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Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, z zakresu ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także dodatków mieszkaniowych a także 

dodatków energetycznych w gminie Wołomin zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej z 

siedzibą przy ul. Aleja Armii Krajowej 34. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o regulacje prawne zawarte 

przede wszystkim w następujących ustawach: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 

594 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 

163 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 

157, poz. 1240,  z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 

2008r. Nr 223,  poz. 1458, z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 

Dz. U z 2013r. poz. 267, z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2013r., poz. 966, z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2015r., poz. 114), 

 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2015r. poz. 859), 

 Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020 ( MP z 2013r. poz. 1024), 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011r. w 

sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 

155 poz. 921), 

 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 581), 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2010r. Nr 125 poz. 842 z późn. zm.), 

 Statutu Ośrodka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII-12/2013 z dnia 

23.01.2013r. Rady Miejskiej w Wołominie, 
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 Uchwały XXXIX-276/05 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 

2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015r., 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.);  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013r.  poz. 135 z późn. zm.); 

Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej i samorządowych jednostek budżetowych. 
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1. Stan zatrudnienia pracowników. 

Na dzień 31 grudnia 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie 

zatrudnionych było 48 pracowników na umowę o pracę (48 pracowników wraz z Dyrektorem 

OPS).  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

nr 8/15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 06 listopada 2015r., kadra zarządzająca 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie liczy 4 osoby: Dyrektor Ośrodka, Kierownik 

Działu Finansowo – Księgowego, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej oraz 

Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych. W ramach regulaminu wyodrębniono następujące 

podstawowe komórki organizacyjne: 

 Dział Pomocy Środowiskowej – 23 zatrudnionych pracowników; 

 Dział Świadczeń – Rodzinnych - 5 zatrudnionych pracowników; 

 Dział Sekcji Świadczeń - 2 zatrudnionych pracowników 

 Dział Finansowo – Księgowy – 5 zatrudnionych pracowników: 

 Samodzielne stanowiska – 5 zatrudnionych pracowników; 

Pozostali pracownicy (asystent rodziny, pracownik ds. administracyjnych, 

sprzątaczka, kierowca) - 4 zatrudnionych pracowników. 

Szczegółową charakterystykę zatrudnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wołominie, w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka, przedstawia Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Charakterystyka zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie z podziałem na stanowiska 
pracy – stan na dzień 31 grudnia 2015r. 

 

KOMÓRKI 

ORGANIZACYJNE: 

ILOŚĆ  PRACOWNIKÓW  ZATRUDNIONYCHNA 

POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH: 

KADRA 

ZARZĄDZAJĄCA 

Dyrektor Kierownicy działów 

1 3 

Łącznie: 4 

DZIAŁ POMOCY 

ŚRODOWISKOWEJ 

Starszy 

specjalista 

pracy socjalnej 

Specjalista  

pracy socjalnej 

Starszy 

pracownik 

socjalny 

Pracownik 

socjalny 

7 9 1 6 

Łącznie: 23 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH 

Specjalista Starszy inspektor Inspektor 

1 1 3 



6 

 

Łącznie: 5 

DZIAŁ SEKCJI 

ŚWIADCZEŃ 

Starszy inspektor 

2 

Łącznie: 2 

DZIAŁ FINANSOWO 

- KSIĘGOWY 

Główny 

specjalista 
Starszy inspektor 

Referent ds.  

finansowo-księgowych 

1 3 1 

Łącznie: 5 

SAMODZIELNE 

STANOWISKA 

- ds. 

personalnych 

- ds. 

informatyki 

- ds. 

projektów i 

programów 

- ds. dodatków 

mieszkaniowych 

- ds. 

sekretariatu 

Główny 

specjalista 

Główny 

specjalista 
Specjalista 

Starszy 

Inspektor 

Starszy 

inspektor 

1 1 1 1 1 

Łącznie: 5 

POZOSTAŁE 

STANOWISKA 

Asystent 

rodziny 

Pracownik ds. 

administracyjnych Sprzątaczka Kierowca 

Specjalista 

 1 1 1 1 

Łącznie: 4 

 

Pracownicy Ośrodka systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Tabela 2 

przedstawia informacje dotyczące poziomu wykształcenia pracowników zatrudnionych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. 

Tabela 2 - Charakterystyka poziomu edukacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – stan na 

dzień 31 grudnia 2015r. 

Lp. WYKSZTAŁCENIE 
LICZBA 

PRACOWNIKÓW 

LICZBA 

KOBIET 

LICZBA 

MĘŻCZYZN 

1 
wyższe II stopnia 18 15 3 

w tym także podyplomowe 5 5 0 

2 

wyższe I stopnia 

(licencjat, inżynier) 
16 14 2 

w tym także podyplomowe 5 5 0 

3 policealne 2 2 0 

4 średnie 10 9 1 

5 zawodowe 2 1 1 

LICZBA PRACOWNIKÓW 

OGÓŁEM 
48 41 7 
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Ponadto pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w innych formach edukacyjnych, 

takich jak szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, debaty, wizyty studyjne, spotkania 

edukacyjne. W 2015 roku uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach, których zestawienie 

opracowano w Tabeli 3.  

Tabela 3 - Wykaz przedsięwzięć edukacyjnych, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka w 2015 roku. 

Lp. DATA TYTUŁ 
FORMA 

EDUKACYJNA 

LICZBA 

OSÓB 

1 28-29.01.2015r. 
Praca z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie – I termin 
szkolenie 2 

2 06.02.2015r. 

Zasady zamykania ksiąg 

rachunkowych oraz sporządzania 

sprawozdań finansowych w 

jednostkach sektora finansów 

publicznych 

szkolenie 1 

3 11-12.02.2015r. 
Praca z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie – II termin 
szkolenie 2 

4 17-18.02.2015r. 
Praca z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie – III termin 
szkolenie 2 

5 04.03.2015r. Wolontariat szansa dla integracji 
spotkanie 

edukacyjne 
1 

6 09-11.03.2015r. 

Szkolenie dla kadry kierowniczej w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

szkolenie 4 

7 18-20.03.2015r. 

Szkolenie dla kadry instytucji 

pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

szkolenie 1 

8 19.03.2015r. 

(es) w sieci dobrych połączeń nowy 

standard działania w zakresie 

współpracy międzyinstytucjonalnej 

przy wykorzystaniu narzędzi 

ekonomii społecznej 

szkolenie 2 

9 23-25.03.2015r. 

Szkolenie dla kadry instytucji 

pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

szkolenie 2 

10 25.03.2015r. 

Pozyskiwanie dotacji dla instytucji 

pomocy społecznej w nowej 

perspektywie 2014-2020 

szkolenie 1 

11 09-11.04.2015r. Asystent rodziny – zjazd I szkolenie 2 

12 10.04.2015r. Zmiany prawne i nowe kierunki szkolenie 2 
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orzecznicze w przedmiocie 

kierowania 

i umieszczania do Domów Pomocy 

Społecznej i ustalanie odpłatności 

za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej wraz z tematyką 

dochodzenia przez gminę zwrotu 

poniesionych wydatków za pobyt w 

Domu Pomocy Społecznej 

13 13.04.2015r. 
Zarządzanie niepełnosprawnością 

w miejscu pracy 
szkolenie 1 

14 15-17.04.2015r. 

Szkolenie dla kadry instytucji 

pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

szkolenie 5 

15 18-20.04.2015r. Asystent rodziny – zjazd II szkolenie 2 

16 23-24.04.2015r. Płace dla zaawansowanych szkolenie 1 

17 26-28.04.2015r. Asystent rodziny – zjazd III szkolenie 2 

18 09-11.05.2015r. Asystent rodziny – zjazd IV szkolenie 2 

19 17-19.05.2015r. Asystent rodziny – zjazd V szkolenie 2 

20 21-22.05.2015r. Wolontariat szansa dla integracji 
spotkanie 

edukacyjne 
1 

21 24-26.05.2015r. Asystent rodziny – zjazd VI szkolenie 2 

22 25-27.05.2015r. 
Warsztaty antydyskryminacyjne 

Kruszyniany 2015 
warsztat 2 

23 01-03.06.2015r. 

Szkolenie dla kadry instytucji 

pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

szkolenie 2 

24 08-10.06.2015r. Asystent rodziny – zjazd VII szkolenie 2 

25 10-12.06.2015r. 

Sieć w sieci, organizowanie 

społeczności poprzez nowoczesne 

narzędzia IT 

szkolenie 1 

26 14-16.06.2015r. Asystent rodziny – zjazd VIII szkolenie 2 

27 26.06.2015r. 
Ochrona danych osobowych- 

zmiany od 01.01.2015r. 
szkolenie 2 

28 20-22.07.2015r. 

Warsztaty instruktarzowe z zakresu 

wdrażania modelowego standardu 

aktywnej integracji przez liderów 

instytucji pomocy i integracji 

społecznej 

warsztat 1 

29 06-07.08.2015r. 
Przedsięwzięcia samorządu 

terytorialnego lata 2014-2020 
konferencja 1 
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30 12.08.2015r. Stypendia szkolne 2015 szkolenie 1 

31 31.08.2015r. 
Świadczenia Rodzinne - 

Nowelizacja 
szkolenie 2 

32 09-11.09.2015r. Moderowanie pracy grupowej szkolenie 1 

33 15.09.2015r. 
Fundusz Alimentacyjny 

Nowelizacje 
szkolenie 2 

34 17.09.2015r. 

Praktyczne rozwiązania w systemie 

Progman Płace – warsztaty dla 

średniozaawansowanych 

warsztat 2 

35 20.09.2015r. Festiwal Wolontariatu VI edycja szkolenie 
20.09.20

15r. 

36 24.09.2015r. 

Fundusz alimentacyjny w ewidencji 

księgowej ośrodków pomocy 

społecznej z uwzględnieniem 

zmian przepisów w 2015r. 

szkolenie 1 

37 12.10.2015r. 
Odebranie dziecka z rodziny w 

związku z przemocą w rodzinie 
szkolenie 2 

38 15.10.2015r. 

Plan kont, zasady rachunkowości, 

przychody, dochody i wydatki, 

rozrachunki, wzajemne rozliczenie 

i wyłączenie w jednostkach 

samorządu terytorialnego 

szkolenie 1 

39 23.10.2015r. 

Jak organizować streetworking w 

ramach współpracy 

międzysektorowej 

konferencja 2 

40 26.10.2015r. 
Postępowania z osobami starszymi 

i bezdomnymi 
konferencja 2 

41 26.10.2015r. 

Prawidłowe przeprowadzanie, 

rozliczanie i dokumentowanie 

inwentaryzacji za 2015r. oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu 

gospodarki majątkiem w kontekście 

ustaleń kontrolnych regionalnych 

Izb Obrachunkowych 

szkolenie 3 

42 06.11.2015r. 

Podróże służbowe krajowe i 

zagraniczne w 2015/2016r. w 

jednostkach sektora finansów 

publicznych – zasady rozliczania, 

najnowsze orzecznictwo sądowe 

szkolenie 1 

43 20.11.2015r. 

Procedura kierowania i 

umieszczania osób dorosłych i 

dzieci w domu pomocy społecznej 

szkolenie 2 

44 17.12.2015r. Nowelizacja ustawy o pomocy szkolenie 4 
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społecznej i aktów wykonawczych 

2015 roku 
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2. Świadczenia ze środków pomocy społecznej. 

Celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różne formy pomocy:  

 przyznaje osobom uprawnionym do ich otrzymywania zasiłki pieniężne na bieżące 

potrzeby, dożywianie, zakup opału, odzieży, leków (w 2015 roku udzielono pomocy 

materialnej 1549 rodzinom, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w rodzinach 

tych było 3425 osób); 

 opłaca koszty obiadów dla dzieci w szkołach oraz osób dorosłych, które własnym 

staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku (w 2015 roku OPS 

finansował posiłki w szkołach dla 739 dzieci oraz gorący posiłek w punkcie 

gastronomicznym dla 245 osób); 

 świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w 2015 roku z tej formy 

pomocy skorzystało 109 osób); 

 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych lub 

upośledzonych umysłowo, które nie mogą skorzystać z innych, środowiskowych 

form pomocy, organizowanych przez Powiat (w 2015 roku z usług tych całkowicie 

finansowanych przez Wojewodę korzystało 19 osób); 

 pomaga w staraniach o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaca 

częściowo koszty pobytu osób umieszczonych w DPS – byłych mieszkańców gminy 

Wołomin – w 2015 roku OPS dofinansowywał pobyt w DPS 80 osobom; 

 kieruje osoby bezdomne do ośrodków, schronisk, noclegowni zapewniających 

schronienie; 

 w sytuacjach kryzysowych zapewnia schronienia matkom z dziećmi; 

 zajmuje się sprawieniem pogrzebu (w 2015 roku OPS pokrył koszty pochówku 22 

mieszkańców Gminy Wołomin w tym osobom bezdomnym); 

 współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami; 

 świadczy pomoc o charakterze niematerialnym polegającą na złożonych działaniach 

mających na celu pomoc w rozwiązaniu problemów, zapobieganiu dysfunkcjom 

osób i rodzin, doradztwie i konsultacji, a także pomoc zmarginalizowanym grupom 

społecznym przy współpracy i współudziale innych instytucji i organizacji, w tym 

głównie organizacji pozarządowych; 

 realizuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi głównie 

kombatancko-emeryckimi zgodnie z programem zatwierdzonym i wynikającym ze 

Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

 kierowanie, współpraca przy organizowaniu prac społecznie użytecznych z Urzędem 

Pracy, wypłacanie świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na 

terenie Gminy Wołomin - w 2015 roku była to liczba 89 osób. 
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Podstawą przyznania świadczeń było  przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, 

czyli zebranie możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy rodzinie, ustalenie 

występujących problemów co pozwoliło na podjęcie właściwych działań i zaplanowanie 

odpowiedniej formy pomocy. Podczas jego przeprowadzania pracownicy socjalni ustalali 

sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną członków rodziny, ustalali także dane dotyczące 

źródeł uzyskiwanych dochodów. Pracownicy socjalni, którzy przeprowadzali wywiad 

środowiskowy nie ograniczali się tylko do zbierania suchych faktów. Już przy pierwszej 

wizycie analizowali wraz z klientem sytuację, zastanawiali się nad możliwościami 

przezwyciężenia problemów, udzielali porad, motywowali do zmiany zachowań, które 

pomogłyby w dalszym życiu, niejednokrotnie przeprowadzali pierwsze mediacje w 

sytuacjach konfliktowych. Stosownie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz 

biorąc pod uwagę możliwości finansowe Ośrodka przyznawano odpowiednią pomoc. 

 Głównymi przyczynami przyznawania pomocy finansowej w okresie 

sprawozdawczym były: 

Lp. Powód udzielenia pomocy liczba rodzin korzystających z pomocy 

1 ubóstwo 1029 

2 bezrobocie 546 

3 długotrwała lub ciężka choroba 777 

4 niepełnosprawność 504 

5 bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

218 

6 alkoholizm lub narkomania 60 

7 potrzeba ochrony macierzyństwa 170 

8 zdarzenie losowe 17 

9 bezdomność 28 

10 trudność w przystosowaniu po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

19 

11 trudność w integracji cudzoziemców 2 

12 przemoc w rodzinie 10 

13 sieroctwo 5 

14 sytuacja kryzysowa 36 

 

Wiodącymi powodami, skłaniającymi osoby i rodziny do ubiegania się o pomoc 

Ośrodka w 2015 roku, były przede wszystkim: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba 

i niepełnosprawność. Osoby niepełnosprawne i długotrwale chore często posiadają niskie 

dochody. W związku z tym, nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich, jak: 

zakup żywności, leków, opłacenie świadczeń mieszkaniowych. 
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Oceny warunków życiowych dokonuje się na podstawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 

osoby czy rodziny ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. U osób i rodzin 

korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej często występuje kilka 

dysfunkcji, okoliczności przyznania pomocy. Oczekiwania ubiegających się o pomoc są 

znacznie większe od możliwości finansowych Ośrodka, jak również często w ogóle nie 

mieszczą się w zasadniczych celach pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej, którym jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Świadczona jest 

więc często pomoc, która pozwala jedynie na częściowe pokrycie kosztów związanych 

z zaspokojeniem określonej potrzeby rodziny. 

Zakres pomocy pozamaterialnej realizowanej przez Dział Pomocy 

Środowiskowej: 

 pomoc w wystosowaniu pism do PGE, PGNiG lub prośba o wstrzymanie procesu 

windykacji – 38, 

 pomoc w zredagowaniu pism do Wydziału Geodezji i gospodarki Mieszkaniowej 

lub opinia w celu poparcia starań o przydział mieszkania – 28, 

 pomoc w wystosowaniu pisma do ZTM, PKP, w celu poparcia starań o umorzenie 

zadłużenia za przejazd bez ważnego biletu – 7, 

 udzielanie pełnych informacji o przysługujących prawach, udzielanie porad 

adekwatnych do zgłaszanych problemów – 6429, 

 współpraca z innymi instytucjami tj. kurator, policja, pedagog – 531,  

 monitorowanie i nadzór nad rodzinami problemowymi – 168, 

 poradnictwo socjalne – skierowanie do specjalistów -5906,  

 interwencje w środowisku – 363, 

 wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną – 59, 

 organizowanie transportu klientów do DPS, ZOL – 3, 

 skierowanie do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia – 33, 

 zgłaszanie wizyt lekarskich u klientów – 69, 

 zgłaszanie osób w rodzinach z problemem alkoholowym do GKRPA – 36, 

 podstawowa pomoc prawna – w miarę potrzeb – 1145, 

 organizowanie czasu wolnego – w miarę potrzeb – 273, 

 wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”- 18 (ogółem prowadzono 83),  

 komplet dokumentów DPS – 22,      

 wywiad środowiskowy - potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 

215, 

 organizacja pomocy wolontarystycznej (korepetycje, osoby niepełnosprawne) – 

29, 

 organizacja transportu osób niepełnosprawnych – 6, 

 wywiad środowiskowy – opinia dot. pomocy dla kombatantów – 1, 

 skierowanie/pismo do innych instytucji w celu uzyskania pomocy (żywnościowej) 

– 55, 



14 

 

 informacja do administratora budynku w celu poprawy warunków lokalowych – 

21, 

 wywiady środowiskowe potwierdzające sytuację na potrzeby przedszkoli – 24, 

 wywiady środowiskowe weryfikujące fakt sprawowania opieki (do świadczeń 

rodzinnych) – 56, 

 opinie do Urzędu Miasta, opinie do Sądów – 75, 

Rodziny usamodzielnione (ogółem) – 98,  

w tym z powodu: 

 podjęcie pracy – 48,  

 nabycie uprawnień do świadczenia (ZUS, KRUS) – 32, 

 inne (brak kontaktu) – 18. 

 Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych - 21  

 Liczba Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności – 2, 

 Liczba decyzji odmownych – 18.  

Inne działania podejmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W coroczną tradycję wpisane jest już wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych i 

Bożego Narodzenia. W 2015 r. pracownicy socjalni przygotowali w Miejskim Domu Kultury 

w Wołominie uroczyste śniadanie Wielkanocne i wieczerzę Wigilijną. W pierwszej 

z wymienionych uroczystości brało udział ok. 200 osób dla, których pracownicy przygotowali 

paczki żywnościowe. Druga uroczystość zgromadziła ok. 250 mieszkańców Wołomina, 

którzy również otrzymali paczki żywnościowe. Dostarczono również paczki dla osób 

objętych usługami opiekuńczymi. 

Podczas XIV Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych, pracownicy socjalni czynnie 

uczestniczyli w przygotowaniach tej ważnej imprezy sportowej (przygotowanie dyplomów) 

oraz w czasie samej spartakiady. Pracownicy udzielali niezbędnych informacji, wydawali 

koszulki, gadżety, sędziowali w różnych dyscyplinach sportowych. OPS dzięki sponsorom 

zapewnił gorący posiłek: grochówkę i kiełbaski, a także napoje. W paraolimpiadzie 

uczestniczyło około 500 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

zorganizował w Wołominie „Festyn rodzinny – Mama, Tata i Ja”(realizację  wsparły również 

Fundacja „Mamy Wołomin” i Integracyjne Centrum Oświatowe w Wołominie).  W parku 

Adama Wodiczki w zawodach sportowych brały udział całe rodziny, najlepszym wręczono 

nagrody, który pozyskano od licznych sponsorów. Pozostali uczestnicy mogli skorzystać ze 

ścianki wspinaczkowej i dmuchanych zjeżdżalni, ogolić balony czy pomalować sobie włosy. 

Pracownicy socjalni zadbali również o poczęstunek: pieczoną kiełbaskę z grilla, słodycze  

i napoje. 
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Pracownicy socjalni w celu zwiększenia świadomości o zjawisku przemocy 

prowadzili warsztaty edukacyjno- rekreacyjne „Wakacyjny Wołomin – Tydzień Przygód z 

OPS” w którym uczestniczyło 25 dzieci. 

W ramach dyżuru specjalistów w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dwóch 

pracowników socjalnych udzielało informacji o zakresie działania i możliwościach uzyskania 

pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ciągu całego roku pracownicy socjalni wspierali mieszkańców Wołomina 

w następujący sposób: 

 wytypowano 105 osób i rodzin do otrzymania paczek z artykułami spożywczo - 

przemysłowymi z Wołomińskiego Klubu Biznesu; 

 wytypowano 10 rodzin do akcji „Szlachetna paczka”. 

W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci, pracownicy OPS zorganizowali 

w Kinie Kultura w Wołominie „Mikołajki 2015”. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominek. 
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3. Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny. 

W okresie sprawozdawczym  2015 roku do Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej 2115 osób złożyło wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 

dodatków do zasiłku rodzinnego - 2.115 osób 

W 2015 r. przyjęto następującą liczbę osób dotyczących dodatków do zasiłku 

rodzinnego: 

 Urodzenie dziecka – 117 osób; 

 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 137 osób; 

 Wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – 267 osób; 

 Samotnego wychowywania dziecka – 99 osób; 

 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 177 osób; 

 Rozpoczęcie roku szkolnego – 927 osób; 

 Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i z zamieszkaniem – 259 

osób; 

Oprócz tych form ustawa przewiduje świadczenia opiekuńcze tj.: 

 Świadczenie pielęgnacyjne – 176 osób; 

 Zasiłek pielęgnacyjny – 974 osób;  

 Specjalny zasiłek opiekuńczy – 13 osób; 

 Zasiłek dla opiekuna  - 13 osób; 

W 2015 roku zostało przyjętych wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 387 osób. 

W 2015 roku Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wydał: 

 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych – 2118; 

 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych – 149; 

 decyzji odmownych prawa do świadczeń rodzinnych – 9; 

 decyzji zmieniających prawo do świadczeń rodzinnych – 23; 

 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 41; 

 decyzji o rozłożeniu na raty świadczeń nienależnie pobranych – 6 

Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 

w tym: 

 pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego – 8  

 uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego 

rozpatrzenia - 3    
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Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 859 ze. zm. ) Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

W 2015 roku wniosków o fundusz alimentacyjny wpłynęło – 306 wniosków na 

podstawie których wydano: 

 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 303; 

 decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27; 

 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20; 

 decyzje odmowne – świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5; 

 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 15; 

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów  tutejszy Dział Świadczeń Rodzinnych w 2015 roku wydał: 

 40 - decyzji do dłużnika alimentacyjnego orzekającego zwrot należności z funduszu 

alimentacyjnego; 

Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 

w tym: 

 pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego – 2; 

 uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego 

rozpatrzenia – 2; 
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4. Współpraca z organizacjami kombatancko – emeryckimi. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr.XXX-276/ 05 dotyczącą współpracy 

i dofinansowania organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze OPS Wołomin 

realizował program z organizacjami kombatancko – emeryckimi z terenu miasta i gminy 

Wołomin. Program jest spójny ze strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku uchwałą Nr XIII-150/2015 z dnia 26 

listopada 2015r.  w sprawie przedłużenia obowiązywania strategii. 

Celem głównym programu jest integracja środowisk kombatancko – emeryckich, 

zwiększenie ich aktywności w środowisku lokalnym, poczucia bezpieczeństwa oraz 

poczucia, że są potrzebni i ważni dla środowiska lokalnego. 

W miesiącu lutym 2015 podpisano porozumienia o współpracy z  następującymi 

organizacjami: 

 Związek Inwalidów Wojennych RP; 

 Związek Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych; 

 Związek Sybiraków Koło Wołomin; 

 Klub Seniora „Słoneczna”; 

 Klub Seniora „TRAMP”; 

 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1; 

 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2; 

 Liga Kobiet Polskich ( od 12.11.2015r. Liga Kobiet Wołomin); 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego; 

W ramach współpracy OPS sfinansowało każdej z organizacji pięć spotkań 

okolicznościowych - 200 zł. na każde spotkanie . 

Każda z organizacji otrzymała też dofinansowanie na wyjazd integracyjny do miejsc 

historycznych, religijnych w wybrane przez siebie miejsce - 1300 zł dla organizacji. 

OPS pokryło opłaty za czynsz i energię elektryczną w lokalach, związanych 

z funkcjonowaniem organizacji. 

W związku z uczestnictwem w/w organizacji w życiu społecznym i patriotycznym 

miasta OPS pokrył koszty wiązanek - ilość wiązanek była ustalana każdorazowo . 

Na potrzeby organizacji, które mają swoją siedzibę w Osiedlowym Klubie „Tramp”  

przy ul. Prądzyńskiego zostały zakupione stoły, obrusy, rolety do okien, termosy. Termosy 

otrzymały także trzy organizacje mające swoją siedzibę w Miejskim Domu Kultury w 

Wołominie. Klub Seniora „SŁONECZNA” wyposażony został w meble kuchenne. W 

siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 przy ul. 

Moniuszki przeprowadzony został remont. 
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W roku 2015 odbyły się 2 spotkania przedstawicieli OPS z prezesami organizacji 

(04.02.2015 r., 29.07.2015 r.) w celu ustalenia uczestnictwa organizacji kombatancko – 

emeryckich w życiu społecznym i patriotycznym Wołomina. Każde ze spotkań było 

protokołowane oraz sporządzono listę obecności. Przekazywane były na nich ważne dla obu 

stron informacje. Przedstawiciele organizacji wymieniali się swoimi spostrzeżeniami  

i doświadczeniami. 

Jednym z celów przyświecającym realizacji programu była integracja seniorów ze 

społecznością lokalną. Działania podjęte przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

wspólnie z innymi instytucjami  i organizacjami miały głównie na celu zintegrowanie 

wewnętrzne środowiska emerytów i kombatantów.  W imprezach integracyjnych 

uczestniczyły osoby nie zrzeszone w organizacjach oraz młodzież.  

W 2015 roku zostały zorganizowane imprezy integracyjne z udziałem seniorów, 

emerytów i kombatantów. 

 Każda z organizacji zorganizowała we własnych siedzibach spotkania  

z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia; 

 Cztery organizacje tj. Klub seniora „Słoneczna, Klub Seniora „Tramp”, Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 i Koło Nr 2 

systematycznie organizowały wieczorki taneczne oraz bale karnawałowe; 

 Klub Seniora „SŁONECZNA” obchodził  5 lecie powstania klubu. Zasłużeni 

klubowicze otrzymali dyplomy i kwiaty; 

 Klub Seniora „TRAMP” obchodził 40 lecie powstania klubu, w trakcie 

jubileuszowego spotkania Pani Burmistrz wręczyła wszystkim uczestnikom 

okolicznościowe dyplomy; 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował spotkanie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił przejazdy autokarem na obchody 

„Zaślubin Polski z Morzem”  oraz „Cudu  nad Wisłą”, które odbywały się w 

Ossowie. Dla uczestników zapewniono także gorący posiłek; 

 Z okazji „Dnia Seniora” wszyscy seniorzy zostali zaproszeni na spektakl 

Babskiego Kabaretu pt. „OLD SPACE GIRLS”, który odbył się w MDK 

Wołomin; 

Zorganizowano bal integracyjny ”Na Cygańską Nutę” , w którym wzięło udział ponad 

200 seniorów. Wspaniała  zabawa przy dźwiękach cygańskich hitów, barwność strojów 

uczestników oraz dopisujące wszystkim dobre humory sprawiły, że bal okazał się wyjątkowo 

udany. W organizacji powyższego balu bardzo dużym wsparciem i pomocą byli 

wolontariusze współpracujący z tut. OPS.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Centrum Wolontariatu w Warszawie realizował projekt mający na celu rozwój wolontariatu 

na terenie całego kraju. Projekt „Aktywni do setki” poświęcony wolontariatowi seniorów w 

wieku 60+ . Jego cel to rozwój wolontariatu senioralnego na Mazowszu poprzez udział 

organizacji pozarządowych oraz instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy z 

wolontariuszami. Do powyższego projektu zaproszeni zostali seniorzy zrzeszeni przy naszym 

Ośrodku. Seniorzy wzięli udział w akcji społecznej „Mikołajkowy Senior”, podczas której 

rozdawali mieszkańcom Wołomina mikołajkowe kalendarzyki. 

Przedstawiciele Polskiego  Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 

wzięli udział w powiatowym przeglądzie twórczości seniorów – Kolędowy czas, który odbył 

się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. 

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie odbyło się szkolenie dla 

seniorów zrzeszonych w związkach kombatancko – emeryckich. Tematem szkolenia było” 

udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”, wzięło w nim udział 40 osób. Szkolenie 

przeprowadził dyplomowany ratownik medyczny z Państwowej Straży Pożarnej w 

Wołominie – Pan Andrzej Niwiński. 

Osoby zrzeszone w organizacjach kombatanckich i emeryckich z racji wychowania 

i doświadczenia życiowego zostały wychowane w duchu patriotycznym. Pielęgnowanie 

tradycji jest dla nich sprawą niezwykle ważną, stanowi sens ich życia. Ośrodek Pomocy 

Społecznej pomagał i był jednym z współorganizatorów uroczystości w obchodach świąt 

narodowych oraz okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych i religijnych. 

W 2015 roku OPS zapewnił udział organizacjom kombatancko – emeryckim  

w następujących uroczystościach patriotycznych: 

 152. Rocznica Powstania Styczniowego – 25.01.2015 r.; 

 95. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem (Ossów) – 13.02.2015 r.; 

 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – 01.03. 2015 r.; 

 224. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja – 03.05.2015 r.; 

 71. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.2015r.; 

 95. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – „Cud nad Wisłą” (Ossów) – 15.08.2015r.; 

 76. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – 01.09.2015 r.; 

 Dzień Sybiraka – 17.09.2015 r.; 

 97. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – 11.11.2015 r. 

Aktywną grupą młodzieży wspierającą Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związek Sybiraków Koło Wołomin 

podczas powyższych uroczystości patriotycznych byli uczniowie z I Liceum 

Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie oraz  harcerze z Hufca 

ZHP Wołomin. Godnie asystowali przy pocztach sztandarowych, służyli pomocą przy 

składaniu wiązanek i wieńców, aktywnie pomagali w trakcie obchodów świąt narodowych. 
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5. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

Zarządzeniem Nr 196/2011 Burmistrza Miasta Wołomina z dnia 02.11.2011 r., na 

podstawie Uchwały Nr IX – 112/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.10.2011 roku 

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego 

funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Wołomin. 

Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, 

wynika z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zadań  instytucji, którą reprezentują. 

Podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy 

osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta i gminy 

Wołomin. 

Zarządzeniem Nr 274/2013 Burmistrza Wołomina z dnia 4 listopada 2013r. został 

powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego na okres 2 lat w skład, którego weszli: 

 Krzysztof Przybyszewski – przedstawiciel Komendy Policji w Wołominie; 

 Alicja Kalata – przedstawicielka Sądu Rejonowego w Wołominie; 

 Magdalena Powierża – przedstawicielka Prokuratury Rejonowej w Wołominie; 

 Urszula Plata – Paćkowska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego 

Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie; 

 Maria Wytrykowska – przedstawicielka szkół gminy Wołomin; 

 Anna Kintop – przedstawicielka przedszkoli gminy Wołomin; 

 Jadwiga Gawkowska – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

 Tomasz Kryński – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; 

 Danuta Graszka – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; 

 Beata Michalik – przedstawicielka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Wołominie; 

 Gabriela Czarnecka – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Wołominie; 

 Edyta Nejman – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wołominie; 

Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 249/2014 z dnia 10 września 2014 roku został 

odwołany z członka Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Krzysztof Przybyszewski –
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przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, natomiast na jego miejsce powołano Pana 

Tomasza Młynarczuka – zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Wołominie, następnie zarządzeniem Nr 176/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. 

powołano Mariusza Pawlaka – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej 

ustawy, Zarządzeń Burmistrza Miasta Wołomina, porozumień zawartych między 

Burmistrzem Miasta Wołomina, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład 

Zespołu oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr IX-112/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie trybu i 

sposobie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wołominie. 

Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu 

powołuje grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb 

lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup 

roboczych mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej 

wymienionych instytucji. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi 

porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, 

dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia 

i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych 

wytypowanych przedstawicieli. 

W 2015 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane 11 razy 

(zgodnie z ustawą posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 

trzy miesiące). W comiesięcznych posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyła 

wymagana większość członków Zespołu potrzebna do podejmowania stosownych decyzji. 

Podczas posiedzeń Zespołu omawiane były problemy dotyczące zjawiska przemocy 

w rodzinie. Podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano 

plany działań w indywidualnych przypadkach, w większości powoływano grupy robocze, 

omawiano protokoły z działalności grup roboczych. 

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło ogółem 83 

„Niebieskie Karty”, jednocześnie z poprzednich okresów sprawozdawczych kontynuowanych 

było 17 Kart. Łącznie w 2015 roku realizowano 100 procedur „Niebieska Karta”.  
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W 2015 roku przedstawiciele podmiotów wszczynających procedurę założyli 

odpowiednio : 

 Komenda Powiatowa Policji w Wołominie – 60 kart, 

 Jednostki pomocy społecznej – 18 kart, 

 Ochrona zdrowia – 0 karty.  

 Oświata – 5 kart 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0 kart  

Odpowiednio powołano w ww. okresie sprawozdawczym 74 grupy robocze w ramach 

procedury „Niebieska Karta’’. 

Grupy robocze spotykały się w okresie sprawozdawczym 197 razy, sporządzono 40 

kart „C” i 30 kart „D.” 

W 2015 roku zostały zakończone 58 procedury „Niebieskie Karty”, 26 z powodu 

ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy i 32 z 

powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Osoby doznające 

przemocy uzyskały wsparcie w postaci pomocy psychologicznej i porad prawnych w 

Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Punkcie 

Konsultacyjnym Pomocy w Kryzysie, Fundacji „SPECTRUM”, Powiatowym Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej, Poradni Rodzinnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Wołominie, TRAD SZANSA oraz ze strony 

kuratorów sądowych. 

Rodziny dotknięte przemocą są systematycznie monitorowane przez dzielnicowych, 

pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Dzieci z ww. rodzin zostały objęte 

szczególną opieką pedagogów szkolnych i psychologów w placówkach przedszkolnych. 

Dzieci kierowane były do świetlic środowiskowych działających na terenie Gminy. W 8 

przypadkach sporządzane były wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd  w sytuację rodziny. W 

4 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny/grupa robocza złożyli zawiadomienie do organów 

ścigania (Prokuratury Rejonowej i Policji). 

Interdyscyplinarność powołanego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 

ma wiele zalet : 

 szybki i pełny przepływ informacji między instytucjami; 

 możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się 

i wzajemnie się wykluczających; 

 członkowie Grup Roboczych mogą zapoznać się z procedurami poszczególnych 

instytucji; 
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 jest możliwość wypracowania takiego sposobu współdziałania aby szybciej,  

ale  w zgodzie z porządkiem prawnym rozwiązywać sytuacje gdzie występuje 

przemoc; 

 Wszystkie Grupy Robocze podejmują działania dostosowane do indywidualnych 

warunków w jakich funkcjonuje dana rodzina.  

W 2015 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych brali udział 

w wielu szkoleniach i konferencjach w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Praca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych, jest korzystna dla rodzin 

dotkniętych przemocą. Procedura „Niebieskie Karty” jest dodatkowym narzędziem dla 

pracowników umożliwiające podejmowanie  jednolitych działań mających na celu wspieranie 

osób/rodzin zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc domową. 
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6. Wolontariat. 

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie z Wolontariuszami w roku 

2015 oparta była na indywidualnych porozumieniach zawartych z Wolontariuszami, którzy 

rekrutowali się z Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie (gimnazjum i liceum ogólnokształcącego) 

oraz w oparciu porozumienie o współpracy ze Szkolnym Wolontariatem, działającym przy 

Zespole Szkół nr 3 w Wołominie (Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II oraz III Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II), reprezentowanym przez Panią Marię Wytrykowską. 

W ramach zawartych Porozumień, Wolontariusze zobowiązali się do wykonywania 

następujących czynności: pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób starszych 

w miejscu ich zamieszkania, pomocy dzieciom przy odrabianiu lekcji w miejscu ich 

zamieszkania, pomocy na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz pomocy przy organizacji  

i przygotowaniu oraz udział w imprezach okolicznościowych, spotkaniach, którego 

organizatorem lub współorganizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wszystkie działania Wolontariuszy ukierunkowane były na rzecz osób korzystających 

ze wsparcia i pomocy tut. OPS. 

W 2015r. OPS w Wołominie w okresie styczeń-czerwiec 2015r. w ramach kontynuacji 

działań wynikających z uczestnictwa w projekcie „Wolontariat-szansa dla integracji” podpisał 

indywidualne porozumienia z 13 Wolontariuszami; którzy świadczyli pomoc na rzecz osób 

starszych w miejscu ich zamieszkania (8 Wolontariuszy), pomoc na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania (1 Wolontariusz), udzielali korepetycji  

i pomagali w odrabianiu lekcji dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania  

(3 Wolontariuszy ), realizowali pomoc na rzecz tut. OPS w związku z udziałem w ww. 

projekcie oraz pomoc w codziennej pracy pracowników socjalnych (1 Wolontariusz). 

Ponadto  w 2015r. tut. OPS podpisał kolejne porozumienia z 3 Wolontariuszami, 

którzy wykonując pracę wolontarystyczną świadczyli pomoc w odrabianiu lekcji i udzielali 

korepetycji w miejscu zamieszkania osób korzystających z pomocy tut. OPS oraz  

z 5 Wolontariuszami świadczącymi pomoc na rzecz osób starszych. Wolontariusze 

świadczący ww. formy pomocy byli to uczniowie gimnazjum i liceum przy ZS nr 3  

w Wołominie, oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Wśród 

Wolontariuszy w 2015r. znalazły się również dwie osoby dorosłe-student oraz nauczyciel. 

Łącznie w 2015r. popisano 21 porozumień z Wolontariuszami. 

Wolontariusze współpracujący z tut. OPS, oprócz podejmowanych indywidualnych 

działań, w 2015r. wykonywali zakres czynności razem z pracownikami tut. OPS. W 2015r. 

Wolontariusze uczestniczyli w następujących akcjach, których OPS Wołomin był 

organizatorem lub współorganizatorem: Festyn Rodzinny Mama Tata i ja-postaw na rodzinę, 

Bal seniora, Wigilia dla Mieszkańców Wołomina, Wielkanoc dla Mieszkańców Wołomina.  

W okresie od stycznia do czerwca 2015r. OPS w Wołominie kontynuował realizację 

działań, wynikających z zobowiązań zawartego kontraktu ze Stowarzyszeniem Centrum 
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Wolontariatu w Warszawie w ramach projektu „ Wolontariat -szansa dla integracji”. 

W związku z powyższym, tut. OPS zorganizował spotkanie dla instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy Wołomin na rzecz wolontariatu, którego celem było 

nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju i budowaniu partnerstwa w zakresie wolontariatu na 

terenie gminy Wołomin. Jednocześnie tut. OPS współorganizował szkolenia dla 

Wolontariuszy, które odbywały się w MDK w Wołominie, a których celem było podniesienie 

kompetencji społecznych Wolontariuszy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu wolontariatu. 

W ww. szkoleniach udział wzięli wolontariusze współpracujący z OPS w Wołominie oraz 

uczniowie ZS nr 3 w Wołominie zainteresowani podjęciem pracy wolontarystycznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w 2015 r. kontynuował współpracę 

ze  Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie. W ramach tej współpracy 

realizowane są projekty mające na celu rozwój wolontariatu na terenie całego kraju. 

Projekt „Aktywni do setki” był poświęcony  wolontariatowi seniorów  w wieku 60+ 

a  jego celem był rozwój wolontariatu senioralnego na Mazowszu poprzez udział organizacji 

pozarządowych oraz instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy z 

wolontariuszami. 

W dniu 29.05.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał porozumienie dotyczące 

uczestnictwa w powyższym projekcie, realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu w Warszawie w okresie od 02.03.2015r. do 31.12.2015 r. Projekt ten był 

dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020. 

W roku 2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie zostały podpisane 3 

porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych z osobami w wieku 59-67 lat. 

W ramach porozumienia Ośrodek zorganizował dwa spotkania  dla seniorów, które 

odbyły się w klubie Tramp oraz w Domu Otwartym Fundacji „Mamy Wołomin”. Odbyło się 

tam również spotkanie dla lokalnych organizacji i instytucji, na którym uczestnicy dzielili się 

doświadczeniami w zakresie wolontariatu senioralnego. 

W dn. 07.12.2015 r. miała miejsce akcja społeczna „Mikołajkowy Senior”, podczas 

której seniorzy rozdawali mieszkańcom Wołomina mikołajkowe kalendarzyki. 

  



27 

 

7. Stypendia szkolne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie przejął zadanie Uchwałą Rady Miejskiej 

NR XVII – 57/2012 pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek 

szkolny. Przepisy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów określone zostały w 

ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781). Pomoc jest skierowana przede 

wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.  

O stypendium może starać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium 

szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny. Kwota dochodu uprawniająca do 

przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie, a od 01 

października 2015r. 514 zł . Pomoc ta jest przyznawana na podstawie ustawy o systemie 

oświaty i finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu 

gminy.  

Zasiłek szkolny może być przyznany: 

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego, w szczególności takiego jak: klęska żywiołowa (pożar, powódź), 

kradzież, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, ciężka choroba w rodzinie (zdarzenia 

potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i dokumentami). 

Wysokość zasiłku szkolnego 450zł. 

W minionym 2015 roku stypendium szkolne/zasiłek szkolny otrzymało : 

Typ szkoły Liczba uczniów 

Otrzymujących stypendia Otrzymujących zasiłek szkolny 

Szkoły podstawowe 507 24 

Gimnazja 226 8 

Szkoły ponadgimnazjalne 228 13 

Ogółem 961 45 
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8. Prace społecznie użyteczne. 

W mijającym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie już po raz dziewiąty 

realizował program prac społecznie użytecznych. Program ten adresowany jest do osób 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które  równocześnie korzystają ze wsparcia 

OPS-u. Jedno z założeń programu to pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, by uwierzyły 

we własne możliwości i sprawdziły się na rynku pracy. W tym roku programem objęto 89 

osób, z tego  zakończyło prace przed terminem: 5 osób z powodu podjęcia pracy, 5 osoby 

zostały skierowane na odbycie stażu, 16 osób usunięto z powodu nadużywania alkoholu. 

Prace PSU były wykonywane w następujących podmiotach: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”, ul. Korsaka 4; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, ul. Armii Krajowej 34 

 Miejski Zakład Dróg i Zieleni, ul. Sienkiewicza 1; 

Prace społecznie użyteczne najczęściej obejmują czynności, które są niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania placówek korzystających z takiego wsparcia. Są to między 

innymi prace remontowo-budowlane, porządkowe, malarskie, drobne naprawy bieżące itp. To 

strona techniczna przedsięwzięcia i korzyść płynąca dla zlecającego wspomniane czynności. 

Jednak pożytek z prac społecznie użytecznych jest obopólny. Udział osób bezrobotnych 

w programie pobudza ich aktywność, uczy organizować dzień oraz minimalizuje negatywne 

skutki bezrobocia. Ponadto rozwija zaradność życiową, umożliwia przełamywanie barier 

psychologiczno-społecznych poprzez nawiązywanie kontaktów, pozwala też zmienić 

dotychczasowy styl życia. I co równie ważne, daje możliwość podreperowania domowego 

budżetu, gdyż uczestnicy projektu otrzymują 8,10 zł (netto) za godzinę pracy obejmującej nie 

więcej niż 40 godzin w miesiącu (a 10 godzin w tygodniu). Pieniądze na to pochodzą w 40% 

z kasy miejskiej, a w 60% z Powiatowego Urzędu Pracy zasilanego ze środków Funduszu 

Pracy. Uczestnicy programu zdobywają doświadczenie zawodowe zwiększające ich szanse na 

uzyskanie pracy na otwartym rynku pracy i wyjście na życiową prostą. 
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9. Dodatki mieszkaniowe. 

Dodatki mieszkaniowe realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej jako 

zadanie własne Gminy. Zasady przyznawania, wysokość dofinansowania, wypłacania oraz 

właściwości organów reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). O dofinansowanie do czynszu mogą ubiegać się osoby 

spełniające takie kryteria jak: dochody, powierzchnia mieszkania w stosunku do ilości osób 

mieszkających oraz wydatki mieszkaniowe zgodne z ustawą. 

 W 2015 roku przyjęto 1157 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w 

tym: 

 rozpatrzono pozytywnie – 1133; 

 załatwiono negatywnie – 24; 

 nie rozpatrzono z przyczyn formalnych – brak; 

Wnioski rozpatrzone pozytywnie według liczby członków gospodarstwa domowego: 

 gospodarstwo 1-osobowe – 332; 

 gospodarstwo 2-osobowe – 236; 

 gospodarstwo 3-osobowe – 277; 

 gospodarstwo 4-osobowe – 188; 

 gospodarstwo 5-osobowe –  68; 

 gospodarstwo 6-osobowe działalność więcej – 32; 

Zestawienie wniosków załatwionych pozytywnie według typów lokali: 

 najemcy w domach komunalnych – 455; 

 najemcy w domach zakładowych – 2; 

 najemcy działalność prywatnych zarządców – 134; 

 najemcy inni (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 105; 

 najemcy w TBS – 3; 

 Członkowie spółdzielni o prawie: 

 Lokatorskim – 109; 

 własnościowym – 325; 

 Właściciele domów jednorodzinnych – brak; 

Zestawienie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych według kwot: 

 do 100 zł – 110; 

 od 100 zł – 200 zł  – 429; 

 od 200 zł – 300 zł  – 404 

 od 300 zł – 400 zł   – 130; 
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 od 400 zł – 60; 

Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym 

wyniosła 244.652,00 zł; 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2015 roku wyniosła: 1.428.950,85 

W 2015 roku wydano dla 86 osób decyzje wstrzymujące, w tym: 

 69 decyzje wstrzymujące z tytułu zadłużenia wynikającego z braku dopłat                

do dodatku mieszkaniowego; 

 3 decyzje wstrzymujące z powodu zgonu głównego najemcy (dotyczy osób 

zajmujących lokal samodzielnie) 

 12 decyzji wstrzymujących z tytułu rozwiązania umowy( dot. zamiany lokalu) 

 2 decyzje wstrzymujące z tytułu sprzedaży lokalu; 

 0 decyzji z tytułu utraty tytułu prawnego (lokale spalone). 

Wydano również 49 decyzji cofających dla osób, które w ustawowym terminie trzech 

miesięcy od wstrzymania decyzji uregulowały zadłużenie w czynszu.  

W roku 2015 liczba składanych wniosków pozostała na takim samym poziomie jak w 

roku 2014. W 2015 r. nie odnotowano żadnego odwołania od decyzji w sprawie dodatku 

mieszkaniowego.  
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10. Dodatek energetyczny. 

Od stycznia 2014 roku realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej dodatki 

energetyczne jako zadanie zlecone Uchwałą Nr XXXIV-128/2013 Rady Miejskiej w 

Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późn. 

zm.). O dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby odbiorcy wrażliwi, czyli otrzymujące 

dodatek mieszkaniowy, mające zawartą umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym i 

zamieszkują w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. 

W 2015 roku przyjęto 10 wniosków o dodatek energetyczny w tym: 

 Gospodarstwo 1 osobowe - 4 

 Gospodarstwo 2-4 osobowe - 6 

 Gospodarstwo 5+  - 2 

Wysokość dodatku energetycznego: 

    01.01.2015   od 01.05.2015 

Gosp. jednoosobowe  11,36 zł   11,09 zł 

Gosp. 2 do 4 osób  15,77 zł   15,40 zł 

Gosp. 5 osób   18,93 zł   18,48 zł 

Kwota faktycznie wypłaconych dodatków energetycznych w 2015 roku wyniosła: 

771,79 zł 

Z uwagi na niską kwotę świadczenia mało osób jest zainteresowanych ubieganiem się 

o przyznanie dodatku energetycznego. 
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11. Asystent rodziny. 

Charakterystyka asysty rodziny. 

Cechami charakterystycznymi asysty rodziny jest indywidualizacja pracy wynikająca 

z małej liczby odbiorców, dostosowanie do określonych grup beneficjentów i ich realnych 

potrzeb, dawanie możliwości skierowania do nich dedykowanego wsparcia. Asystent rodziny 

ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich 

poczucie wpływu na własne życie, podnieć samoocenę. Indywidualna pomoc służy 

rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez 

nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do 

podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny 

zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku 

zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z 

uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę. 

W 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było dwóch asystentów 

rodziny (w ramach 2 etatów), w zadaniowym systemie czasu pracy zgodnie z Ustawą o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Asystenci 

zatrudnieni w OPS pogłębiali swoją wiedzę i podnosili kwalifikacje poprzez udział w 

szkoleniach oraz studiach podyplomowych. 

Charakterystyka rodzin objętych pomocą asystenta rodziny.  

W 2015 roku asystenci objęli wsparciem 34 rodziny, w których przebywało 81 dzieci. 

31 rodzin skierowanych do współpracy z asystentem rodziny przez pracowników socjalnych,  

3 zobowiązane do pracy z asystentem rodziny przez Sąd. Rodzice z grupy objętej pomocą 

asystentów borykają się z: wieloletnim bezrobociem i brakiem środków finansowych, które 

zabezpieczyłyby podstawowe potrzeby dzieci, brakiem wystarczającego wykształcenia  

i kwalifikacji zawodowych, aby znaleźć pracę, minimalizacją potrzeb i brakiem chęci do 

zmiany swojej sytuacji, brakiem właściwych wzorców i wartości, brakiem umiejętności 

wychowawczych i społecznych, uzależnieniem od alkoholu i innych środków odurzających,  

a także mają deficyty w zakresie emocjonalności.  

Praca asystentów rodziny ukierunkowana była na pomoc we wzmacnianiu i 

wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów. W toku współpracy 

z rodzinami asystenci podejmowali szereg działań, skupiali się w szczególności na: 

 udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

rozwijaniu  i wzmacnianiu kompetencji wychowawczych klientów, 
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 udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 wspieraniu aktywności społecznej rodzin, 

 motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 motywowaniu uzależnionych członków rodzin do podjęcia i utrzymania się w 

terapii uzależnień, 

 udzielaniu wsparcia w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 podejmowaniu prób wyeliminowania barier utrudniających prawidłowe 

funkcjonowanie klientów oraz zmniejszenie deficytów intrapsychicznych, 

 podniesieniu szans klientów w dostosowaniu się do obecnych wymogów życia 

społecznego  

i zawodowego oraz nad zwiększeniem szans na integrację ze społeczeństwem. 

Wszelkie działania mają na celu umożliwienie powrotu dzieciom umieszczonym w 

pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, bądź utrzymanie dzieci w rodzinie naturalnej, 

zagrożonej odebraniem dzieci. 

Asystenci w ramach swoich zadań opracowywali i realizowali plan pracy z każdą 

rodziną, prowadzili dokumentację dotycząca pracy, okresowo oceniali sytuację rodziny oraz 

współpracowali z innymi instytucjami i placówkami.  

Grupa samopomocowa: 

Grupa samopomocowa funkcjonowała w pierwszym kwartale 2015 roku, zajęcia 

odbywały się we wtorki w godz. 9.00 – 10.30. Miała charakter otwarty, dedykowana dla osób 

samotnych, potrzebujących wsparcia i pomocy w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Celem 

było kształtowanie i pogłębianie umiejętności społecznych.  

Zajęcia dla dzieci: 

- Ferie z OPS pod nazwą „Moje ferie z pasją”. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wołominie realizował projekt w dniach 19 - 23 stycznia 2015r. w godzinach 10 - 13 

adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 roku życia. Zajęcia były prowadzone 

przez pracowników OPS przy wsparciu wolontariuszy prowadzących zajęcia sportowe i 

taneczne. 

Zajęcia integracyjne: 

- Mikołajki w Kinie „Kultura”, termin: 11 grudnia 2015 roku, seans pt. „Dobry 

dinozaur”.  Celem inicjatywy była integracja rodzin w związku z Mikołajkami oraz 

zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Zaproszonych zostało 300 osób, mieszkańców 

gminy Wołomin, w tym dzieci i wychowawcy ze Świetlic Środowiskowych prowadzonych 

przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz dzieci uczęszczające do Ośrodka 
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Pomocy Dziecku i Rodzinie Mazowieckiego Oddziału Terenowego TRAD Szansa.  Każde 

dziecko po obejrzeniu filmu otrzymało słodki upominek. 

Superwizja. 

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju 

zawodowego pracowników pomocy społecznej. Jest to zorganizowana działalność 

zmierzająca do oceny przydatności pracownika do organizacji oraz duża pomoc w 

wykonywanej przez niego pracy. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, 

przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, 

dochodzenie do nowych rozwiązań w celu jak najlepszego zabezpieczenia klienta. 

Superwizorem powinien być specjalista spoza organizacji pomocy społecznej, aby możliwe 

było zachowanie odpowiedniego obiektywizmu w pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wołominie podjął współpracę z superwizorem współpracującym z Laboratorium 

Psychoedukacji w Warszawie. W 2015 roku odbyło się 16 godzin superwizji, podczas których 

zostało omówionych 10 rodzin, korzystających z pomocy ośrodka. W superwizji wzięli udział 

pracownicy socjalni i asystenci rodziny.  

  



35 

 

12. Realizacja programów współfinansowanych przez Unię 

Europejską. 

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie rozliczył ostatecznie pod 

względem merytorycznym i finansowym projekt systemowy pt. „Wołomińskie szanse – 

powrót do aktywności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Projekt był realizowany nieprzerwanie w latach 2008 - 2014 w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VII – Promocja integracji społecznej; 

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodny był również 

z założeniami zawartymi w „Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr XXIX-

276/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku. 

Projekt był skierowany do mieszkańców Wołomina, zarówno kobiet jak i mężczyzn 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności 

zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie w latach 2008 – 2014 

wzięło udział ogółem 252 osoby (206 kobiet i 46 mężczyzn), wraz z otoczeniem. W projekcie 

uczestniczyło 14 osób z orzeczoną niepełnosprawnością (8 kobiet i 6 mężczyzn). 

Uczestnikami projektu były zarówno osoby bezrobotne jak i nieaktywne zawodowo. 

Działaniami zostały objęte również ich rodziny. Każdy z uczestników został zdiagnozowany 

pod względem indywidualnych oczekiwań, potrzeb i obszarów problemowych. Przygotowane 

zostały indywidualne plany działań, zgodnie z wolą i preferencjami uczestników projektu. 

Ogółem w latach 2008 – 2014 podpisanych zostało 252 kontrakty socjalne. Projekt zgodnie z 

ustalonymi zadaniami ukończyło 226 osób. Pozostałe 26 osób przerwało udział w projekcie. 

Spośród wszystkich uczestników projektu, 36 osób w trakcie jego trwania podjęło 

zatrudnienie (były to umowy o pracę, jak również inne formy podjęcia zatrudnienia). 

 Ogółem w trakcie realizacji projektu systemowego „Wołomińskie szanse – 

powrót do aktywności” w latach 2008 – 2014 wydatkowano kwotę: 2.040.355,88 zł. 

Dotychczasowa formuła i okres programowania dobiegł końca.  

W 2015 roku w województwie mazowieckim trwały prace nad Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który 

pozwoliłby na uruchomienie nowej unijnej perspektyw finansowej. Pierwsze nabory zostały 

ogłoszone dopiero pod koniec roku.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie wspólnie z Towarzystwem Rozwijania 

Aktywności Dzieci „SZANSA” przystąpił do przygotowania wniosku aplikacyjnego w 

ramach  

IX Osi priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Poddziałanie 
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9.2.1. – Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

w 2016 roku. 

W marcu 2015 roku Ośrodek złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przyjaźń 

bez przemocy” w ramach ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Programu 

Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Edycja 2015. Wniosek przeszedł ocenę formalną,  

W 2015 roku Ośrodek wziął również udział w „Programie asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” pod patronatem Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej. Uzyskaliśmy częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionych 

asystentów rodziny. 
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13. Rozliczenia finansowe. 

Wykonanie dochodów pobranych przez OPS w 2015 r. w stosunku do planu 

finansowego kształtowało się następująco: 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Nazwa Rozdziału Plan 

finansowy 

Wykonanie % wykonania 

wydatków w 

stosunku do 

planu 

85212 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego (zadania zlecone) 

158.600,00 218.897,03 138,02% 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenie 

społeczne (zadania własne) 

3.800,00 12.640,36 332,64% 

85219 Ośrodki  Pomocy Społecznej 

(zadania własne) 

580,00 672,34 115,92% 

85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (zadania własne i 

zlecone) 

37.522,00 37.970,96 101,20% 

85295 Pozostała działalność (zadania 

własne) 

247.506,00 179.183,34 72,40% 

RAZEM: 448.008,00 449.364,03 100,30% 
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Natomiast wykonanie wydatków Ośrodka w stosunku do planu finansowego w 2015 r. 

w poszczególnych rozdziałach wynosiło: 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Nazwa Rozdziału Plan 

finansowy 

Wykonanie % 

wykonania 

wydatków w 

stosunku do 

planu 

85195 Ochrona zdrowia -  Pozostała 

działalność (zadania zlecone) 

23.370,00 20.682,58 88,50% 

85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze  (zadania 

własne) 

122.192,00 

 

119.250,87 97,59% 

85204 Rodziny zastępcze (zadania 

własne) 

108.326,00 105.936,59 97,79% 

85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie  (zadania własne) 

11.494,00 11.494,00 100,00% 

85206 Wspieranie rodziny (zadania 

własne, dofinansowanie 

zadań własnych) 

97.991,00 97.986,59 99,99% 

85212 Świadczenia rodzinne,  

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego (zadania 

zlecone, zadania własne) 

10.991.211,00 10.991.201,63 99,99% 

85213 Składki  na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej (zadania zlecone, 

zadania własne, 

dofinansowanie zadań 

własnych)  

323.400,00 322.452,70 99,71% 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe (zadania własne, 

dofinansowanie zadań 

własnych ) 

3.682.710,00 3.649.045,61 99,09% 

85215 Dodatki mieszkaniowe i 1.433.390,00 1.429.963,27 99,76% 
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energetyczne  (zadania 

własne, zadania zlecone) 

85216 Zasiłki stałe (zadania własne, 

dofinansowanie zadań 

własnych) 

1.980.656,00 1.969.139,34 99,42% 

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 

(zadania zlecone, zadania 

własne i dofinansowanie 

zadań własnych) 

3.200.802,00 3.110.210,99 97,17% 

85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (zadania własne, 

zadania zlecone) 

429.243,00 422.818,90 98,50% 

85231 Pomoc dla cudzoziemców  - 

pobyt tolerowany (zadania  

zlecone) 

28.600,00 

 

28.600,00 

 

100,00% 

 

85295 Pozostała działalność 

(zadania zlecone, zadania 

własne, dofinansowanie 

zadań własnych) 

1.393.526,00 1.390.392,57 99,78% 

85395 Pozostała działalność (zwrot 

dotacji rozwojowej z EFS) 

13.003,00 12.715,00 97,79% 

85415 Pomoc materialna dla 

uczniów  (zadania własne, 

dofinansowanie zadań 

własnych) 

493.187,00 444.716,00 90,17% 

RAZEM: 

 

24.333.101,00 24.126.606,64 99,15% 

 

 

 

 

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2015 r. 

DOCHODY: 

Rozdz. § Treść Kwota 
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85212 690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego - budżet gminy) 

153,88 

 690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – budżet 

wojewody) 

49,60 

 920 Pozostałe odsetki z tego: 

-  odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

- odsetki od wyegzekwowanych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

65.466,49 

5.247,79 

 

60.218,70 

 

 

0970 Wpływy z różnych dochodów z tego: 

- wyegzekwowane przez komornika zaliczki 

alimentacyjne 

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i 

fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych 

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń 

pielęgnacyjnych z lat ubiegłych 

- składki na ubezpieczenie społeczne od specjalnego 

zasiłku opiekuńczego z lat ubiegłych 

-składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłku dla 

opiekuna z lat ubiegłych   

-zwroty z ubiegłego roku nieodebranych w formie 

przekazów pocztowych świadczeń rodzinnych   

81.410,16 

23.771,21 

 

23.852,47 

 

28.540,11 

 

1.369,02 

 

2.575,85 

 

1.301,50 

 0980 Wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

195.125,82 

85213 0970 Wpływy z różnych dochodów - składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych 

z lat ubiegłych 

892,78 

85214 0830 Wpływy z usług  

z tego: 

- wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 

- wpłaty odpłatności za posiłki  

12.640,36 

 

11.500,00 

  

1.140,36 
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 0970  Wpływy z różnych dochodów - wpłaty zasiłków celowych 

zwrotnych z lat ubiegłych 

397,00 

85216 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwroty zasiłków 

stałych z lat ubiegłych 

9.851,61 

85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 

z tego: 

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania 

podatku dochodowego 

- wynagrodzenie płatnika od wypłat świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego 

672,34 

 

622,00 

 

50,34 

85228 

 

0830 Wpływy z usług 

z tego: 

- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 

 - wpłaty z tytułu odpłatności za specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

37.970,96 

 

32.272,26 

5.698,70 

0970 Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z 2014 r. 

599,20 

85295 0970  Wpływy z różnych dochodów z tego: 

- refundacje z PUP kwot świadczeń pieniężnych za 

wykonane prace społecznie użyteczne 

- zwroty świadczeń pieniężnych na żywność z lat 

ubiegłych    

180.176,84 

179.183,34 

 

993,50 

RAZEM: 585.407,04 

 

 

 

 

WYDATKI: 

 

Rodzaj zadań 

Plan 

finansowy na 

2015 r. 

Kwota 

otrzymanych 

dotacji na 

Kwota 

zrealizowanych 

wydatków 

Wysokość 

niewykorzystany

ch dotacji 

% udział 

zrealizowanyc

h wydatków 
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realizację 

zadań 

własnych i 

zleconych 

Ogółem w 2015 

r. 

zwróconych na 

konto Urzędu 

Miejskiego 

(z kol. 4) 

1 2 3 4 5 (3-4) 6 

Zadania własne 

finansowane z 

budżetu Gminy 

Wołomin 

9.437.901,00 9.280.794,00 9.245.345,47 35.448,53 38,32% 

Zadania zlecone i 

dofinansowanie 

zadań własnych z 

budżetu 

Wojewody 

Mazowieckiego 

14.895.200,00 14.895.198,93 14.881.261,17 13.937,76 61,68% 

Razem: 24.333.101,00 24.175.992,93 24.126.606,64 49.386,29 100,00% 

 

ZADANIA ZLECONE  ORAZ DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH  – 

BUDŻET WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

I  Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Koszty wydawania 

decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie art. 7 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). W 2015 r. wydano 215 decyzji, 

natomiast koszt ich wydania wyniósł 20.682,58 zł.   

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w wydanie 

ww. decyzji 

14.117,85 

§ 4110   Składki na ubezpieczenie społeczne  2.431,13 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,75 

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia 2.642,35 

§ 4300  Zakup usług pozostałych 1.225,50 

 RAZEM: 20.682,58 

 

 II Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie ze środków Wojewody 

Mazowieckiego części kosztów wynagrodzenia 2 asystentów rodzin w ramach Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 41.250,00   

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe 2 asystentów rodzin 41.250,00 

 RAZEM: 41.250,00 
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III Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego – 10.945.991,66  

§ 3110 Świadczenia rodzinne wypłacono 2.326 rodzinom na kwotę 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 405 osobom 

uprawnionym na kwotę 

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 379 

osobom uprawnionym na kwotę 

Zasiłki dla opiekuna wypłacono 13 osobom uprawnionym na kwotę 

7.930.002,40 

1.626.268,32 

 

383.000,00 

 

70.564,00 

§ 4110   Składki na ubezpieczenie społeczne: 

- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono za 170 osób na kwotę 

- od specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono za 14 osób na 

kwotę 

- od zasiłków dla opiekuna opłacono za 10 osób na kwotę 

607.777,69 

586.770,43 

6.849,87 

14.157,39 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 6 pracowników realizujących  świadczenia 

rodzinne i fundusz alimentacyjny 

283.642,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 20.093,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących 

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

15.600,00 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe (czynsz za lokal zajmowany przez dział 

świadczeń rodzinnych) 

9.044,25 

 RAZEM: 10.945.991,66 

 

 

IV Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne – 301.398,74     

§ 4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 301.398,74 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy                 

i zasiłek dla opiekuna -  opłacono za 145 osób na kwotę    

150.174,74 
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pobierających zasiłki stałe -  opłacono za 377 osób (87,78% całości zadania) 

na kwotę  

151.224,00 

 

V Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – 271.775,10 

§ 3110  Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 271.775,10 

Zasiłki okresowe wypłacono 254 osobom na kwotę 271.775,10 

 

VI Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne) –  

787,60 

§ 3110  Świadczenia społeczne – zryczałtowane dodatki energetyczne 

wypłacono 10 osobom na kwotę  

772,16 

§ 4300  Zakup usług pozostałych – koszty obsługi wypłacanych dodatków 

energetycznych (2% wysokości dodatków energetycznych) 

15,44 

 

VII Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.855.493,00 

§ 3110  Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 1.855.493,00 

Zasiłki stałe wypłacono 393 osobom (94,23% całości zadania) na kwotę 1.855.493,00 

 

 

 

 

 

VIII Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej –  421.748,99 

§ 3110 Świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

przez opiekuna prawnego)     

547,46 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (1,5% koszty obsługi od 

wypłaconego wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna 

8,21 
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prawnego przeznaczone na zakup materiałów biurowych)   

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421.193,32 

RAZEM: 421.748,99 

 

Wydatki w rozdziale 85219 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 

(finansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego) przeznaczono na dofinansowanie części 

wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka – 368.600,00 zł oraz na wypłatę dodatków w 

wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w 

środowisku (80% całości zadania)                                – 52.593,32 zł.    

 

IX  Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  –  

55.980,50    

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną wyłonioną 

w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Usługi świadczone były dla 2 osób z 

chorobą psychiczną, 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 12 osób chorych na autyzm.  

Liczba godzin specjalistycznych usług zrealizowanych na podstawie przyznanych 

decyzji administracyjnych w 2015 r. wyniosła 2.718 godzin. Koszt 1 godziny usługi w 2015 r. 

wynosił 20,60 zł. 

§ 4300  Zakup usług pozostałych        55.980,50 

RAZEM: 55.980,50 

 

X Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców –  28.600,00                 

§ 3110  Świadczenia społeczne – zasiłki celowe dla cudzoziemców, którym 

udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na 

pobyt tolerowany na terytorium RP przyznano 5 osobom 

pochodzącym z Rosji i Ukrainy 

28.600,00 

RAZEM: 28.600,00 

 

XI Rozdział 85295 – Pozostała działalność  – 608.090,00                  

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- programem dożywiania 
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objęte zostały 1.831 osoby. Koszt programu (ze środków budżetu Wojewody 

Mazowieckiego) wyniósł 605.000,00 zł (59,43%  całości Programu) z tego: 

Obiady w Stołówce opłacono za 253 osoby na kwotę  151.574,40 

Obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, świetlicach opłacono za 724 osoby na kwotę           

 

236.506,09 

Zasiłki celowe na żywność wypłacono 588 osobom w rodzinach na kwotę 216.862,37 

Świadczenie rzeczowe (paczki żywnościowe) wydano 2 osobom na kwotę 57,14 

RAZEM: 605.000,00 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne – realizacja „Rządowego Programu wspierania 

niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wynikającego z: 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r.- dodatki do świadczeń 

pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł wypłacono 12 osobom na łączną kwotę 3.000,00 zł. 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne  

- 3% koszty obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. przeznaczone na opłacenie częściowych 

składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników działu świadczeń rodzinnych – 90,00 zł.  

 

XII Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 329.463,00 

§ 3240 Stypendia socjalne w roku szkolnym 2014/2015 wypłacono 552 

uczniom, a w roku szkolnym 2015/2016 wypłacono 492 uczniom  

(74,69% całości zadania) na kwotę 

316.703,00 

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) wypłacono 45 

osobom (61,64% całości zadania) na kwotę      

12.760,00 

RAZEM: 329.463,00 

 

 

ZADANIA WŁASNE – BUDŻET GMINY WOŁOMIN 

 



47 

 

I Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze –  119.250,87 

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst (dofinansowanie w wysokości 

10%, 30% lub 50% kosztów pobytu 7 dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej) 

119.250,87 

RAZEM: 119.250,87 

 

II Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 105.936,59   

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst (dofinansowanie w wysokości 

10%, 30% lub 50% kosztów pobytu 25 dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych)  

105.936,59 

RAZEM: 105.936,59 

 

III Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –  

11.494,00 

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia (koszty funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego w tym wydatki związane z organizacją festynu 

rodzinnego "Mama, Tata i Ja") 

5.000,00 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych  (koszty funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego w tym organizacja letnich zajęć dla dzieci -

podopiecznych OPS podczas wakacji) 

4.994,00 

 

§ 4370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej (szkolenia pracowników OPS - członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego)  

1.500,00 

RAZEM: 11.494,00 

 

IV Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 56.736,59 

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe 2 asystentów rodzin                      31.968,91 

§ 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 asystentów rodzin                      6.016,28 

§ 4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 2 asystentów rodzin          12.950,97 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 asystentów rodzin 1.842,63 

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia (paczki na Mikołajki dla dzieci 

klientów OPS oraz drobne materiały biurowe na potrzeby asystentów 

rodzin) 

2.361,00 

§ 4300  Zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją Festynu 1.400,00 
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rodzinnego "Mama, Tata i Ja", bilety do kina dla dzieci z okazji 

Mikołajek)   

§ 4410  Różne opłaty i składki 196,80 

 RAZEM: 56.736,59 

 

V  Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego – wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników 

alimentacyjnych (20% części gminy wierzyciela –Wołomin i 20% części gminy dłużnika 

mieszkającego w gminie Wołomin, które - zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – przeznaczono na 

pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – 45.209,97 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników działu funduszu 

alimentacyjnego 

13.847,88 

§ 4260  Zakup energii (koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej ustalone 

proporcjonalnie dla 2 pracowników działu funduszu 

alimentacyjnego) 

1.323,62 

§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe porto, opłaty za przesyłki 

listowe, opłaty za nadzór nad programem do obsługi funduszu 

alimentacyjnego ustalone proporcjonalnie dla 2 pracowników działu 

funduszu alimentacyjnego 

17.615,75 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (koszty zakupu 

usług telekomunikacyjnych ustalone proporcjonalnie dla 2 

pracowników działu funduszu alimentacyjnego 

248,86 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe (koszty opłat czynszu za lokal zajmowany 

przez 2 pracowników działu funduszu alimentacyjnego) 

9.627,00 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (koszty odpisu 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone 

proporcjonalnie dla 2 pracowników działu funduszu 

alimentacyjnego) 

2.187,86 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  (koszty szkolenia pracownika działu funduszu 

alimentacyjnego) 

 

359,00 

 RAZEM: 45.209,97 
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VI Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne  – 21.053,96 

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21.053,96 

pobierających zasiłki stałe opłacono za 377 osób ( 12,22% całości zadania) na 

kwotę  

21.053,

96 

VII Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – 3.377.270,51 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 1.326.849,00 

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności oraz zasiłki celowe w formie 

rzeczowej przyznano i wypłacono 1163 osobom na kwotę  

1.097.997,19 

 

Zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy 

bezrobocia wypłacono 33 osobom w wysokości          

20.000,00 

Koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla klientów OPS 

oraz paczek świątecznych  

28.835,21 

Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w Stołówce 

(poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości   

180.016,60 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem, w tym: 186.088,37 

Zorganizowano i opłacono 22 pogrzeby  (usługa cmentarna i pogrzebowa) na 

łączną kwotę 

46.700,00 

Opłaty pocztowe porto i prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń z 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

66.268,59 

Opłaty za przesyłki pocztowe 38.017,88 

Opłaty za schronienie osób bezdomnych pokrywano za 4 rodziny 33.168,73 

Pozostałe usługi  1.933,17 

§ 4330 – Zakup usług przez jst. od innych jst. 1.864.333,14 

Pobyt w domach pomocy społecznej opłacono za 80 osób na kwotę  1.864.333,14 

 

VIII Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.429.175,67  

§ 3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) wypłacono na 

kwotę 

1.428.815,67 

§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe związane z wysyłką 

dodatków mieszkaniowych 

360,00 

RAZEM: 1.429.175,67 

IX Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  –  113.646,34 
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§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 113.646,34 

Zasiłki stałe wypłacono 393 osobom (5.77% całości zadania) na kwotę 113.646,34 

 

X Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (koszty utrzymania OPS) – 

2.688.462,00  

Rozdział § Treść Zadania własne-

budżet Gminy 

Wołomin 

85219  Koszty utrzymania OPS 

 

2.688.462,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.077,10 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  54,04 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.636.647,97 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147.026,82 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376.882,10 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 42.731,21 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68.034,69 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75.793,00 

 4260 Zakup energii 46.008,69 

 4270 Zakup usług remontowych 450,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 27.500,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  16.167,00 

 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 

149.187,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe  1.881,32 

 4430 Różne opłaty i składki 2.913,25 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.603,43 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

10.229,40 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup centrali telefonicznej) 8.764,98 

 

 

 

XI Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze – 

366.838,40 
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Usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną wyłonioną w wyniku 

przeprowadzonej procedury przetargowej wykonano i opłacono za 109 osób na kwotę 

366.838,40 zł. Średnia miesięczna liczba godzin świadczonych usług wyniosła 3.490 godziny, 

natomiast roczna liczba wykonanych usług wyniosła 41.877 godzin. Cena 1 godziny usługi – 

8,76 zł.  

§ 4300  Zakup usług pozostałych 366.838,40 

RAZEM: 366.838,40 

XII Rozdział  85295 – Pozostała działalność  –  782.302,57 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 694.940,45 

Realizacja prac społecznie użytecznych - liczba pracujących - 89 osób  281.952,90 

Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- programem dożywiania objętych 

zostało 1.831 osób. Koszt programu (ze środków budżetu Gminy Wołomin) 

wyniósł 412.987,55 zł. (40.57%  całości Programu) z tego: 

obiady dla dorosłych w Stołówce opłacono za 253 osoby na kwotę 

obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach opłacono za 724 osoby na 

kwotę   

zasiłki celowe na żywność wypłacono 588 osobom w rodzinach    na 

kwotę    

świadczenie rzeczowe (paczki żywnościowe) wydano 2 osobom na 

kwotę 
 

412.987,55 

 

 

101.049,60 

157.670,73 

 

 

154.229,13 

 

38,09 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (organizacje kombatancko – 

emeryckie: zakup wiązanek, kwiatów, artykułów spożywczych, 

słodyczy, zakup stołów, termosów, szafek kuchennych)    

30.670,00 

§ 4260 Zakup energii (organizacje kombatancko – emeryckie) 7.633,92 

§ 4300 Zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, koszty transportu na 

wycieczki członków organizacji kombatancko-emeryckich)       

36.634,00 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zwrot kosztów 

za rozmowy telefoniczne członków Związku Kombatantów RP i 

Byłych Więźniów Politycznych)       

516,96 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe (czynsz za lokal TRAMP w Wołominie 

przy ul. Prądzyńskiego 22 oraz lokal Klubu Seniora Słoneczna przy 

ul. Wileńskiej 88) 

11.907,24 

XIII Rozdział  85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza  –   115.253,00     
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§ 3240  Stypendia socjalne w roku szkolnym 2014/2015 wypłacono 

552 uczniom, a w roku szkolnym 2015/2016 wypłacono 492 

uczniom  (25,31% całości zadania) na kwotę 

107.313,

00 

§ 3260  Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) 

wypłacono 45 osobom (38,36% całości zadania) na kwotę      

7.940,00 

RAZEM: 115.253,

00 

DOTACJA ROZWOJOWA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO NA FINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO 

„WOŁOMIŃSKIE SZANSE - POWRÓT DO AKTYWNOŚCI” 

Rozdzia

ł 

§ Treść Wykonanie 

wydatków 

85395  Pozostała działalność 12.715,00 

 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości – Płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich    

10.961,68 

 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości – Współfinansowanie programów i projektów 

realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit .c i d oraz pkt 6 ustawy    

580,32 

 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 

pkt 5 lit .c i d oraz pkt 6 ustawy      

1.173,00 

 


