
Informacja z działalności Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w latach  2002 – 2006.

BudŜet, którym dysponuje ośrodek pomocy społecznej pochodzi

częściowo z budŜetu gminy oraz  częściowo z budŜetu wojewody.

Zadania własne ośrodka pomocy społecznej są realizowane z budŜetu

gminy natomiast zadania zlecone są realizowane z budŜetu wojewody.

Rok
Środki  z budŜetu

wojewody
Środki z

budŜetu gminy
Łączna  kwota
środków

 2002                585 652            105 250 690 902
 2003                525 763            108 160 633 923
 2004                720 058            111 390 831 448
 2005             1 130 846              89 475 1 220 321
2006             1 539 150              95 504 1 634 654

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,

mającą na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie

trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im

Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do zadań własnych OPS naleŜy przede wszystkim:

1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego

ubrania osobom tego pozbawionym;

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;



3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie

wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie mającym dochodu

i moŜliwości uzyskania świadczeń w NFOZ;

6. Praca socjalna;

7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania;

8. DoŜywianie dzieci;

9. Sprawianie pogrzebu;

10. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

Do zadań zleconych OPS naleŜy przede wszystkim:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające zasiłki stałe;

3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie

wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną;

5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy

społecznej mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin

i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.




