Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w KobylinieBorzymach za 2014 rok
Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(tekst
jednolity z 2015 r. poz.163) jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są on w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
-osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty – 542 zł (kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
-osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 456 zł- (kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych i wielodzietnych , braku umiejętności w przystosowaniu się do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób,
które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski
żywiołowej lub ekologicznej.
W rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości – 250 zł.
Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek
samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom powołane są ośrodki
pomocy społecznej. Realizują one zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi
w tej sprawie przez wojewodę. Mogą także realizować zadania własne gminy w zakresie
pomocy społecznej chyba, że gmina postanowi inaczej.
Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach
stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.
W 2014 r. wydatki OPS w Kobylinie-Borzymach wyniosły 1 809 072,36 zł,
1) zadania własne:
545 883,35 zł w tym:
2) zadania własne dotowane z budżetu państwa
359 679,83 zł
3) na zadania zlecone
1 263 189,01 zł

