOPS Międzyrzec Podlaski (w sprawie 10.
osób) GOPS Biała Podlaska, GOPS Międzyrzec Podlaski, GOPS Tuczna, GOPS Terespol,
GOPS Janów Podlaski, GOPS Drelów, GOPS Wisznice, GOPS Łomazy, GOPS Zalesie
łącznie (w sprawie 47. osób).
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Przewodnicząca Zespołu jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych

w

Białej

Podlaskiej,

bierze

czynny

udział

w

spotkaniach

i podejmowanych decyzjach.

VI. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
W 2020 r. z przyznanej Gminie Miejskiej Biała Podlaska przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty w wysokości 2 175 488,00 zł, na realizację
zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudniania

osób

niepełnosprawnych, zgodnie z Uchwałą Nr XV/25/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia
29 maja 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/52/20 Rady Miasta Biała Podlaska z 9 listopada
2020 r. oraz Uchwałą Nr XX/60/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2020 r.
Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę
2 043 488,00 zł.
Środki Funduszu wydatkowano na następujące cele:

1. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano 1 050,00 zł rozliczając 1. umowę
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego zorganizował jedną imprezę
kulturalną pn. „Międzynarodowy Dzień Głuchego” dla 15. dorosłych niepełnosprawnych
mieszkańców miasta Biała Podlaska.
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Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2020 r.

2.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów

W 2020 r. w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielono
pomocy 225. dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 234 982,00 zł oraz 17.
niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na kwotę 36 048,00 zł, rozpatrując łącznie
537 wniosków. Dofinansowano m.in. zakup: aparatów słuchowych z wkładkami usznymi,
systemu Fm wspomagającego słyszenie, poduszek i materaców przeciwodleżynowych, protez
(piersi, kończyn dolnych), protez powietrznych do leczenia bezdechu sennego, wózków
inwalidzkich, butów ortopedycznych, kul, chodzików, balkoników, podpórek, ortez, gorsetów,
pieluchomajtek, wkładek, cewników, worków, soczewek okularowych, pionizatora.
Ponadto 3. niepełnosprawne osoby dorosłe otrzymały dofinansowanie:
‒ 1. osoba do aparatu rehabilitacyjnego,
‒ 1. osoba do bieżni,
‒ 1. osoba do roweru stacjonarnego.
4. dzieci otrzymało dofinansowanie w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tj. do
zakupu 3. komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i 1. do kombinezonu do
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poprawy postawy i ułatwienia chodzenia.
Dofinansowano również zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom
o pokrewnych zaburzeniach "Wspólny Świat" otrzymało kwotę 19 485,00 zł na zakup sprzętu
do terapii integracji sensorycznej – siłowni zewnętrznej.
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Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku

3.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
W 2020 r. ze środków PFRON dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 51.
dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz 9. dzieciom i młodzieży przeznaczając na ten cel
kwotę 88 787 zł. Dodatkowo dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 17.
opiekunom wydatkując kwotę 18 122,00 zł.

4.Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
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W 2020 r. z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania skorzystało 8 dorosłych osób niepełnosprawnych niepełnosprawna
na łączną kwotę 95 481 zł. Środki Funduszu przeznaczono na dostosowanie 4 łazienek do
potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup 3 schodołazów, zakup 1 pieca gazowego.
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej
okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania
uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością. Likwidacja tej
bariery umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową sprawniejsze funkcjonowanie
zarówno w życiu codziennym jak i społecznym czy zawodowym.
W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia ze środków PFRON 12.
dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz 1 dziecku niepełnosprawnemu na łączną kwotę
29 662 zł dofinansowując zakup:
‒ 1 krzesła prysznicowego montowanego do ściany,
‒ 4 łóżko ortopedyczne,
‒ 2 rower rehabilitacyjny trójkołowy,
‒ 1 wanna,
‒ 1 brodzik wraz z poręczami,
‒ 1 barierka przy schodach z montażem,
‒ 1wózek toaletowy,
‒ 1 transporter,
‒ 1 automat zamykania i otwierania bramy,
Bariery

techniczne

to

bariery

utrudniające

lub

uniemożliwiające

osobie

z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery umożliwia osobom
niepełnosprawnym sprawniejsze działanie w społeczeństwie jak również poprawia
funkcjonowanie takich osób w życiu codziennym.
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymały 3 dorosłe osoby
niepełnosprawne oraz 1. dziecko niepełnosprawne w łącznej wysokości 14 857 zł.
Środki Funduszu przeznaczono na zakup:
‒ 2 laptopów,
‒ 1 telefonu komórkowego,
‒ 1 powiększalnik stacjonarny,
‒ 1 telefon dla osoby słabo widzącej.
Z dofinansowania skorzystały osoby niepełnosprawne, u których występują ograniczenia
uniemożliwiające swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. Likwidacja tej
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bariery umożliwia osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne
nawiązywanie kontaktów społecznych oraz pozyskiwanie i przekazywanie informacji.
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5.Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
W 2020 r. na terenie Białej Podlaskiej funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „ELREMET" obejmujący
wsparciem terapeutycznym 37 osób niepełnosprawnych, w tym 30 mieszkańców Białej
Podlaskiej, na którego działalność wydatkowano ze środków PFRON kwotę 758 352 zł.
2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Ośrodku „Misericordia” Caritas obejmujący terapią 35
osób niepełnosprawnych, w tym 17 mieszkańców Białej Podlaskiej, na którego działalność
wydatkowano ze środków FRON kwotę 717 360,00 zł. Łącznie na działalność obu
warsztatów terapii zajęciowej przekazano ze środków PFRON kwotę 1 475 712,00 zł.
Ponadto, działalność funkcjonujących na terenie Białej Podlaskiej warsztatów terapii
zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, współfinansowana była w 10% z budżetów
samorządów terytorialnych. Miasto Biała Podlaska na pokrycie kosztów rehabilitacji 47
mieszkańców miasta przekazało kwotę w wysokości 107 034,98 zł, natomiast powiat bialski
na rehabilitację 25 mieszkańców powiatu przekazał kwotę w wysokości 56 933,50 zł.
Dodatkowo w ramach wyżej cyt. ustawy Miasto Biała Podlaska na mocy porozumienia ze
Starostą Bialskim pokrywał koszty rehabilitacji jednego uczestnika warsztatu terapii
zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie, będących
mieszkańcami Białej Podlaskiej, przekazując kwotę w wysokości 2 277,34 zł.
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Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2020 roku
Pracownicy Działu Realizacji Świadczeń i Analiz – sprawy osób niepełnosprawnych
w 2020 r. kontynuowali ścisłą współpracę z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych, m.in. udzielając osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom informacji
o przysługujących

uprawnieniach,

formach

pomocy

oraz

zasadach

korzystania

z dofinansowania ze środków PFRON na spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia
oraz przekazując informacje o wdrażanych programach. W 2020 r. kontynuowano współpracę
z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej, który realizuje zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej. Współpraca polegała na przekazywaniu środków PFRON
ostatecznym beneficjentom pomocy udzielanej przez PUP, tj. przekazywanie środków
finansowych na staże, składki ZUS oraz pracodawcy na utworzenie stanowiska pracy.

Dodatkowo realizowane były specjalistyczne usługi transportowe. W ramach świadczonych
usług dowożono od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. – 8. Niepełnosprawnych, natomiast od
września 2020 r. do grudnia 2020 r. – 6. dzieci i młodzież do Zespołu Szkół Specjalnych oraz
Rzemieślniczego Technikum z Oddziałami Integracyjnymi. Wykonano łącznie 408
przewozów.

6.Aktywny samorząd
W ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, złożono łącznie 17 wniosków, w tym:
‒ Moduł I – Obszar A – Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
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(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – złożono 1 wniosek,
‒ Moduł I – Obszar B – Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów

oraz

oprogramowania,

adresowana

do

osób

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych – złożono
2 wnioski,
‒ Moduł I – Obszar B – Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku – złożono 2 wnioski,
‒ Moduł I – Obszar B – Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów

oraz

oprogramowania,

adresowana

do

osób

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności (do. 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy – złożono 1 wniosek,
‒ Moduł I – Obszar C – Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku
życia) lub

osób

ze znacznym

stopniem

niepełnosprawności

i

dysfunkcją

uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym – złożono 5 wniosków,
‒ Moduł I – Obszar C – Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na
użytkowanie przedmiotu dofinansowania – złożono 4 wnioski,
‒ Moduł I – Obszar C – Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III
poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności – złożono 1
wniosek,
‒ Moduł I – Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej – złożono 1 wniosek.
Liczba podpisanych umów w ramach Modułu I – 15, na łączną kwotę 124 037 zł
‒ Moduł I – Obszar A – Zadanie 1 – 1 umowa na kwotę 6 000 zł
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‒ Moduł I – Obszar B – Zadanie 1 – 2 umowy na łączną kwotę 6 654 zł
‒ Moduł I – Obszar B – Zadanie 3 – 1 umowa na kwotę 6 357 zł
‒ Moduł I – Obszar B – Zadanie 4 – 1 umowa na kwotę 2 299 zł
‒ Moduł I – Obszar C – Zadanie 1 – 5 umów na łączną kwotę 50 000 zł
‒ Moduł I – Obszar C – Zadanie 5 – 3 umowy na łączną kwotę 22 275 zł
‒ Moduł I – Obszar C – Zadanie 3 – 1 umowa na kwotę 25 200 zł
‒ Moduł I – Obszar D – 1 umowa na kwotę 5 252 zł
Kwota wypłaconego dofinansowania w ramach Modułu I – 88 980 zł
W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożono 9
wniosków. Podpisano 9 umów w ramach M II – na kwotę 20 935 zł.
W ramach Modułu III w kwietniu 2020 r. Miasto Biała Podlaska przystąpiło do realizacji
programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” poprzez złożenie wniosku.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu udzielana była osobom niepełnosprawnym,
które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi
utraciły, w okresie od marca 2020 r. do września 2020 r.; oraz od października 2020 r. do
listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie
dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania
kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

W ramach w/w Programu wpłynęły 402 wnioski, 361 przeszło pozytywna weryfikacje
formalną. Udzielono pomocy 366. osobom. Środki finansowe wydatkowane na realizację
MODUŁU III przekazane adresatom Programy wyniosły 349 500,00 zł.
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VII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY
Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, jako organizator pieczy zastępczej realizuje
zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
o pomocy społecznej jak również w ramach Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju
Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Biała Podlaska na lata 2018-2020 przyjętego uchwałą
Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXXVIII/34/18 z dnia 28 maja 2018 r.
System pieczy zastępczej, to zespół osób, instytucji i działań mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na
podstawie orzeczenia sądu z wyjątkiem sytuacji nagłych, interwencyjnych, o których mowa
w art. 35 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).
Organizowanie pieczy zastępczej następuje w ostateczności, po wyczerpaniu wszystkich
gwarantowanych przepisami możliwości wsparcia rodziny.
Zgodnie z ustawą, piecza zastępcza sprawowana jest w formie:
1) rodzinnej;
2) instytucjonalnej.

1. Rodziny zastępcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Biała Podlaska Nr 293/11 z dnia 21 listopada 2011 r. został wyznaczony na
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Zapewnienie dzieciom pieczy w formie rodzinnej jest jednym z podstawowych zadań
własnych powiatu.
W 2020 r. na terenie Miasta Biała Podlaska funkcjonowało łącznie 61. rodzin zastępczych,
w których przebywało 105. dzieci (w tym 10. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione – 39, w których
wychowywało się 52. dzieci. W 31. rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych
było 41. dzieci, pochodzących z terenu miasta Biała Podlaska. W 8. rodzinach zastępczych
spokrewnionych, na terenie miasta Biała Podlaska przebywało 11. dzieci pochodzących
z innych powiatów.
Inną grupę rodzin stanowiły rodziny zastępcze niezawodowe. W 14. Rodzinach
zastępczych niezawodowych wychowywało się 20. dzieci. W 5. rodzinach zastępczych
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niezawodowych umieszczonych było 5 dzieci pochodzących z terenu miasta Biała Podlaska.
W 9. rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie miasta Biała Podlaska przebywało
15. dzieci, pochodzących z innych powiatów.
Ponadto w Mieście Biała Podlaska funkcjonowało 8 rodzin zastępczych zawodowych,
w których wychowywało się 33. dzieci:
 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której
przebywało łącznie 6. dzieci,
 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, w której przebywało 3. dzieci,
 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 24. dzieci, w tym 21. dzieci
pochodzących z terenu Miasta Biała Podlaska i 3. dzieci pochodzących z terenu
innych powiatów.
60
52
50
39

40
30

24
20

20

Liczba rodzin

14

Liczba dzieci

10
1

6

1

3

6

0
Rodziny
Rodziny
Zawodowa
Zawodowa
zastepcze
zastepcze
rodzina
specjalistyczna
spokrewnione z niezawodowe
zastepcza
rodzina
dzieckiem
pełniąca funkcję
zastepcza
pogotowia
rodzinnego

Zawodowe
rodziny
zastepcze

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Miasta Biała Podlaska i dzieci w nich umieszczone w 2020 r.

W okresie sprawozdawczym z różnych form rodzin zastępczych odeszło łącznie 12.
dzieci, w tym:
‒ 7. dzieci powróciło do rodziny naturalnej,
‒ 1. dziecko przebywające w rodzinie zastępczej zostało umieszczone w placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
‒ 3. pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i rozpoczęło samodzielne
życie,
‒ 1. dziecko wraz z rodziną zastępczą zmieniło miejsce zamieszkania, obecnie mieszka
w powiecie bialskim.
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W 2020 r. – 7. wychowanków wychowujących się w rodzinach zastępczych ukończyło
18 lat, jednak zadeklarowało pozostanie w tych rodzinach.
Zgodnie z postanowieniami sądu, w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie
Miasta Biała Podlaska zostało umieszczonych 25. dzieci, z tego:
a) pochodzących z terenu Miasta Biała Podlaska:
‒ 7. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
‒ 2. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
‒ 9. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych.
b) pochodzących z terenu innych powiatów:
‒ 1. dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej (Miasto Łuków),
‒ 5. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych (1 z Miasta Suwałki, 4
z powiatu bialskiego),
‒ 1 .dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej (Miasto Chełm).
Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych
W

okresie

sprawozdawczym

ogółem

wydatkowano

kwotę

w

wysokości

1 065 856,92 zł, stanowiącą wydatki na utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie Miasta Biała Podlaska.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 686 442,55 zł, z tego:
a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 46 dzieci przebywających w 35.
rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych wraz z dodatkiem z tytułu
niepełnosprawności dla 1. dziecka w wysokości 339 158,06 zł,
b) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu
niepełnosprawności (1. dziecko), 7. dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w łącznej wysokości
46 731,79 zł,
c) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu
niepełnosprawności 3. dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej
specjalistycznej w wysokości 45 468,00 zł,
d) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 24. dzieci umieszczonych w 6.
rodzinach zastępczych zawodowych w wysokości 214 285,50 zł,
e) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 4. rodzin zastępczych
zawodowych oraz 1. rodziny zastępczej niezawodowej, w których przebywało więcej
niż 3. dzieci w łącznej wysokości 18 249,20 zł,
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f) dofinansowanie do wypoczynku zimowego dla 1. dziecka w rodzinie zastępczej
zawodowej w wysokości 700,00 zł,
g) jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka dla 6. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
zawodowych i 2. w rodzinach zastępczych spokrewnionych w wysokości 8 850,00 zł,
h) jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub
innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 2. rodzin zastępczych
zawodowych i 1. rodziny zastępczej spokrewnionej w łącznej wysokości 4 000,00 zł,
i) jednorazowe świadczenie dla rodzin zastępczych zawodowych na pokrycie kosztów
niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w łącznej
wysokości 9 000 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa-zlecenie) dla 8. rodzin zastępczych
zawodowych oraz osób zatrudnionych do pomocy w wysokości 323 225,19 zł, z tego:
a) zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego w kwocie
53 761,99 zł,
b) rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej w kwocie 46 814,66 zł,
c) 6. rodzinom zastępczym zawodowym w kwocie 189 953,82 zł,
d) 4. osobom zatrudnionym do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i pomocy w sprawowaniu opieki przy dzieciach umieszczonych w rodzinach zastępczych
zawodowych oraz 1. osobie zatrudnionej do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i pomocy w sprawowaniu opieki przy dzieciach umieszczonych w rodzinie
zastępczej niezawodowej – wydatkowano łącznie kwotę 32 694,72 zł.
Na podstawie porozumień między powiatami wydatkowano kwotę 290 843,98 zł
z tytułu przyznanych świadczeń dla 20. rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta
Biała Podlaska, w których przebywało 28. dzieci z innych powiatów, z tego:
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w wysokości 30 145,69 zł, z tego:
‒ dla rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa 2. dzieci z powiatu lubelskiego –
26 555,07 zł,
‒ 1. osoby zatrudnionej do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i w sprawowaniu opieki przy dzieciach umieszczonych w rodzinie zastępczej
niezawodowej – wydatkowano kwotę 3 590,62 zł.
Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz
z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności w łącznej wysokości 260 698,29 zł, które zostały
przeznaczone:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

16. dzieci z powiatu bialskiego w wysokości 126 290,90 zł,
3. dzieci z miasta Warszawa w wysokości 37 551,60 zł,
2. dzieci z powiatu lubelskiego w wysokości 25 248,00 zł,
2. dzieci z powiatu żyrardowskiego w wysokości 19 188,00 zł,
1. dziecka z powiatu siedleckiego w wysokości 8 328,00 zł,
1. dziecko z powiatu ryckiego w wysokości 12 624,00 zł,
1. dziecko z powiatu łosickiego w wysokości 12 624,00 zł,
1. dziecko z powiatu nowodworskiego w wysokości 8 328,00 zł,
1. dziecko z miasta Suwałki w wysokości 10 515,79 zł.
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W okresie sprawozdawczym na świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę
422 180,00 zł, wydatkowano kwotę 419 171,40 zł, w tym na dodatki wychowawcze
414 991,40 zł plus 1% na obsługę 4 180,00 zł. Udzielono pomocy 51. rodzinom zastępczym
jako dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dla 93. dzieci umieszczonych
w tych rodzinach.
W okresie sprawozdawczym na świadczenia i obsługę Programu „Dobry Start” zaplanowano
kwotę 20 780,00 zł. z czego na same świadczenia wydatkowano kwotę 18 900,00 zł oraz
640,00 zł na koszty obsługi ww. świadczeń. Udzielono pomocy 63. osobom w tym:
60. dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych oraz 3. pełnoletnim wychowankom,
którzy opuścili pieczę zastępczą. Ponadto na podstawie złożonych wniosków w listopadzie
2020 r. 4. osobom przekazano informacje o przyznaniu jednorazowego świadczeni. Zgodnie
z decyzją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wypłata świadczeń została sfinansowana
w styczniu 2021 r.. ze środków budżetu na rok 2021 r.
Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie 24.
dzieci pochodzących z Białej Podlaskiej umieszczonych w 14. rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów, przekazano kwotę 239 149,46 zł, w tym:
a) 212 849,46 zł na utrzymanie 22. dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
bialskiego w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi rodziny zastępczej zawodowej
i osoby do pomocy, utrzymanie domu jednorodzinnego w rodzinach zastępczych
zawodowych oraz jednorazowe świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka,
b) 12 624,00 zł na utrzymanie 1. dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
ostrowskiego,
c) 13 676,00 zł na utrzymanie 1. dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta
Warszawa,

71

250000,00
212849,46
Powiat bialski

200000,00

Powiat ostrowski

150000,00

m.st. Warszawa
100000,00
50000,00

12624,00

13676,00

0,00
Powiat bialski

Powiat ostrowski m.st. Warszawa

Świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów

25

22
Powiat bialski

20
Powiat ostrowski
15
m.st. Warszawa
10
5

1

1

0
Powiat bialski
Powiat ostrowski m.st. Warszawa
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

W okresie od I – XII 2020 r. TROJE dzieci trafiło do rodziny zastępczej niezawodowej
(pow. bialski), skąd zgodnie z postanowieniem sądu powróciło do rodziny biologicznej.
Dwoje dzieci trafiło do rodziny zastępczej niezawodowej (pow. bialski). Jedno dziecko trafiło
do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (pow. bialski),
skąd zgodnie z postanowieniem sądu trafiło do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego na teren Miasta Biała Podlaska. Jedno dziecko po osiągnięciu
pełnoletniości pozostało w rodzinie zastępczej niezawodowej ma terenie miasta Warszawy.
2. Pomoc dla osób usamodzielnianych
Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo

–

wychowawczą

lub

regionalną

placówkę

opiekuńczo-wychowawczą,

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, socjalizacyjny, zakład poprawczy zostaje objęta
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indywidualnym programem usamodzielnienia, określającym sposób uzyskania przez tę osobę
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz pomocy w podjęciu zatrudnienia. Ponadto otrzymuje pomoc na:
 kontynuowanie nauki;
 usamodzielnienie;
 zagospodarowanie.
W 2020 r. udzielono pomocy pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom opuszczającym
rodziny

zastępcze,

placówki

opiekuńczo

–

wychowawcze,

młodzieżowe

ośrodki

wychowawcze i socjoterapeutyczne w łącznej wysokości 139 940,76 zł, z tego:
a) opuszczającym rodziny zastępcze:
 17. pełnoletnim wychowankom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
w wysokości 70 974,93 zł,
 2. pełnoletnim wychowankom przyznano pomoc na usamodzielnienie w wysokości
6 940,00 zł,
 7. pełnoletnim wychowankom przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości
11 039,00 zł.
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b) opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze i socjoterapeutyczne:
 9. pełnoletnim wychowankom przyznano pomoc pieniężną z przeznaczeniem na
kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 42 470,83 zł,
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w wysokości 6 939,00 zł.
 1.
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wychowawczą przyznano pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie
w wysokości 1 577,00 zł.
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Ponadto 1 pełnoletni wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą zawodowa skorzystał
z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – nieodpłatny pobyt
w mieszkaniu chronionym.
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju przebywało
29. dzieci z terenu Miasta Biała Podlaska. Na pokrycie kosztów ich utrzymania wydatkowano
łącznie kwotę 1 042 158,58 zł, z przeznaczeniem na:
a) 422 771,84 zł za utrzymanie 13. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie powiatu bialskiego,
b) 346 338,32 zł na utrzymanie 9. dzieci w palcówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
powiatu krasnostawskiego,
c) 117 900,00 zł za utrzymanie 3. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
powiatu biłgorajskiego,
d) 124 500,00 zł za utrzymanie 3. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
powiatu kraśnickiego,
e) 30 517,67 zł za utrzymanie 1. dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
powiatu lubelskiego,
f) 130,75 zł – koszt pobytu 1. dziecka we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania (1/2
doby).
W 2020 r. 3. dzieci, z czego 2. z rodziny biologicznej i 1. z rodziny zastępczej zawodowej
z terenu Miasta Biała Podlaska zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych (2. na terenie powiatu bialskiego, 1. dziecko na terenie powiatu
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lubelskiego); 2. pełnoletnich wychowanków opuściło placówkę i rozpoczęło samodzielne
dorosłe życie, 3. dzieci na podstawie orzeczenia sądu zostało przeniesionych z placówki
opiekuńczo – wychowawczej z terenu powiatu krasnostawskiego do rodziny zastępczej
niezawodowej m.st. Warszawy; 1. dziecko na podstawie postanowienia Sądu zostało
umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie Miasta Biała Podlaska. Czworo
dzieci na podstawie postanowienia sądu powróciło do rodziny biologicznej na teren Miasta
Biała Podlaska.
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Ponadto u 68. rodziców biologicznych dzieci pochodzących z terenu Miasta Biała Podlaska
umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej przeprowadzono
postępowanie w celu ustalenia bądź odstąpienia od odpłatności za ich pobyt – Uchwała Rady
Miasta Biała Podlaska Nr XXI/198/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Ponadto u 6. Rodziców
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biologicznych zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska na potrzeby innych powiatów
przeprowadzono postępowanie w celu ustalenia bądź odstąpienia od odpłatności za pobyt ich
dzieci przebywających w rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej. 2. rodzicom
biologicznym wytoczono powództwa o alimenty na rzecz dzieci pochodzących z terenu
Miasta Biała Podlaska umieszczonych w rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zadania wynikające z realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
W dniu 20 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Miastem
Biała Podlaska, zawarto umowę Nr 1121 na realizację projektu: „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym.
W ramach projektu otrzymano środki finansowe w wysokości: 152 440,00 zł.
Wartość

wydatków

kwalifikowanych,

przeznaczonych

na

działania

związane

z pandemią COVID -19, łącznie: 151 798,36 zł w ramach których zakupiono:


44 laptopy wraz z oprogramowaniem, w tym 2 z dodatkowym oprogramowaniem dla
osób niepełnosprawnych oraz 16 urządzeń wielofunkcyjnych. Sprzęt został
przekazany funkcjonującym na terenie Miasta Biała Podlaska rodzinom zastępczym,
będącym pod opieką organizatora pieczy zastępczej, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na cele realizowania zadań w trybie
zdalnego nauczania,



jednorazowe rękawiczki ochronne (8 000 szt.), maseczki ochronne (1 600 szt.) oraz
płyny do dezynfekcji rąk (160 l.), które zostały przekazane funkcjonującym na terenie
Miasta

Biała

Podlaska

rodzinom

zastępczym

w

celu

przeciwdziałania

rozpowszechniania się pandemii COVID – 19.
W ramach projektu wsparciem objęto 54. rodziny zastępcze, w tym 169 osób.

4. Realizacja zadań koordynatora pieczy zastępczej
Na wynagrodzenie 4. koordynatorów w 2020 r. wydatkowano kwotę 169 237,85 zł.
W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. zatrudnionych było 4 koordynatorów
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3. osoby na umowę o pracę w systemie zadaniowym oraz 1 osoba zatrudniona na umowę
o pracę zawartą na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Dzięki pracy w systemie
zadaniowym koordynatorzy mają możliwość elastycznego zarządzania czasem w kontaktach
z rodzinami zastępczymi.
Wsparciem 3. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych było 61 rodzin,
w których przebywało 105. dzieci, w tym 20. pełnoletnich wychowanków, którzy pozostali
w dotychczasowej rodzinie zastępczej.
Wsparciem 3. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęte były nie tylko rodziny
zastępcze, ale i osoby pełnoletnie pozostające nadal w rodzinie zastępczej. W ramach
wypełniania obowiązków koordynatorzy współpracowali z przedszkolami i szkołami.
Podczas spotkań z przedstawicielami ww. instytucji omawiane były sytuacje szkolne dzieci,
ich frekwencja, wyniki, jakie uzyskiwały w procesie nauczania, a także problemy jakie dzieci
sprawiają na terenie szkoły. Omawiane były również zasady współpracy rodzin zastępczych
ze szkołami. Dla większości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym koordynatorzy
uzyskali pisemną opinię ze szkół.
Ponadto, koordynatorzy nawiązali współpracę z Sądem Rodzinnym w Białej Podlaskiej
i kuratorami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Współpraca polegała na wymianie
informacji dotyczących zasad funkcjonowania rodzin zastępczych oraz wspólnych
interwencjach, najczęściej w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.
Koordynatorzy współpracowali z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej,
instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi oraz jednostkami służby zdrowia.

Koordynatorzy występowali do Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
o pisemną opinię o rodzicach biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
nawiązywali telefoniczny kontakt z pracownikami socjalnymi w/w instytucji. Koordynatorzy
byli odpowiedzialni za koordynowanie właściwego wsparcia kierowanego do rodziny zastępczej
przez jej otoczenie społeczne.
Bezpośrednia praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. w związku

z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, dbając
o zdrowie i bezpieczeństwo rodziców zastępczych, bezpośrednia praca z rodziną w miejscu
jej zamieszkania była ograniczona lub całkowicie zaniechana.
Koordynatorzy drogą

telefoniczną,

mailową

informowali

rodziny zastępcze

o możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia, np. poradnictwo prawne, poradnictwo
psychologiczne w formie indywidualnego poradnictwa, wsparcia psychologicznego,
interwencji oraz szeroko rozumianej psychoedukacji. W razie konieczności psycholog służył
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wsparciem w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. Kontakty telefoniczne z zasady
inicjowały wizytę osobista koordynatora w środowisku w związku z występującymi
problemami w rodzinie. Koordynatorzy starali się pomagać w rozwiązywaniu występujących
trudności wskazując możliwe rozwiązania lub pomagając je realizować. Koordynatorzy swoją
pracę z rodziną dokumentowali notatkami służbowymi oraz kartami pracy z rodziną. Ponadto
brali udział w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w pieczy zastępczej i oceniali zasadność dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej, które to opinie przedkładane były do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Po
ocenach wspólnie z rodzinami zastępczymi sporządzano plany pomocy dziecku, które
zawierały cele, do których miały dążyć rodziny przy pomocy konkretnych działań.
Sporządzono 25 planów pomocy dziecku, jak też 18 modyfikacji planów pomocy dziecku
oraz 102 oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Koordynatorzy
monitorowali sporządzone przez usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych
oraz wyznaczonych przez nich opiekunów procesu usamodzielnienia Indywidualne Programy
Usamodzielnienia, gdzie aktualnie osoby te kontynuują naukę przebywając w dotychczasowej
rodzinie zastępczej. Ponadto koordynatorzy ze swojej pracy sporządzili roczne sprawozdanie
z efektów pracy z dzieckiem i rodziną.
Z uwagi na panującą w kraju pandemię SARS-CoV-2 koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej mięli ograniczony dostęp do szkoleń w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji.
W związku z powyższym we wrześniu i listopadzie 2020 r. odbyły się 2 szkolenia, w którym
łącznie udział wzięło 2 koordynatorów.
Od stycznia do grudnia 2020 r. poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę
o pracę (1/2 etatu) – psychologa w kwocie 23 319,68 zł. Działania podejmowane przez
psychologa to: prowadzenie szkoleń i grup wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci w nich
umieszczonych (ze względu na stan epidemiczny w Polsce Sars-CoV-2 nie odbyły się) udział
w posiedzeniach zespołu w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej
pieczy zastępczej, prowadzenie badań w oparciu o testy psychologiczne i sporządzanie 19
opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 56 wizyt u rodzin
zastępczych

w

ramach

pracy

z

rodziną

i

dzieckiem,

w

tym

indywidualne

spotkania/konsultacje. Psycholog sporządził opinię psychologiczną dotyczącą oceny rozwoju
dziecka.
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 50 514,95
zł, które obejmowały: delegacje służbowe (241,80 zł), szkolenie pracowników (1 388,10 zł),
odpis na ZFŚS koordynatorów (6945,16 zł), zwrot wraz z odsetkami dotacji przyznanej na
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utrzymanie dziecka cudzoziemskiego (12 638 zł). Ponadto poniesiono koszty utrzymania
budynku

przy

ul.

Kolejowej

21,

Biała

Podlaska

–

rodzinny

dom

dziecka.

Na świadczenia wynikające z przepisów BHP wydatkowano kwotę 1 989,36 zł.

5. Asystenci rodziny
W 2020 r. 6. asystentów rodziny wsparciem objęło łącznie 114 rodzin,(w tym 2. rodziny
w ramach programu „Za życiem”), liczących 255. dzieci. Spośród tych rodzin, 60. Do
współpracy z asystentem rodziny zobowiązał Sąd Rodzinny, zaś pozostałe rodziny asystą
objęte zostały na wniosek pracownika socjalnego. W okresie sprawozdawczym z 10.
rodzinami zakończona została współpraca m.in. z uwagi na osiągnięcie celów, zaprzestanie
współpracy przez rodzinę, zmianę zarządzeń opiekuńczych bądź też w związku ze zmianą
miejsca zamieszkania rodzin.
Do zadań asystentów rodziny należało opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we
współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy
obejmował zakres realizowanych zadań, których celem było przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych. Asystenci udzielali pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
wspierali aktywność społeczną rodzin. Podejmowali ponadto działania interwencyjne
i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Współpracowali
z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny tj. m. in.
placówkami edukacyjnymi, służbą zdrowia, kuratorami i sądami.

6. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
W 2020 r. na prośbę sądów pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
sporządzili 5 opinii o kandydatach na rodziców zastępczych, po wcześniejszym przebadaniu
kandydatów przez psychologa i wydaniu opinii o posiadaniu stosownych predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zebraniu informacji w środowisku,
przeanalizowaniu sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób zgłaszających gotowość do
pełnienia tej funkcji. W 2020 r. 16 osób w tym 7 rodzin złożyło wniosek o przystąpienie do
szkolenia. W grudniu 2020 r. w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Usług
Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska do
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szkolenia przystąpiło 12 osób w tym 5 rodzin. Kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej otrzymała jedna rodzina.
7. Promocja rodzicielstwa zastępczego
Z inicjatywy Pani Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia
Puchatka w Białej Podlaskiej w dniu 09 stycznia 2020 r., rodziny zastępcze wraz z dziećmi
w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym z terenu miasta Biała Podlaska wzięło udziału
w „Aniołkowym Graniu”, w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego wspierającego
ideę rodzicielstwa zastępczego, gdzie odbył się występ małych artystów z Niepublicznego
Przedszkola. Dzieci z rodzin zastępczych zaprezentowały swoje umiejętności wokalne
i instrumentalne. Aniołkowe granie zakończyła niespodzianka – wizyta nietuzinkowego
Mikołaja, który wręczył paczki z upominkami dzieciom z pieczy zastępczej. Towarzyszyła
zabawa i pyszny poczęstunek. Niepubliczne Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
w Białej Podlaskiej jako jedyne w regionie i mieście Biała Podlaska zainaugurowało
wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
zorganizowano spotkanie noworoczne dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie
miasta Biała Podlaska, tj. dnia 1 lutego 2020 r. rodziny miały okazję obejrzeć spektakl
pt. „Alicja w Krainie Czarów” w Teatrze Lalka w Warszawie, w którym uczestniczyły 52.
osoby.
W ramach realizacji projektu: Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska rodziny zastępcze
zawodowe i niezawodowe w lutym 2020 r. wzięły udział w warsztatach podnoszących
kompetencje rodziców zastępczych. W ramach ww. projektu koordynatorzy systematycznie
pełnili dyżury podczas, których spotykali się z osobami zainteresowanymi rodzicielstwem
zastępczym.
Miasto Biała Podlaska w kwietniu 2020 r. przystąpiło do projektu „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
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Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemią COVID – 19 z okazji dnia
rodzicielstwa zastępczego obchodzonego 30. maja przekazano rodzinom zastępczym kartki
okolicznościowe z życzeniami. W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego rozpoczęto
przygotowywanie spotu filmowego, radiowego, plakatów, ulotek.
Rodzina zastępcza zawodowa w czerwcu 2020 r. wzięła udział w konkursie „Wygraj
Rodzinne Wakacje” organizowanym przez Fundację EY. W tegorocznej edycji konkursu
zaproszono do przygotowania rodzinnego teledysku do ulubionej piosenki. Efektem
oczekiwanym miał być max. 3 minutowy filmik. Rodzina zastępcza zajęła I miejsce
i otrzymała dofinansowanie do wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny w kwocie 5 tysięcy zł.
Nagroda została przeznaczona na pobyt rodziny na Mazurach w sierpniu br.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej na rok 2021 r. rodzina
zawodowa z inicjatywy Koordynatora Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem tut. Ośrodka,
złożyła projekt, w ramach którego planowano zorganizowanie obozu terapeutycznego TBRI
dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu miasta Biała Podlaska. Projekt nazywa się ,,TBRI”
Teraz Będziemy Razem Inaczej. Projekt nie otrzymał dofinansowania.
Promowano rodzicielstwo zastępcze również za pośrednictwem mediów. Informacje
o wszystkich wydarzeniach na bieżąco umieszczane były na stronach internetowych MOPS
i Urzędu Miasta.
8. Współpraca z innymi podmiotami
Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej
współpracował w ramach swoich zadań z:
 sądami rodzinnymi przekazując 84 opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu
dziecka w pieczy zastępczej sporządzonych na posiedzeniach zespołów do spraw
rodzinnej

pieczy zastępczej

dokonując

jednocześnie

oceny sytuacji

dzieci

przebywających w rodzinie zastępczej, informując jednocześnie o całokształcie
sytuacji osobistej i rodzinnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocenę
rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji
i jakości wykonywanej pracy, przekazywano rejestr osób pełniących funkcje
zawodowych i rodzin zastępczych niezawodowych, sporządzano opinie o kandydatach
na rodzinę zastępczą. Współpraca z sądami, przebiegała prawidłowo,
 PCPR – w szczególności w procesie usamodzielniania wychowanków z pieczy
zastępczej, jak również przekazywano informacje na temat możliwości umieszczania
dzieci na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bądź
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dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Biała Podlaska
na mocy postanowień sądu i zawartych porozumień między powiatami, jak również
w celu zawierania porozumień w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości
wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
na terenie innego powiatu,
 gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie oceny sytuacji rodziców
biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej i możliwości powrotu
dzieci z pieczy zastępczej, zbierano informacje dotyczące sytuacji dochodowej,
rodzinnej, zdrowotnej i majątkowej rodziców biologicznych dzieci i ustalano
ewentualne odpłatności za pobyt dziecka w pieczy,
 przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy brali udział
w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny, jak też
procesu usamodzielnienia wychowanków placówek,
 kuratorami sądowymi w zakresie realizacji postanowień sądu, jak i pełnoletnich
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą,
 ośrodkiem adopcyjnym w sprawach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną
i możliwością przysposobienia,
 instytucjami oświatowym, takimi jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, monitorując przebieg edukacji dzieci, jak też osób usamodzielnianych
kontynuujących naukę,
 podmiotami leczniczymi, takimi jak: przychodnie, lekarze określonych specjalizacji
Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Uzależnień w celu uzyskania przez rodziny
zastępcze pomocy specjalistycznej,
 Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej – Punkt Biała Podlaska przy ul. Warszawskiej.

9. Szkolenia dla rodzin zastępczych
Wychodząc na przeciw potrzebom rodzin zastępczych Dział Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem, realizując zapisy ustawy dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez rodziny
zastępcze, zorganizował:
 w ramach realizacji projektu: Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – na przełomie
lutego i marca 2020, 10 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych: zawodowych,
niezawodowych, spokrewnionych z terenu Miasta Biała Podlaska wzięło udział
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w warsztatach. Program warsztatów objął: trening kompetencji emocjonalnych
i rodzicielskich, trening zastępowania emocji, seksualność człowieka jako integralna
strefa życia, obserwacja rozwoju wychowanków oraz umiejętności prowadzenia
rozmów dotyczących trudnych tematów (dojrzewania i intymności), terapia taktylna
dla dzieci, relaksacja dla dzieci i opiekunów, bajkoterapia.
Sześć rodzin zastępczych tut. Ośrodka jest członkami Stowarzyszenia Rodzicielstwa
Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach – uczestnicząc w comiesięcznych spotkaniach, jak też
grupach wsparcia.

VIII. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i świadczeń wychowawczych
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym
postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych realizowane
są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych. Są to zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
Świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych:
1. Świadczenia rodzinne
2. Zasiłek dla opiekuna
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4. Świadczenia wychowawcze
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
Ogółem wypłacono kwotę 76 179 919,80 zł.

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom:


do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,



jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,



przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których
mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
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o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,


posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw
trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,



przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub
art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

-

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry
kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli zamieszkują na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający
9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej,



przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art.
151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na podstawie wizy
krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

-

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach

-

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6. miesięcy, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi przyznawanymi przez tutejszy Ośrodek są:
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1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
4) świadczenie rodzicielskie.
1. Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód
osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności nie przekracza 764,00 zł.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 opiekunowi faktycznemu dziecka,
 osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu
rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym
lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
 18. roku życia,
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej,
 osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie,
 pełnoletnie dziecko albo osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na
własne dziecko.
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Zasiłek rodzinny nie przysługuje również, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie
zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców
dziecka, chyba że:
 rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 ojciec dziecka jest nieznany,
 powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
 sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka.
Wypłacono kwotę 4 094 394,73 zł z tytułu przyznanych zasiłków rodzinnych.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 urodzenia dziecka,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 samotnego wychowania dziecka,
 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 rozpoczęcia roku szkolnego,
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Wypłacono kwotę 1 734 744,13 zł z tytułu przyznanych dodatków do zasiłku rodzinnego.
Łącznie w 2020 r. wydano 1966 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego i wypłacono kwotę 5 829 138,86 zł.
2. Świadczenia opiekuńcze
2.1. Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 niepełnosprawnemu dziecku,
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
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 osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także 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.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
W 2020 r. wydano 307 decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
i wypłacono kwotę 2 104 842,19 zł.
2.2. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
także małżonkom, jeżeli:
 nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
W celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo 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.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620,00zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
 ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
świadczenia

kompensacyjnego,

zasiłku

przedemerytalnego,

świadczenia

przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
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 ma

ustalone

prawo

do

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego,

świadczenia

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
W 2020 r. wydano 35 decyzji ustalających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
i wypłacono kwotę 208 930,00 zł.
2.3. Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przysługuje:
 matce albo ojcu,
 opiekunowi faktycznemu dziecka,
 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują
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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.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2020 r. wynosiła 1 830,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1.osoba sprawująca opiekę:
 ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 ma

ustalone

prawo

do

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego,

świadczenia

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2.osoba wymagająca opieki:
 pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3.na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4.na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego, prawo doświadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów;
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5.na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków

związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników
bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
1) 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
2) 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia
przez

nich

gospodarstwa

rolnego

albo

wykonywania

przez

nich

pracy

w gospodarstwie rolnym.
W 2020 r. wydano 87 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
i wypłacono kwotę 4 410 192,40 zł.
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla
opiekuna Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ogółem zapłacono 1085
świadczeń na kwotę 145 494,27 zł.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości
1 000,00 zł na jedno dziecko.
Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 922,00 zł.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12. miesięcy od dnia narodzin dziecka,
a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo
dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo
przysposobienia.
W 2020 r. wydano 358 decyzji i wypłacono kwotę 358 000,00 zł.
4. Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 matce dziecka albo ojcu,
 opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
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 rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku
życia,
 osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
 porodu w przypadku matki dziecka;
 objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
 a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia – w przypadku opiekuna
faktycznego dziecka oraz rodziny zastępczej;
 przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia – w przypadku osoby, która
przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia, objęcia
opieką lub przysposobienia dziecka, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia
przysposobienia lub objęcia opieka dziecka.
W przypadku ubiegania się o świadczenie rodzicielskie przez ojca dziecka (w opisanych
wcześniej przypadkach), termin 3. miesięcy jest liczony od dnia skrócania okresu pobierania
świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
W 2020 r. wydano 154 decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego
i wypłacono kwotę 1 686 156,32 zł.

5. Zasiłek dla opiekuna
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
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7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna
przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. W 2020 r. realizowano 5. decyzji
i wypłacono kwotę 49 762,10 zł.
6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim,
2. cudzoziemcom:
 jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym,
 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094
i 2399,
 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia
z

funduszu

alimentacyjnego,

chyba

że

dwustronne

umowy

międzynarodowe

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.
Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 900,00 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty o kwotę nie wyższą niż
świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługuje ono w wysokości różnicy między
kwotą świadczenia a kwotą o którą został przekroczony dochód. Świadczenie nie przysługuje
w przypadku, gdy wysokość świadczenia byłaby niższa niż 100,00 zł. Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18.
Roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez
nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
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 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy
zastępczej,
 zawarła związek małżeński.
W 2020 r. wydano 629 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i wypłacono kwotę 2 726 143,16 zł.

Do zadań działu należy także prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
w ramach których podjęto następujące działania:


wezwania na wywiad alimentacyjny – 264,



przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych – 131,



kierowanie do prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji – 17,



wnioskowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową – 38,



wnioskowanie o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkujących poza Białą
Podlaską – 223,



przekazywanie organom egzekucyjnym informacji mających wpływ na skuteczność
egzekucji – 131,



zobowiązanie do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 24,



informowanie organów właściwych wierzyciela o podjętych działaniach wobec
dłużnika alimentacyjnego – 66,



informowanie dłużników o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
osobom uprawnionym – 439,



wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych – 15,



wnioskowanie do organów egzekucyjnych o przyłączenie się do postępowanie
egzekucyjnego – 556,



kierowanie do policji zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – 354,



odpowiadanie

na

pisma

policji

kierowane

w

związku

z

prowadzonymi

postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych – 150,


odpowiadanie na pisma kuratorów sądowych dot. dłużników alimentacyjnych – 54,



zapytania do centralnej ewidencji kierowców po informację, czy dłużnik posiada
uprawnienie do kierowania pojazdami – 14,



wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 3,
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zgłaszanie i aktualizacja do Biur Informacji Gospodarczych informacji gospodarczej
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w razie powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.



ewidencjonowanie wpłat dłużników alimentacyjnych – 3214.

Dzięki wymienionym działaniom wyegzekwowano w 2020 r. od dłużników alimentacyjnych
kwotę 1 280 994,42 zł (kwota główna plus odsetki).
7. Świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1. obywatelom polskim,
2. cudzoziemcom:


do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,



jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,



przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których
mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,



posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują
z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw
trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego
na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu
podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają
prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,



przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:



na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art.
139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub



w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry
kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia
wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
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jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający
dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej,




przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151 b
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,



na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych,



w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach
określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,



z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, matki
albo ojca,


opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na
utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo



opiekunowi prawnemu dziecka, albo



dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 18.
roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu
sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia
wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego
za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
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Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:


dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej,
 pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne
dziecko,
 członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym
charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
W 2020 r. mieszkańcom Białej Podlaskiej z tytułu świadczeń wychowawczych wypłacono
kwotę 58 778 754,77 zł

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to
dziecko, jednorazowe świadczenie wysokości 4000,00 zł. Jednorazowe świadczenie
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12.
miesięcy od dnia narodzin dziecka. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
W 2020 r. wydano 7 decyzji o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia na kwotę
28 000,00 zł.

IX. Dodatek mieszkaniowy
Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2133 z późn. zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego,
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 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych
 osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód
wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych
125% kwoty najniższej emerytury).
Świadczenie przyznaje się na okres 6. miesięcy. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego,
jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. W 2020 r. wypłacono
1 132 150,95 zł na podstawie 1117. decyzji.

X. Zryczałtowany dodatek energetyczny
Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 833
z późn. zm.), oraz obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie
wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia
2021 r. (MP poz. 374) oraz ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) prawo do dodatku energetycznego nabywa osoba spełniająca
jednocześnie następujące warunki:
 posiadanie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z dostawcą energii elektrycznej,
 posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
 zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W 2020 r. wypłacono kwotę 32 844,02 zł na podstawie 529. wydanych decyzji.

XI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne
Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej realizował świadczenia wyłącznie o charakterze socjalnym, którymi są
zasiłki szkolne i stypendia szkolne.
Zasadniczym celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zmniejszenie różnic
w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
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z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z budżetu
państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 wypłacono 459.
uczniom stypendia szkolne w łącznej kwocie 295 194,40 zł. 7. uczniom znajdującym się
w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przyznano zasiłek
szkolny w łącznej kwocie 4 340,00 zł.
XII. Karta Polaka
Cudzoziemcom, którym zgodnie z ustawą z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Wojewoda
Lubelski decyzją przyznał Kartę Polaka potwierdzającą przynależność do Narodu Polskiego,
przysługują określone ustawą uprawnienia, m. in. świadczenia pieniężne na częściowe
pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wypłaty

świadczeń

pieniężnych

dokonuje

starosta

wskazany

przez

wojewodę

w decyzji przyznającej świadczenie, jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, któremu przyznano Kartę Polaka.
W roku 2020 wypłacono świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów
zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej 18. osobom, które
posiadają Kartę Polaka, w łącznej wysokości 173 250,00 zł.
Wypłata ww. świadczeń finansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa.

XIII. Programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Projekt pn. „Mój dom – kompleksowy program wsparcia
z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski”.

wychodzenia

Projekt partnerski realizowany od kwietnia 2019 r. przez Gminę Miejską Biała Podlaska
razem z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
oraz włoskimi organizacjami fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza
Dimora i Fondazione Casa della Caritá A. Abriani.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i podniesienie jakości systemu rozwiązywania
problemu bezdomności poprzez opracowanie i Wdrożenie Gminnego Modelu Wychodzenia
z Bezdomności, zawierającego wystandaryzowane, kompleksowe usługi skierowane do osób
bezdomnych w oparciu o model włoski i we współpracy z partnerem ponadnarodowym.
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Dzięki wielosektorowej współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających
w obszarze pomocy osobom wykluczonym przygotowywane jest innowacyjne rozwiązanie
mające zwiększyć szansę osób bezdomnych na usamodzielnienie się i całkowite wyjście
z bezdomności. Z wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązań i rekomendacji będą
mogły korzystać inne gminy w Polsce.
W 2020 roku testowano na grupie docelowej projektu wypracowane rozwiązania (wstępną
wersję Gminnego Modelu Wychodzenia z Bezdomności zawierającego wystandaryzowane
kompleksowe usługi skierowane do osób bezdomnych) oraz prowadzono monitoring fazy
testu.

2. Projekt pn. „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznozawodowej w mieście Biała Podlaska”.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu
do rynku pracy 60 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym klientów korzystających lub potencjalnych kwalifikujących się do korzystania
z pomocy MOPS poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb
uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji.
W 2020 r. pracownicy socjalni realizowali 30 kontraktów socjalnych. Uczestników projektu
objęto wsparciem w postaci indywidulanego doradztwa zawodowego i psychologicznego,
treningu kompetencji i umiejętności społecznych, terapii rodzinnej.
Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty społeczno-integracyjne, szkolenia i kursy
zawodowe. Podpisano umowy na podjęcie stażu zawodowego oraz prowadzono pośrednictwo
pracy. Ponadto przyznano i wypłacono zasiłki stałe, okresowe i celowe zgodnie z przepisami
ustawy o pomocy społecznej.

3. Program „Aktywny samorząd”
W 2020 r. kontynuowano realizację pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” zgodnie
z umową z dnia 23 kwietnia 2018 r. nr AS3/000044/03/D zawartą pomiędzy Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Biała Podlaska, w sprawie
realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną realizującą
program był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.
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Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Program w 2020 roku obejmował następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
‒ Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc
w uzyskaniu prawa jazdy,
‒ Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym:
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
‒ Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka
ręcznego,
‒ Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożono
9. wniosków, podpisano 9 umów na kwotę 20 935,00 zł.
W ramach Modułu III w kwietniu 2020 r. miasto Biała Podlaska przystąpiło do realizacji
programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Pomoc finansowa udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia
sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od marca
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2020 r. do września 2020 r. oraz od października 2020 r. do listopada 2020 r. możliwość
korzystania (przez co najmniej 5. kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
W ramach ww. Programu wpłynęły 402 wnioski, 361 przeszło pozytywną weryfikację
formalną, pomocy udzielono 366. osobom. Środki finansowe wydatkowane na realizację
Modułu III, przekazane Adresatom Programu wyniosły 349 500,00 zł.

4. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. W ramach resortowego Programu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w oparciu
o umowy zawarte z Wojewodą Lubelskim nr 1071, 1072 i 1073 z dnia 29 lipca 2020 r. na
przekazywanie środków z Funduszu Solidarnościowego realizowano następujące formy
wsparcia:


opieka wytchnieniowa realizowana w formie pobytu dziennego:
 ogólna liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi – 56 osób,
 ogólna liczba wykonanych godzin usług – 7 527,
 łączna kwota środków wykorzystana na realizację Programu – 371 143,66 zł.



opieka wytchnieniowa realizowana w formie specjalistycznego poradnictwa
(psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
rehabilitacji, dietetyki):
 ogólna liczba członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, którym
świadczono usługi – 16,
 łączna kwota środków wykorzystana na realizację Programu – 29 766,40 zł,



opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego:
 ogólna liczba osób, które złożyły karty zgłoszenia do Programu w formie pobytu
całodobowego – 5 osób,
 ogólna kwota środków przekazanych przez Wojewodę z Funduszu Solidarnościowego
na realizację Programu w tej formie – 22 624,00 zł.
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(opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego nie była realizowana
ze względu na rezygnację uczestników Programu z powodu zwiększenia zagrożenia
epidemicznego).

5. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” miał na celu zapewnienie usługi
asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami

programu

były

osoby

ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności.
W ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zawarto umowę z Wojewodą
Lubelskim nr 626 z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Z usług asystenta w roku ubiegłym skorzystało 35 uprawnionych osób, na rzecz których
wykonano łącznie 5 950 godzin usług.
Na realizację zadania wykorzystano 189 731,93 zł.

6. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020
W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, którego założeniem było
wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do
75. roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla
dzieci do 16. roku życia z 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, zrealizowano
łącznie 4052 godziny usług opiekuńczych, obejmując wsparciem 23 osoby zakwalifikowane
do Programu. Na realizację tego zadania wydatkowano 46 192,80 zł.
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z ogłoszonym stanem pandemii nie wszystkie osoby
uprawnione z obawy zakażenia koronawirusem chciały korzystać z tej formy pomocy.
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7. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
W 2020 r. realizowano program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019, którego celem jest zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych
(posiłków) i trafiła do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej
przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz poziomem dochodów odniesionych
do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie –
których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. To systematyczne wsparcie udzielane w postaci artykułów
spożywczych przekazywano osobom najbardziej potrzebującym.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej typował osoby z Gminy Miejskiej
Biała Podlaska do odbioru paczek żywnościowych wydawanych przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej, Lubelski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie oraz Caritas Diecezji Siedleckiej. W 2020 r.
podstawowe artykuły żywnościowe w ramach POPŻ otrzymały 2183 osoby.

8. Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”
W ramach umowy o dofinansowanie projektu pn: Centrum Wsparcia Rodziny i Usług
Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie
z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”,
z siedzibą w Lublinie realizowany był projekt dofinansowany z Funduszy Unii
Europejskiej. Realizowano następujące zadania:
 w punkcie konsultacyjno-doradczym organizowano spotkania dla klientów MOPS
w zakresie mediacji rodzinnych, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego,
doradztwa pedagogicznego, doradztwa obywatelskiego, terapii w zakresie uzależnień,
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 w ramach zadania polegającego na upowszechnianiu asysty rodzinnej i działalności
rodzin wspierających asystenci rodziny do dnia wprowadzenia stanu pandemii na
terenie całego kraju, prowadzili spotkania w placówkach edukacyjnych mające na celu
promowanie idei asysty rodzinnej,
 w zakresie zadania polegającego na utworzeniu grup wsparcia dla rodziców
zastępczych i usług specjalistycznych Partner OIC podpisał umowę z adwokatem
prowadzącym Kancelarię Adwokacką w Lublinie, który w ramach projektu prowadził
poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych, ponadto w I kwartale zrealizowano
warsztaty dla rodzin zastępczych w zakresie umiejętności wychowawczych,
 w ramach upowszechniania rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzono diagnozy
potrzeb dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz diagnozy potrzeb rodziców
zastępczych w celu weryfikacji ewentualnego poradnictwa i form wsparcia,
koordynatorzy

pieczy

zastępczej

pełnili

dyżury

udzielając

porad

osobom

zainteresowanym tematyką rodzicielstwa zastępczego,
 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili działania mające na celu
pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych, efektem tych działań było
zorganizowanie grupy osób kwalifikujących się do szkolenia w ramach projektu,
 przeprowadzono procedurę rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie
szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
 zorganizowano szkolenie w formie zdalnej dla 12. osób – kandydatów na rodziny
zastępcze,
 pracownicy socjalni podejmowali działania mające na celu rozpowszechnienie
informacji dotyczącej realizowanego projektu, przeprowadzali diagnozę sytuacji
rodziny uczestników projektu, zawierali kontrakty socjalne, monitorowali sytuację
uczestników projektu, przeprowadzali wywiady środowiskowe w celu zabezpieczenia
podstawowych potrzeb życiowych uczestników.
Wsparciem w ramach realizowanego projektu usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym objęto 72. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym 51 kobiety i 21 mężczyzn.

105

9. Program „Wspieraj seniora” na 2020 rok
W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu
„Wspieraj seniora” na 2020 rok, który zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie
organizacji i realizacji usługi polegającej na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku
70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70. roku życia), które ze względu
na trwający stan epidemii pozostawały w domach, Centrum Integracji Społecznej w Białej
Podlaskiej (ściśle współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) objęło pomocą
8. seniorów, którzy zgłosili potrzebę pomocy w tym zakresie. Na realizację zadania
wydatkowano łącznie 2 723,90 zł.

10. Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19"
W

dniu

20

sierpnia

2020

r.,

pomiędzy

Wojewodą

Lubelskim,

a

Miastem

Biała Podlaska zawarto umowę Nr 1121 na realizację projektu: „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym.
W ramach projektu otrzymano środki finansowe w wysokości: 152 440,00 zł. Wartość
wydatków kwalifikowanych, przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 –
łącznie151 798,36 zł w ramach których zakupiono:


44 laptopy wraz z oprogramowaniem, w tym 2 z dodatkowym oprogramowaniem dla
osób niepełnosprawnych oraz 16 urządzeń wielofunkcyjnych. Sprzęt został
przekazany funkcjonującym na terenie Miasta Biała Podlaska rodzinom zastępczym,
będącym pod opieką organizatora pieczy zastępczej, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na cele realizowania zadań w trybie
zdalnego nauczania,



jednorazowe rękawiczki ochronne (8 000 szt.), maseczki ochronne (1 600 szt.) oraz
płyny do dezynfekcji rąk (160 l.), które zostały przekazane funkcjonującym na terenie
Miasta

Biała

Podlaska

rodzinom

zastępczym

w

celu

przeciwdziałania

rozpowszechniania się pandemii COVID-19.
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W ramach projektu wsparciem objęto 54 rodziny zastępcze, w tym 169 osób.
11. Rządowy program „Dobry Start”
Od 1 lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Dobry
start”, który jest komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.
Świadczenie w wysokości 300,00 zł przysługuje jednorazowo w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego:
 dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku życia,
 dziecku lub osobie uczącej się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Działania MOPS związane z realizacją programu polegały głównie na przyjmowaniu
i weryfikacji wniosków oraz wypłacaniu świadczeń. Zgodnie z zapisami ustawowymi wnioski
w sprawie przyznania „Dobry start” przyjmowane były od 1 lipca do 30 listopada 2020 r.
W okresie tym wpłynęło 4 655 wniosków, na podstawie których uczniom przyznano
świadczenia na łączną kwotę 1 898 400,00 zł.

XIV. Inne formy współpracy - współpraca pozafinansowa i pozakonkursowa.
W celu zwiększenia efektywności i skuteczności działań pomocowych na rzecz wsparcia
rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2020 r. współpracował z:
1. Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, prowadzącym Centrum Wolontariatu
– Wolontariat Kryzysowy, w zakresie objęcia mieszkańców miasta Biała Podlaska
pomocą wolontariuszy w związku z epidemią COVID-19,
2. Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Wojskami Obrony Terytorialnej w celu dostarczania
żywności mieszkańcom miasta objętym kwarantanną domową,
3. Fundacją Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom we wsi Dołha „Odnaleźć
siebie” na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
4. Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” w Hrubieszowie
w zakresie rozwiązywania problemów osób bezdomnych,
5. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białej Podlaskiej
oraz

Lubelskim

Oddziałem

Okręgowym

Polskiego

Czerwonego

Krzyża,

w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2020 r.,
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6. Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie
dostarczenia wytypowanym przez pracowników socjalnych, paczek z produktami
żywnościowymi, środkami higieny i czystości,
7. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białej Podlaskiej –
14 rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych uzyskało wsparcie w formie
bonów o wartości 200,00 zł do realizacji w PSS Społem,
8. Wspólnotą „Strumienie wody żywej” w Białej Podlaskiej – rodziny zastępcze oraz
rodziny wielodzietne uzyskały artykuły dziecięce (odzież, obuwie, zabawki, przybory
szkolne, produkty spożywcze, środki higieny),
9. Stowarzyszeniem „Wiosna” w ramach ogólnopolskiego programu „Szlachetna
paczka” – wskazano rodziny bądź osoby samotne będące w trudnej sytuacji,
wymagające wsparcia rzeczowego.
W ramach pomocy świadczonej na rzecz cudzoziemców przebywających na terenie miasta
Biała Podlaska w zakresie m. in. pomocy prawnej, rzeczowej, finansowej (dofinansowanie
opłat mieszkaniowych, zakup żywności), organizacji paczek świątecznych dzieciom,
w zakresie udzielania pomocy cudzoziemcom objętym kwarantanną domową, pomocy
w zakresie komunikacji z cudzoziemcami głównie rosyjskojęzycznymi współpracowano z:
1. Fundacją Instytutu na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie,
2. Fundacją Charytatywną HAND OF HOPE w Białej Podlaskiej,
3. Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej,
4. Kościołem p. w. św. Antoniego – Wspólnotą Braci Mniejszych Kapucynów w Białej
Podlaskiej.

XV. Kontrole merytoryczno – finansowe w MOPS oraz w jednostkach podległych
w ramach sprawowanego nadzoru MOPS
1. Kontrole zewnętrzne
1. Pracownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Białej Podlaskiej w dniu 11 lutego 2020 r. przeprowadził czynności kontrolne na
terenie oraz w budynku Noclegowni / Ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Kąpielowej 11
w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zespół kontrolerów Departamentu ds. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych PFRON w Warszawie w dniach 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r.
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przeprowadził kontrolę ustalenia stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania
środków PFRON w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Protokół z drobnymi zaleceniami.
3. Inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białej Podlaskiej w dniu
14.09.2020 r. przeprowadził czynności kontrolne których przedmiotem była ocena podjętych
przez pracodawcę działań w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Kontrole wewnętrzne
Kontrola zarządcza w MOPS zgodnie z obowiązującymi procedurami jest prowadzona
przez dyrektora i jego zastępcę, jak również przez głównego księgowego, kierowników
i koordynatorów komórek organizacyjnych Ośrodka. W ramach kontroli zarządczej zgodnie
z corocznie opracowywanym planem kontroli dla poszczególnych komórek organizacyjnych
MOPS – prowadzona jest na bieżąco kontrola wewnętrzna tj. stały nadzór podległych
pracowników przez ich bezpośrednich przełożonych w zakresie badania prawidłowości
sporządzanych dokumentów odzwierciedlających czynności w toku bądź już dokonanych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu czynności służbowych,
sporządzane są notatki służbowe dyscyplinujące pracowników.
W roku 2020 dwukrotnie wystosowano pisma dyscyplinujące do pracowników, nie
stwierdzono okoliczności do zastosowania instrumentów dyscyplinujących przewidzianych
zapisami kodeksu pracy.
3. Kontrole przeprowadzane przez MOPS
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Ośrodka upoważnień pracownicy Działu Realizacji
Świadczeń i Analiz – obsługa osób z niepełnosprawnościami przeprowadzili w roku 2020
czynności kontrolne w jednostkach nadzorowanych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej – pracownicy Działu Realizacji Świadczeń
i Analiz – obsługa osób z niepełnosprawnościami przeprowadzili kontrolę w ramach
sprawowanego nadzoru nad wydatkowaniem środków przekazanych na prowadzenie:
 Warsztatu

Terapii

Zajęciowej

funkcjonującego

przy Spółdzielni

Inwalidów

„ELREMET” ul. Prosta 35 w Białej Podlaskiej – w dniach 21 grudnia 2020 r. –
29 stycznia 2021 r.,
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 Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy „Caritas” Diecezji Siedleckiej
ul. Warszawska 15 w Białej Podlaskiej – w dniach 21 grudnia 2020 r. – 29 stycznia
2021 r.
Kontrola ww. jednostek w związku z pandemią COVID-19 odbyła się w formie zdalnej.
Jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej zobowiązane zostały do dostarczenia
kserokopii dokumentacji objętej kontrolą do siedziby Ośrodka lub przesłanie skanów na adres
e-mail MOPS.

XVI. Udzielanie informacji publicznej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., gwarantuje prawo dostępu
do informacji publicznej, natomiast tryby udzielania informacji o których mowa w art. 61 ust.
1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz.1276).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej https://mopsbp.bip.gov.pl jest
udostępniana na wniosek, zgodnie z cyt. wyżej ustawą.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 14. dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być
udostępniona w powyższym terminie, Ośrodek powiadamia w tym terminie o powodach
opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację / nie dłuższym jednak niż
2 miesiące od dnia złożenia wniosku/.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we
wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek, uniemożliwiają
udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji powiadamiamy
pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie
z wnioskiem i określamy, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być
udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie
złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej, postępowanie
o udostępnienie informacji umarza się.
W 2020 roku do Ośrodka wpłynęło 9 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie a zakres informacji, których udzielono
dotyczył:
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 organizacji, warunków pracy, rozwoju osobistego, odpowiedzialności pracowników
socjalnych, doświadczaniem agresji od interesantów, kontaktów zawodowych
z osobami z zaburzeniami osobowości,
 średniej wysokości wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych stanowiskach,
 świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych psychicznie
w tym z autyzmem,
 realizacji usług w formie teleopieki,
 koszcie usług opiekuńczych w latach 2016 – 2020,
 realizacji zadań publicznych i przekazywania środków organizacjom pozarządowym
w 2006 r.
 wnioskowania do programu Opieka wytchnieniowa,
 ilości wydanych decyzji odmownych w latach 2015 – 2019 w zakresie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego.

XVII.

Potrzeby w zakresie
i pieczy zastępczej

pomocy

społecznej

oraz

wspierania

rodziny

Mając na uwadze rozwój funkcjonującego systemu pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także w oparciu o analizę danych i wskaźników,
ustalono następujące potrzeby:
‒ w zakresie poszerzenia bazy lokalowej Ośrodka o dodatkowe pomieszczenia dla
działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, Działu Pomocy Środowiskowej oraz
o pomieszczenia na składowanie dokumentacji /rozbudowa składnicy akt na
dokumenty których okres przechowywania nie uprawnia do dokonania brakowania
dokumentacji/,
‒ dokonania

kalkulacji

kosztów

odnowienia

elewacji

budynku

MOPS

i uwzględnienia kosztorysu w planowaniu budżetowym na rok 2022,
‒ włączenie w roku bieżącym przez Wydział Dróg i Komunikacji UM –
terenu od frontu posesji budynku biurowego MOPS do zlecanego przez Miasto Biała
Podlaska – zimowego utrzymania czystości,
‒ promowanie rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania osób gotowych na
przyjęcie dziecka, w szczególności dla małych dzieci do rodziny zastępczej,
‒ rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej, poprzez tworzenie nowych rodzin
zastępczych zawodowych – utworzenie rodzinnego domu dziecka na terenie miasta,
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zasoby kadrowe w dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem są niewystarczające, by
realizować zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wskazane jest
zatrudnienie psychoterapeuty, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Socjalnych
należy zatrudnić pracownika na wakującym stanowisku oraz zabezpieczyć
zatrudnienie na wakacie w dziale Administracyjnym i Kadr celem realizacji zadań
administracyjnych,



z uwagi na wzrastającą liczbę osób starszych, wymagających całodobowej opieki
i wsparcia należy rozważyć podjęcie działań w kierunku utworzenia domu pomocy
społecznej lub mieszkań chronionych/wspomaganych, stanowiących alternatywę dla
domu pomocy społecznej,



należy rozważyć utworzenie całodobowego specjalistycznego ośrodka interwencji
kryzysowej ze stałą kadrą specjalistów.
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