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1. Informacje wstępne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 34,
05-200 Wołomin. jest jednostką organizacyjną gminy Wołomin powołaną do wykonywania
zadań z zakresu: pomocy społecznej, pomocy rodzinom z

zakresu ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń
wychowawczych, dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń w postaci
stypendiów

i

zasiłków

szkolnych,

dodatków

mieszkaniowych

oraz

dodatków

energetycznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede
wszystkim w następujących aktach prawnych:
• uchwały nr XI-97/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie oraz uchwały nr XXIX161/2016 Rady miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 r., w sprawie zmiany
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie;
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.);
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 554 z późn. zm.);
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• uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (tekst jednolity: MP

z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.);
• Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017
r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2447);
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
• uchwały XXXII-3/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie Gminnej Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2017 - 2025;
• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1457z późn. zm.);
• ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm);
oraz innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej i samorządowych jednostek budżetowych.
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2. Stan zatrudnienia pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wołominie
Na dzień 31 grudnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie zatrudnionych
było 66 pracowników na umowę o pracę (wraz z Dyrektorem OPS).
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr
11/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 marca 2017r., kadra zarządzająca
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie liczyła 5 osób: Dyrektor Ośrodka, Kierownik
Działu Finansowo – Księgowego (Główny księgowy), Kierownik Działu Pomocy
Środowiskowej, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Inspektor Ochrony Danych
Osobowych. W ramach regulaminu wyodrębniono następujące podstawowe komórki
organizacyjne:
1. Dział Pomocy Środowiskowej – 25 zatrudnionych pracowników;
2. Dział Świadczeń – Rodzinnych - 13 zatrudnionych pracowników;
3. Dział Sekcji Świadczeń - 2 zatrudnionych pracowników;
4. Dział Finansowo – Księgowy – 5 zatrudnionych pracowników;
5. Dzienny Dom Opieki „Senior +” - 2 zatrudnionych pracowników;
6. Samodzielne stanowiska – 7 zatrudnionych pracowników;
7. Pozostali pracownicy (asystenci rodziny, sprzątaczka, kierowca) - 7 zatrudnionych
pracowników.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

stale współpracuje z Radcą

Prawnym (umowa o doradztwo prawne) oraz z fizjoterapeutą w Dziennym Domu Opieki
„Senior +” (umowa cywilnoprawna).
Szczegółową charakterystykę zatrudnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie (umowa o pracę), w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka,
przedstawia Tabela 1 i Wykres 1. Najliczniejszą grupę pracowników zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej stanowią pracownicy socjalni, którzy wraz z asystentami
rodziny realizują główne zadania statutowe Ośrodka z zakresu ustawy o pomocy społecznej
i innych przepisów prawa (44 % ). Wśród pracowników administracyjnych znaczącą grupę
stanowią

pracownicy

działu

świadczeń

rodzinnych

(20%

udziału

w zatrudnieniu ogółem), którzy realizują zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń i dodatków pielęgnacyjnych, dobry start
(300+), funduszu alimentacyjnego i innych świadczeń przyznanych rodzinie na mocy
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przepisów prawa. Szczegółowy udział w zatrudnieniu poszczególnych grup obrazuje
Wykres 1
Tabela

1.

Charakterystyka

zatrudnienia

w

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

w

Wołominie

z podziałem na stanowiska pracy – stan na dzień 31 grudnia 2018r.
KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE:

ILOŚĆ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH:
Kierownicy
Inspektor ochrony danych
Dyrektor
działów
osobowych*
1
3
1

KADRA
ZARZĄDZAJĄCA

Łącznie:
DZIAŁ POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ

Łącznie:
DZIAŁ
ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH
Łącznie:
DZIAŁ SEKCJI
ŚWIADCZEŃ
Łącznie:

5
Starszy specjalista pracy
socjalnej
7
25
Specjalista

SAMODZIELNE
STANOWISKA

Łącznie:

Pomoc administracyjna

8

1

Specjalista
1

Starszy inspektor
1

2
Główny specjalista
1

Specjalist
a
2

Starszy inspektor

Referent

1

1

5
-ds.
personalnyc
h*
Główny
specjalista
1
7

-ds.
administra
cji

-ds.
informaty
ki

-ds.
administra
cyjnych

Inspektor

Główny
specjalista
1

Specjalist
a
1

1

Asystent rodziny

Inspektor

4

1

ds.
dodatków
mieszkanio
wych
Starszy
Inspektor
1

- ds.
sekretariat
u

-ds.
rodziny

Starszy
inspektor
1

Specjalist
a
1

Sprzątacz
ka
1

Kierowca
1
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DZIENNY DOM
POMOCY
SPOŁECZNEJ Senior
Wigor

Łącznie:

Pracowni
k socjalny
4

Inspektor

4

POZOSTAŁE
STANOWISKA

Łącznie:

Starszy pracownik
socjalny
6

13

DZIAŁ FINANSOWO
- KSIĘGOWY

Łącznie:

Specjalista pracy
socjalnej
8

Starszy Specjalista Pracy socjalnej koordynator
1

Pedagog
1

2

Pracownik wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Głównego specjalisty ds.
personalnych w ramach 1 etatu
Źródło: opracowanie własne;
*
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Wykres 1. Charakterystyka zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, udział %
poszczególnych grup w zatrudnieniu ogółem– stan na dzień 31 grudnia 2018r.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

7%
26%

3%

PRACOWNICY SOCJALNI I
ASYSTENCI RODZINY
PRACOWNICY ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH

44%

PRACOWNICY DZIENNEGO
DOMU POMOCY

20%

POZOSTALI PRACOWNICY
ADMINISTRACJI

Źródło: opracowanie własne;

Pracownicy Ośrodka systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Tabela 2 i Wykres 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 2018r.

Lp.

WYKSZTAŁCENIE
wyższe II stopnia

1

2

3
4
5

w tym także
podyplomowe
wyższe I stopnia
(licencjat, inżynier)
w tym także
podyplomowe
policealne
średnie
zawodowe

LICZBA PRACOWNIKÓW
OGÓŁEM

LICZBA
PRACOWNIKÓW

LICZBA
KOBIET

LICZBA
MĘŻCZYZN

30

25

5

5

5

0

20

18

2

4

4

0

4

4

0

10

9

1

2

1

1

66

57

9

Źródło: opracowanie własne;
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Wykres 2. Poziom wykształcenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – stan na 31
grudnia 2018r.

15%

3%
1. WYŻSZE

6%

2.POLICEALNE
3. ŚREDNIE
4. ZAWODOWE

76%

Źródło: opracowanie własne;

Większość zatrudnionych pracowników posiada wykształcenie wyższe. Ponadto
pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w innych formach edukacyjnych, takich jak
szkolenia, seminaria, narady, konferencje, warsztaty, debaty, wizyty studyjne, spotkania
edukacyjne. W 2018 roku uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach, których zestawienie
opracowano w Tabeli 3.

Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć edukacyjnych, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka w 2018 roku

Lp
.

DATA

1

13-14.01.2018r.

2

24-26.01.2018r.

3

31.01.2018r.

4

27-28.01.2018r.

5

10-11.02.2018r.

TYTUŁ
Płace dla
zaawansowanych
Środki trwałe – Specjalista
ds. majątku trwałego
Realizacja ustawy z dnia
28.11.2003r.
o świadczeniach
rodzinnych oraz zasady
zmiany wysokości
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Płace dla
zaawansowanych
Płace dla
zaawansowanych

FORMA
EDUKACYJNA

LICZBA
OSÓB

kurs

1

szkolenie

2

szkolenie

5

kurs

1

kurs

1

8

6

13.02.2018r.

7

21.02.2018r.

8

24-25.02.2018r.

9

10-11.03.2018r.

10

15.03.2018r.

11

21.03.2018r.

12

21-23.03.2018r.

13

25.03.2018r.

14

07.04.2018r.

15

10.04.2018r.

16

10-12.04.2018r.

17

11.04.2018r.

18

23.04.2018r.

19

8-10.05.2018r.

20

13-16.05.2018r.

21

13-16.05.2018r.

22

21.05.2018r.

Świadczenia
wychowawcze 500+
aktualne problemy
Metody grup Balinta dla
osób mających konflikt
z osobami z zaburzeniami
psychicznymi
Płace dla
zaawansowanych
Płace dla
zaawansowanych
Narada z zakresu
świadczeń rodzinnych
i wychowawczych
Metody grup Balinta dla
osób mających konflikt
z osobami z zaburzeniami
psychicznymi
Specjalista ds. zamówień
publicznych
Płace dla
zaawansowanych
Płace dla
zaawansowanych
Ochrona danych
osobowych w systemie
pomocy społecznej
Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Metody grup Balinta dla
osób mających konflikt
z osobami z zaburzeniami
psychicznymi.
Kontrakt socjalny jako
narzędzie wsparcia
i motywowania w procesie
zmiany
Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Prawo w obronie rodziny
zagrożonej przemocą
Rachunkowość
i sprawozdawczość OPS
Prowadzenie usług
opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług
opiekuńczych

szkolenie

3

warsztaty

4

kurs

1

kurs

1

narada

1

warsztaty

5

szkolenie

1

kurs

1

kurs

1

szkolenie

1

kurs

1

warsztaty

5

szkolenie

5

kurs

1

szkolenie

7

szkolenie

2

szkolenie

3

9

23

25.05.2018r.

24

5-7.06.2018r.

25

06.06.2018r.

26

08.06.2018r.

27

26-27.06.2018r.

28

29.06.2018r.

29

03-05.07.2018r.

30

17.07.2018r.

31

29.08.2018r.

32

31.08.2018r.

II konferencja
stowarzyszenia
Inspektorów Ochrony
Danych Osobowych
Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Sposób realizacji
postanowień sądowych
o umieszczeniu osoby
chorej w szpitalu
psychiatrycznym bez jej
zgody
Dobry Start 300+,
problematyczne zapisy
w ustawach
o świadczeniach
wychowawczych,
rodzinnych i funduszu
alimentacyjnym.
Postępowanie wobec
dłużników
alimentacyjnych.
Aktualny stan prawny,
interpretacja
V Ogólnopolskie
Seminarium
sekretarzy/RODO/HR
i Prawo Pracy
Ochrona danych
osobowych w świetle
RODO w OPS
Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Rządowy Program „Dobry
Start” oraz świadczenia
wychowawcze „500+”
Tworzenie i zmienianie
umów współpracy
(umowy cywilnoprawne)
Fundusz Alimentacyjny

33

04-06.09.2018r.

Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

34

07.09.2018r.

Profilaktyka przemocy
w rodzinie.

konferencja

1

kurs

1

szkolenie

1

szkolenie

2

seminarium

2

szkolenie

1

kurs

1

szkolenie

2

szkolenie

1

szkolenie

2

kurs

1

szkolenie

4

10

35

27-28.09.2018r.

36

28.09.2018r.

37

02-04.10.2018r.

38

03.10.2018r.

39

09.10.2018r.

40

09.11.2018r.

41

13-15.11.2018r.

42

22.11.2018r.

43

44

18.12.2018r.

I Mazowieckie Forum
Samopomocy Osób
z doświadczeniem
Kryzysu Psychicznego
Praca socjalna
w oddzieleniu
przyznawania zasiłków.
Dwie odrębne role
pracowników socjalnych
w OPS
Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Dystrybucja żywności
krótkoterminowej,
pozyskanej z sieci
handlowej
Nowe regulacje ZFŚS,
kompletna dokumentacja
uwzględniająca
zagadnienia związane
z RODO.
Procedury dot. zasad
i trybu postepowania dot.
bezdomności.
Specjalistyczne stadium
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Warsztaty komunikowania
z osobami z zaburzeniami
psychicznymi
Ocena skutków dla
ochrony danych
osobowych
Posiłek w domu i w
szkole, program rządowy
2019-2023 oraz Domy
Pomocy Społeczne.

konferencja

3

szkolenie

18

kurs

1

szkolenie

1

szkolenie

2

szkolenie

1

kurs

1

warsztaty

10

szkolenie

2

szkolenie

3

Źródło: opracowanie własne;
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3. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (dalej OPS) jako jednostka sektora finansów
publicznych z mocy art. 3 ustawy o pomocy społecznej (dalej ustawy) „wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Z zapisów ustawy o pomocy
społecznej wynika jasno, że celem pomocy społecznej nie jest wyręczanie obywateli
w rozwiązywaniu ich trudnej, a czasem nawet krytycznej sytuacji życiowej. Zarówno
działania naprawcze, jak i zapobiegawcze są propozycją podmiotu pomocy społecznej do
wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów i wymagają zaangażowania, aktywności,
odpowiedzialności i prezentowania postawy partnerskiej także przez drugi z podmiotów
współdziałania - osobę i rodzinę korzystającą ze wsparcia.
Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu. Podstawą
przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega.
Pomoc społeczna w pierwszej kolejności obejmuje swymi działaniami osoby i rodziny
znajdujące się w najsłabszej kondycji materialnej. Prawo do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym ustawowe kryterium
dochodowe wynoszące:
•

dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł, od 01.10.2018 r. 701,00 zł netto;

•

dla osoby w rodzinie -514 zł, od 01.10.2018 r. 528,00 zł netto;

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie
lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej - w szczególności
z powodu ubóstwa; sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa

domowego

(zwłaszcza

w rodzinach niepełny chlub wielodzietnych), trudności w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski
żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
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rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany
specjalny zasiłek celowy.
Oferowana przez OPS w Wołominie pomoc społeczna obejmowała w 2018 r. różne
formy pomocy pieniężnej, niepieniężnej oraz pracę socjalną. Pomoc ta dostosowana była do
indywidualnych potrzeb rodzin zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną. Należy
pamiętać, że organ pomocy społecznej musi wziąć pod uwagę wskazówki co do zasad
udzielania pomocy z posiadanych funduszy osobom potrzebującym, to jest: rodzaj,
forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), jednakże potrzeby osób
i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3 ust. 4
ustawy).
Do świadczeń pieniężnych zalicza się:
•

zasiłek stały;

•

zasiłek okresowy;

•

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

•

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

•

pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;

•

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

•

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez
Sąd.

Świadczenia niepieniężne:
•

praca socjalna;

•

bilet kredytowany;

•

składki na ubezpieczenie zdrowotne;

•

składki na ubezpieczenia społeczne;

•

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;

•

sprawienie pogrzebu;

•

poradnictwo specjalistyczne;
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•

interwencja kryzysowa;

•

schronienie;

•

posiłek, niezbędne ubranie;

•

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz
w rodzinnych domach pomocy;

•

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia;

•

mieszkanie chronione;

•

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

•

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie
- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
•

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

•

sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

•

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

•

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
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•

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

•

praca socjalna;

•

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

•

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

•

tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

•

dożywianie dzieci;

•

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

•

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;

•

pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;

•

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;

•

utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

•

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:
•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

•

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

•

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
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•

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

•

współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy:
•

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną;

•

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

•

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

•
➢

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Świadczeniobiorcy pomocy społecznej.

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie objął pomocą 1349 rodzin,
w tym 1362 rodziny objęto pomocą w formie świadczeń a 140 rodzin wyłącznie w formie
pracy socjalnej. W rodzinach którym udzielono pomocy w formie świadczeń przebywało
2799 osób, które stanowią 5,58% ogółu mieszkańców gminy Wołomin (na dzień 31 grudnia
2018 r. w gminie Wołomin zamieszkiwało 50 188 osób w tym: na pobyt stały 49 723 osoby,
na pobyt czasowy 465 osób (źródło - UM w Wołominie). Bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania, świadczenia przyznano decyzją administracyjną dla 1 947
osób, co stanowi 3,89% ogółu mieszkańców gminy.
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Pracą socjalną w 2018 r. pracownicy socjalni objęli 1 349 rodzin, w których przebywało
2 690 osób. Pomoc udzielana wyłącznie w postaci pracy socjalnej dotyczyła 140 rodzin
w których przebywało 348 osób.
Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny dotyczyła 70 osób.
Tabela 1. przedstawia rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą społeczną.
LICZBA OSÓB,

LICZBA RODZIN

KTÓRYM
WYSZCZEGÓLNIENIE

w tym:

PRZYZNANO

W RODZINACH

OGÓŁEM

DECYZJĄ

LICZBA OSÓB

NA WSI

ŚWIADCZENIA.

Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
OGÓŁEM (bez względu na ich

1

1 947

1 362

250

2 799

2

1 259

1 129

210

2 147

3

917

662

103

1 746

4

14

12

1

38

5

1 937

1 354

250

2 774

6

X

1 349

256

2 690

7

X

140

24

348

rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania)
w tym:
świadczenia pieniężne
świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej OGÓŁEM
w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

LICZBA KONTRAKTÓW

Praca socjalna prowadzona w
oparciu o KONTRAKT
SOCJALNY

LICZBA OSÓB OBJĘTA
KONTRAKTAMI

8

SOCJALNYCH
70

SOCJALNYMI

70

Z danych zawartych w tabeli 1. wynika, że w ramach zadań zleconych i zadań własnych
(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 1259 osobom przyznano
świadczenia pieniężne a 917 osobom przyznano świadczenia niepieniężne.
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Tabela 2 przedstawia powody przyznania pomocy w formie świadczeń.
LICZBA RODZIN
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

OGÓŁEM

w tym:

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

NA WSI
UBÓSTWO

854

187

1 714

SIEROCTWO

1

0

5

BEZDOMNOŚĆ

20

7

29

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

218

55

840

62

15

314

BEZROBOCIE

392

69

977

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

474

97

680

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

832

152

1 346

280

50

810

153

22

395

RODZINY WIELODZIETNE

35

12

174

PRZEMOC W RODZINIE

9

5

26

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

0

0

0

ALKOHOLIZM

46

12

72

NARKOMANIA

5

1

13

17

1

28

6

1

25

ZDARZENIE LOSOWE

15

2

25

SYTUACJA KRYZYSOWA

23

6

48

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIE.- WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Analizując powody przyznania pomocy należy podkreślić, że rodziny korzystające
z pomocy społecznej borykają się jednocześnie z wieloma problemami. Wiodącymi
powodami, skłaniającymi osoby i rodziny do ubiegania się o pomoc w 2018 r., były głównie:
ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.
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Poza wyżej wymienionymi przyczynami korzystania ze świadczeń, osoby korzystające
z pomocy społecznej często charakteryzowały się niedostateczną motywacją do podjęcia
aktywności zawodowej, zależnością od pomocy społecznej, niestabilnością decyzyjną,
rozbieżnością deklaracji z podejmowanymi działaniami. Należy podkreślić, że wszystkie
wymienione dysfunkcje mają negatywny wpływ nie tylko na rodziny, które zostały nimi
dotknięte.

Mają

one

także

wymiar

ogólnospołeczny,

powodujący konieczność

wyasygnowania środków na wsparcie materialne i w naturze oraz potrzebę stałego
angażowania wysiłków społecznych skierowanych na minimalizację skutków tych
dysfunkcji, widocznych we wszystkich sferach życia społecznego: edukacji, ochronie
zdrowia, aktywizacji zawodowej, rozwoju i integracji społecznej.
Tabela 3 przedstawia typy rodzin objętych pomocą społeczną.
LICZBA RODZIN
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

w tym:

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

NA WSI
RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1

1 502

274

3 147

2

814

141

814

2

3

229

36

458

3

4

160

27

458

4

5

174

41

696

5

6

68

20

340

6 i więcej

7

57

9

359

8

531

110

1 876

9

199

26

485

2

10

208

49

763

3

11

91

24

419

4

12

21

7

121

5

13

6

1

40

6

14

4

1

31

7 i więcej

15

2

2

17

o liczbie osób
1

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem (wiersz
9+10+11+12+13+14+15)
o liczbie dzieci
1

19

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz

16

235

43

682

17

106

16

214

2

18

82

17

251

3

19

34

7

138

4 i więcej

20

13

3

79

21

145

24

204

22

108

13

108

2

23

25

6

50

3

24

6

2

18

4 i więcej

25

6

3

28

17+18+19+20)
o liczbie dzieci
1

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM

(wiersz 22+23+24+25)
o liczbie osób
1

Wśród rodzin korzystających w roku 2018 z pomocy społecznej w formie świadczeń
i pracy socjalnej największą grupę stanowią osoby samotnie gospodarujące (54,19% rodzin
objętych pomocą), którym trudno zachować stabilizację materialną, co rodzi konieczność
objęcia ich odpowiednim do sytuacji wsparciem przez pomoc społeczną.
Drugą z kolei grupę, 531 rodzin stanowią rodziny z dziećmi (35,35% ogółu wszystkich
rodzin objętych pomocą). W grupie rodzin z dziećmi dominują rodziny z dwójką dzieci.
Analizie poddano także sytuację rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Rodziny te w liczbie 235, stanowiły 15,65% rodzin korzystających z pomocy
społecznej. W ich gronie dominują rodziny z jednym dzieckiem.
Kolejną grupą są rodziny emerytów i rencistów, których wiek i stan zdrowia, a także
poziom dochodów kwalifikuje do udziału w systemie pomocy społecznej. W 2018 r. pomocą
społeczną objęto 145 rodzin emerytów i rencistów, tj. 9,65% ogólnej liczby rodzin
korzystających z pomocy społecznej. W grupie rodzin emerytów i rencistów przeważają
gospodarstwa jednoosobowe, które stanowią 74,48% tej grupy.
Powyższe dane dotyczące typów rodzin objętych pomocą społeczną pokazują, że
najliczniejszą grupę rodzin objętych w 2018 r. pomocą społeczną w formie świadczeń
i pracy socjalnej stanowiły osoby samotnie gospodarujące (54,19%), rodziny z dziećmi
stanowiły 35,35%. Na podstawie tych danych wnioskować należy, że gospodarstwom
jednoosobowym i rodzinom z dziećmi, najtrudniej obecnie zachować stabilizację
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materialną, co rodzi konieczność objęcia ich odpowiednim do sytuacji wsparciem przez
pomoc społeczną.
➢ Świadczenia pomocy społecznej.

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie przyznał 1 937 osobom
świadczenia w ramach zadań własnych. Świadczeniami zostało objętych 1 354 rodzin,
w których liczba osób wynosiła 2 774.
Dane w tabeli 4 szczegółowo obrazują formy pomocy, liczbę osób którym przyznano
decyzją świadczenia, liczbę rodzin i osób w rodzinie w odniesieniu do poszczególnych form
pomocy oraz kwoty świadczeń.

Tabela 4. Udzielone świadczenia – zadania własne gminy.
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
FORMY POMOCY

PRZYZNANO
DECYZJĄ

KWOTA
LICZBA
ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZEŃ
w zł

LICZBA
RODZIN

LICZBA
OSÓB W
RODZINACH

ŚWIADCZENIA

1 937

X

5 103 677,39

1354

2774

391

4 109

2 238 698,63

386

450

346

3 660

2 094 324

346

346

299

1 217

433 018

279

681

203

802

297 943

1203

465

długotrwałej choroby

69

191

58 919

69

122

niepełnosprawności

30

115

33 139

30

70

z innych powodów

41

109

43 017

41

115

SCHRONIENIE

20

5 129

28 561,69

20

21

POSIŁEK

751

123 580

638 178

503

1 539

w tym dla dzieci

577

89 630

454 297

354

1 350

144

50 284

815 847,49

143

169

RAZEM
ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM

w tym przyznane dla osoby:
samotnie gospodarującej
ZASIŁKI OKRESOWE OGÓŁEM

w tym przyznane z powodu:
bezrobocia

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM
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ZASIŁKI CELOWE NA
POKRYCIE WYDATKÓW

3

3

12 000

3

7

SPRAWIENIE POGRZEBU

19

19

54 510

19

19

w tym: osobom bezdomnym

5

5

12 230

5

5

1 101

X

894 863,58

976

1 905

359

1 009

270 033

355

686

POWSTAŁYCH W WYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO

INNE ZASIŁKI CELOWE I W
NATURZE OGÓŁEM

w tym: zasiłki specjalne
celowe

Z analizy form pomocy wynika, że w 2018 r. największą grupę świadczeniobiorców
stanowią osoby którym przyznano zasiłki celowe i w naturze. Drugą grupę stanowili
świadczeniobiorcy, którzy otrzymali pomoc w formie posiłku, trzecią grupą z kolei byli
świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe.
➢ Usługi opiekuńcze.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych realizowanych w miejscu
zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc
społeczna w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, lub w rodzinie, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona.
W 2018 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 144 osób. Kwota świadczeń
na tę formę pomocy wyniosła 815 847,49 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana
była w zakresie i wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdej osoby
ubiegającej się o tego typu pomoc.
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➢ Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone gminie
W 2018 r., w ramach zadań zleconych,

Ośrodek kontynuował realizację

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób
chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących
inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania osób
wymagających wsparcia przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Zasady przyznawania ww. pomocy reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych. W 2018 r. pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 14
osób. Kwota świadczeń na tę formę pomocy wyniosła 37 394,30 zł.
➢ Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności.
Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do
domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych. Stąd też kierując osobę do domu pomocy społecznej,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie analizuje w szczególności, czy osoba kierowana:
•

wymaga całodobowej opieki (z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności),

•

może samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania,

•

może mieć zapewnione przez gminę niezbędną pomocy w formie usług
opiekuńczych.

W 2018 r. do domów pomocy społecznej skierowano 20 osób (w tym 1 osoba
z postanowienia sądu). Ogółem z terenu naszej gminy w 2018 r. przebywało w DPS 92
osoby, za które Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność. Kwota świadczeń na tę
formę pomocy wyniosła 2 483 087,86 zł.
Dział Pomocy Środowiskowej OPS w Wołominie w 2018 r. skierował 19 osób po 60 roku
życia, z terenu gminy Wołomin, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności
psychoruchowej, samotnych, lub takich które są pozostawione przez członków rodziny
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w domach przez cały dzień, do Dziennego Domu „Senior+” mieszczącego się przy
ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin.
➢ Schronienie.

Schronienie to świadczenie pomocy społecznej w formie usługi kierowanej do osoby
bezdomnej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek udzielania
schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Koszty
pomocy w tych formach pokrywane są wyłącznie ze środków własnych gminy. Schronienia
udziela się w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych oraz innych placówkach
o podobnym przeznaczeniu. W 2018 r. OPS udzielił schronienia 20 osobom, z tego za 3
osoby umieszczonych w placówkach poza terenem gminy OPS poniósł opłatę w wysokości
28 561,69zł. Pozostałe 15 osób przebywało w Schronisku Don Orione w Czarnej, za które
OPS nie ponosi odpłatności.
➢ Sprawienie pogrzebu.

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym. W 2018 r. zlecono sprawienie 19 pogrzebów zakładowi
pogrzebowemu w oparciu o podpisaną umowę. Osoby zmarłe nie były ubezpieczone i nie
pozostawiły masy spadkowej, nie miały rodziny lub rodzina nie była w stanie sprawić
pochówku z uwagi na trudną sytuację finansową. Ogółem na sprawienie pogrzebów wydano
54 510 zł.
➢ Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2018 r. Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne 378 osobom
pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegającym obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) opłacono łącznie 3925 składek
zdrowotnych a ich koszt wyniósł 195 396,32 zł.
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➢ Pomoc udzielana w ramach programu rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W 2018 r. Ośrodek kontynuował realizację wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 821). Strategicznym celem programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym
wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Pomoc w ramach programu udzielana była
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie oraz spełniającym
kryterium dochodowe tj.:
1) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 951 zł, od 01.10.2018 r. 1 051,50 zł
(kwota netto);
2) dla osoby w rodzinie w wysokości 771 zł, od 01.10.2018 r. 792 zł (kwota netto)
W ramach programu objęto 1 747 osób, w tym liczba osób korzystających z posiłków
wyniosła 642, tj. 510 dzieci i 132 osoby dorosłe. Natomiast decyzją administracyjną
przyznano pomoc w formie zasiłków celowych w programie dożywiania na zakup żywności
535 osobom, tj. 531 rodzinom. Na posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 1 100 457 zł,
z czego kwotę 660 274 zł stanowiła dotacja, a pozostała część to udział środków własnych
gminy w programie.

➢ Finansowanie posiłków dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na podstawie
uchwały Nr XIII-17/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku zmienionej uchwałą
Nr XXXV-13/2014 z dnia

29 stycznia 2014 roku Rady Miejskiej

w Wołominie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w stosunku do osób niespełniających
kryteriów rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od stycznia 2018
r. do końca grudnia 2018 r. realizował wzorem lat ubiegłych zadanie polegające na opłaceniu
posiłków dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów,
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przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
z terenu Gminy Wołomin oraz osobom dorosłym w punkcie gastronomicznym.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie opłacono posiłki dla 212 uczniów
w placówkach oświatowych oraz 42 dorosłych w punkcie gastronomicznym, które nie
zostały objęte programem rządowym. Łącznie wydatkowano na ten cel 170 211,64 zł.
➢ Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
w ramach „Podprogramu 2018” wydał skierowania do otrzymywania pomocy
żywnościowej dla 414 rodzin, w których było 952 osoby. Żywność była przekazywana
cyklicznie i nieodpłatnie mieszkańcom gminy Wołomin. Obejmowała ona artykuły
spożywcze takie jak artykuły skrobiowe, warzywne i owocowe, mleczne, mięsne, cukier,
mąka i tłuszcze.
W oparciu o wieloletnie doświadczenia związane z przekazywaniem najuboższym
mieszkańcom artykułów spożywczych można stwierdzić, że ta pomoc jest bardzo konieczna
i wyczekiwana zwłaszcza przez klientów tut. ośrodka. Ta forma pomocy w znacznym
stopniu odciąża budżet domowy wielu rodzin borykających się z coraz większymi
trudnościami finansowymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu POPŻ w 2018 r. wydał skierowania do:
1. Parafialny

Zespół

Caritas

przy

Parafii

Matki

Bożej

Królowej

Polski

ul. Kurkowa 35, 05-200 Wołomin;
2. Parafialny

Zespół

Caritas

przy

Parafii

Św.

Józefa

Robotnika

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin;
3. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Duczkach ul. Willowa 9, 05-200 Wołomin.
➢ Praca socjalna.
Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wg
ustawy jest to działalność zawodowa realizowana przez pracowników socjalnych
a prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
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i samodzielności życiowej oraz odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych a także tworzenie warunków sprzyjających
temu celowi. Praca socjalna może być również prowadzona ze społecznością lokalną w celu
zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Nowoczesne podejście do pracy socjalnej
zakłada wejście pracownika świadczącego pracę socjalną w rolę osoby udzielającej pomocy
o charakterze niematerialnym. Pełni on rolę m. in. mediatora, negocjatora, coacha, mentora.
Głównym priorytetem w pracy socjalnej jest szybka i poprawna diagnoza sytuacji osoby,
rodziny, środowiska, określająca źródła dysfunkcjonalności. Skuteczna realizacja pracy
socjalnej wymaga porozumienia i współpracy osoby wspieranej i pracownika socjalnego.
Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, których w 2018 roku zawarto 70.
Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w 2018 r., pracą socjalną objął 1 349 rodzin.
W 1 209 rodzinach praca socjalna udzielana była jednocześnie ze świadczeniami
pieniężnymi i niepieniężnymi. Pozostałym 140 rodzinom świadczono pomoc wyłącznie
w formie pracy socjalnej.
Praca socjalna obejmowała w roku 2018 następujące zagadnienia:
•

poprawa warunków materialnych poprzez wskazywanie możliwości wykorzystania
własnych uprawnień i udzielanie pomocy w ich uzyskaniu (uzyskanie zasiłków
pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń emerytalno-rentowych,
pomoc w uzyskaniu dofinansowania z środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej
itp.)

•

poprawa warunków mieszkaniowych poprzez wskazywanie możliwości i pomoc
w załatwieniu formalności związanych m.in. z uzyskaniem lokalu socjalnego oraz
pośredniczenie w przekazywaniu używanych mebli, sprzętu AGD, itp.

•

poprawa stanu zdrowia i ułatwienie szybszego zadziałania służb medycznych
poprzez m.in. zamawianie lekarskich i pielęgniarskich wizyt domowych, pomocy
w uzyskaniu miejsc w Domach Pomocy Społecznej, zakładach opiekuńczoleczniczych, szpitalnych oddziałach leczenia odwykowego lub innych placówkach
odwykowych.

•

zagwarantowanie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki min. poprzez
uaktywnienie członków rodziny, pomoc w zorganizowaniu prywatnych usług
opiekuńczych, zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej itp.
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•

poprawa relacji między członkami rodziny poprzez m. in. mediacje w sprawach
konfliktów rodzinnych, organizację dostępu do poradnictwa specjalistycznego,
współpracę z policją i kuratorami sądowymi itp.

•

zapewnienie dzieciom zorganizowanego wypoczynku letniego, oraz czasu wolnego,
pracownicy socjalni wytypowali 14 dzieci na obóz wypoczynkowy realizowany
przez Chorągiew Mazowiecką ZHP w Płocku w ramach programu profilaktycznego
dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne
Lato” w terminie 27 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. w miejscowości Łąki
Wybudowane, 77-319 Brzeźno Szlacheckie, gm. Lipnica, woj. Pomorskie.

•

wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną z uwagi na
podejrzenie niewłaściwego sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej
i opieki nad dziećmi,

•

organizowanie interwencji w sprawach osób i rodzin w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia (np. zaniedbania zdrowotne dzieci, brak zgody na zabezpieczenie
schronienia w okresie silnych mrozów, stan upojenia alkoholowego rodziców
wychowujących małe dzieci itp.) oraz współpraca z innymi służbami w tym zakresie,

•

załatwianie formalności związanych z leczeniem szpitalnym osób, których stan
zagraża ich zdrowiu lub życiu, a które dobrowolnie nie poddają się leczeniu
specjalistycznemu,

•

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie dowodu osobistego, uzyskanie
dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, świadczeń emerytalno-rentowych,
uzyskania orzeczenia lekarskiego),

•

udzielanie

poradnictwa

i

organizowanie

poradnictwa

specjalistycznego,

informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia lub kierowanie do poradnictwa
specjalistycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub w innych
podmiotach (PCPR, PUP, organizacje pozarządowe itp.),
•

organizowanie wolontariatu m.in. poprzez analizę potrzeb w środowisku,
angażowanie wolontariuszy do prac na rzecz mieszkańców,

•

współpraca z innymi instytucjami i organizacjami poprzez wspólne działania
w zespołach na rzecz rozwiązywania problemów w rodzinach;

•

współpraca ze Strażą Miejską w Wołominie w ramach „Akcja Zima” poprzez
monitorowanie środowisk, w których przebywały osoby bezdomne jak również inne
osoby narażone na zamarznięcie oraz dostarczanie tym osobom gorącego posiłku;
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•

Pracownicy socjalni wytypowali 10 rodzin do akcji „Szlachetna paczka”.

W ramach pracy socjalnej pracownicy ośrodka realizowali projekty socjalne:
Projekt Socjalny ,, Kolędowanie 2018 r. „
Projekt socjalny ,,Kolędowanie 2018 r.’’ miał na celu aktywizację osób – głównie 65 +
z terenu Miasta i Gminy Wołomin, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Działania w ramach Projektu miały uwrażliwić na kontakt z innymi ludźmi
jak i dostrzec walory wspólnych działań jakimi może być np. wspólny śpiew kolęd.
31.01.2018 r. w klubie osiedlowym „Tramp” przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie
odbyło się KOLĘDOWANIE 2018 r. Projekt był adresowany głównie do seniorów Miasta
i Gminy Wołomin. Przy akompaniamencie akordeonu, skrzypiec, instrumentów
perkusyjnych śpiewaliśmy znane wszystkim kolędy i mniej znane pastorałki. W spotkaniu
wzięło udział 40 osób.
Uczestnicy spotkania byli zadowoleni z możliwości wspólnego śpiewania.
Wydrukowane słowa kolęd pozwoliły na aktywne uczestnictwo w spotkaniu. W przerwie na
herbatę można było nawiązać nowe znajomości, porozmawiać, wymienić swoje poglądy,
poznać pracowników socjalnych Ośrodka uczestniczących w spotkaniu. Seniorzy byli
zainteresowani uczestnictwem w kolejnych inicjatywach z „muzykowaniem”.
Sukcesem inicjatywy była frekwencja. Cel Projektu jakim było zwiększenie aktywności
seniorów w społeczności lokalnej jak i promocja działań Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie jako ośrodka integrującego społeczność lokalną i promującego pozytywne
wartości, został osiągnięty.
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Projekt socjalny „Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci”
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – Małgorzata Gałan
i Tomasz Budrowski zajmujący się problemem przemocy w rodzinie, którzy w ramach
obowiązków

służbowych

oddelegowani

są

również

do

pracy

w

Zespole

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie dostrzegli
konieczność zrealizowania projektu socjalnego celem, którego będzie zwiększenie
świadomości wśród osób pracujących z dziećmi dotyczącej skutków doświadczania
przemocy w dzieciństwie.
W ramach projektu socjalnego zorganizowano Konferencję adresowaną do pracowników
oświaty, Policji, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, pracowników ochrony
zdrowia oraz innych instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy domowej. Konferencja ma służyć wymianie doświadczeń pomiędzy
pracownikami

instytucji

pomocowych.

Do

współpracy

zaproszono

Starostę

Wołomińskiego, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce oraz
przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
W dniu 4 października 2018 roku w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości
„Fabryczka”, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin w godzinach od 10.00 do 15.00 odbyła się
Konferencja pt. „Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy Dzieci” pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz patronatem Burmistrza Wołomina. Celem
głównym projektu było stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia dla rodzin i dzieci zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc domową.
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Projekt socjalny „Pamiętajmy o zapomnianych” 2018
Ośrodek pomocy Społecznej w Wołominie realizował projekt socjalny mający na celu
wsparcia osób starszych- mieszkańców gminy Wołomin, które nie były w stanie
samodzielnie zadbać o groby swoich bliskich.
Realizacja projektu miała miejsce na Cmentarzu przy ul. Niepodległości w Wołominie
w

dniu

26.10.2018

r.

gdzie

pracownicy

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

wraz

z wolontariuszami z Zespołu Szkół nr 3 porządkowali zapomniane a co za tym idzie
zaniedbane miejsca pochówku.
Głównym celem projektu „Pamiętaj o zapomnianych” było wsparcie osób starszych,
samotnych lub chorych w godnym celebrowaniu pamięci ich zmarłych bliskich.
Powyższy projekt był realizowany po raz drugi przez OPS w Wołominie.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w ramach współpracy
z organizacjami kombatancko – emeryckimi zrealizowali następujące projekty socjalne:
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1. II Spotkanie międzypokoleniowe – „Połączyła nas historia” pod Patronatem
Burmistrza Wołomina. Celem głównym było podtrzymywanie integracji środowisk
kombatancko-emeryckich z młodzieżą, poprzez budowanie i rozwijanie dialogu
międzypokoleniowego, docenienie współpracy młodzieży i kombatantów, wzmocnienie
wzajemnych interakcji poprzez uczestnictwo w inicjatywie kulturalnej. Spotkanie odbyło
się 17 maja 2018 roku w godzinach od 1100 do 1600 w Samorządowej Instytucji Kultury
„Park Kulturowy – Ossów- Wrota bitwy Warszawskiej 1920 roku”, ul. Matarewicza 148,
Ossów. Liczba uczestników spotkania - 200 osób.

2. Bal Seniora „Wspomnień mała garść” był podziękowaniem za całoroczną współpracę
i aktywność, podtrzymywanie integracji środowisk Senioralnych poprzez docenienie
współpracy Seniorów z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wzmocnienie wzajemnych
interakcji poprzez uczestnictwo w inicjatywie kulturalnej, zwiększenie przynależności do
społeczności lokalnej. Bal odbył się 12 październik 2018 roku w godzinach od 1200 do 1800
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7. Liczba uczestników
wydarzenia - 210 osób.
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➢ Inne działania podejmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Tradycyjnie, jak co roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyło się spotkanie
wielkanocne zorganizowane przez Burmistrza Wołomina i Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie dla samotnych mieszkańców gminy. Uroczystość odbyła się
26.03.2018 r. W organizacji śniadania wielkanocnego pracownikom OPS towarzyszyli
wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie. Na wstępie wszyscy uczestnicy
otrzymali drobny upominek w formie paczki żywnościowej. Życzenia, świąteczne,
zebranym złożył wiceburmistrz Wołomina- Pan Robert Makowski, Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej – Pani Danuta Graszka oraz Dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych
„Don Orione„ w Czarnej –Ks. Paweł Wrąbel.
Spotkanie nastroiło wszystkich świątecznie nie tylko za sprawą składanych życzeń, ale
też za sprawą specjalnie przygotowanych na tę okoliczność wielkanocnych potraw.
Przy stole zastawionym wielkanocnymi daniami przygotowanymi według tradycyjnych
przepisów Ks. Paweł Wrąbel - odmówił modlitwę i poświęcił potrawy. Wszyscy uczestnicy
spotkania podzielili się jajkiem i w miłej atmosferze skosztowali specjałów polskiej kuchni.
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W coroczną tradycję wpisane jest już wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia.

26 maja 2018 r. na terenie OSiR Huragan Wołomin odbyła się XVIII Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych. Jest to wydarzenie wyjątkowe, które na stałe wpisało się
w kalendarium życia gminy Wołomin. Dzieło to zawdzięczamy fundacji ARKA, która na
czele z Panem Arkadiuszem Rychtą i przy wsparciu Burmistrz Wołomina Pani Elżbiety
Radwan, oraz wielu zaprzyjaźnionych instytucji pozwala nam spotkać się w atmosferze
sportowej rywalizacji, utwierdzając w poczuciu, iż każdy z nas jest równy. Spartakiada
stanowiła świetną okazję do spotkania z rodziną i znajomymi. Deszczowa pogoda nie
stanowiła żadnej przeszkody dla wszystkich przybyłych gości. Mnogość dyscyplin
i wspaniała zabawa zachęcała wszystkich uczestników do czynnego udziału. Nie zabrakło
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również części artystyczno-tanecznej oraz konkursu talentu muzycznego. Na koniec, jak
przystało na wydarzenie, które obchodzi swoje osiemnaste urodziny, wszyscy uczestnicy
mogli skosztować jubileuszowego tortu. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, którzy zadbali o sprawny
przebieg rejestracji uczestników i tradycyjnie częstowali wszystkich przybyłych
fantastyczną grochówką i ciepłymi kiełbaskami.

W dniu 18.12.2018 r. w siedzibie Koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów.
W wydarzeniu udział wzięli wołomińscy seniorzy, przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
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w Wołominie. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opowiedzieli o zagrożeniach
z jakimi mogą spotykać się osoby starsze, jak można sobie z nimi poradzić oraz gdzie można
uzyskać stosowną pomoc. Temat debaty cieszył się dużym zainteresowaniem, każdy
z uczestników mógł uzyskać wyczerpującą informację na temat z dziedziny bezpieczeństwa.
Pracownicy socjalni powołani do składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Wołominie omówili zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie
oraz w jaki sposób Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje. Po spotkaniu seniorzy otrzymali
broszury i ulotki z wszelkimi informacjami na temat placówek, które świadczą pomoc
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

➢ Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, działając na podstawie art. 54 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz upoważnień Burmistrza
Wołomina Nr WK.077.104.2015 z dnia 01 lipca 2015 r. dla dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie oraz WK.077.70.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. dla kierownika
Działu Pomocy Środowiskowej w Wołominie, prowadzi postępowania dotyczące
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym.
W 2018 r. w związku z prowadzonymi postępowaniami wydano 228 decyzji orzekających
w sprawach.
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4. Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 +, fundusz
alimentacyjny, dobry start
Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się wsparciem dla rodzin z dziećmi, świadczenia
wypłacane są na podstawie:
1. Ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.);
2. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134
ze zm.);
3. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2018 r poz. 554
ze zm.);
4. Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1860 ze zm.).

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego uzależnione są od kryterium
dochodowego, które wynosi – 674,00 zł. na osobę w rodzinie. W przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło wniosków o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – 3.289.
Ustawa przewiduje wypłatę następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:
1.

Urodzenie dziecka – świadczenie zostało wypłacone 152 osobom;

2.

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– świadczenie zostało wypłacone 191 osobom;
3.

Wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – świadczenie zostało wypłacone

303 osobom;
4.

Samotnego wychowywania dziecka – świadczenie zostało wypłacone 115

osobom;
5.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – świadczenie zostało

wypłacone 214 osobom;
6.

Rozpoczęcie roku szkolnego – świadczenie zostało wypłacone – świadczenie

zostało wypłacone 1058 osobom;
7.

Podjęcie

przez

dziecko

nauki

poza

miejscem

zamieszkania

i z zamieszkaniem – świadczenie zostało wypłacone 258 osobom.
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Decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych –
wydano 2.809, w tym:
1. decyzji uchylających – 247
2. decyzji odmownych – 103
3. decyzji zmieniających – 1.112
4. decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 78

Oprócz tych form ustawa przewiduje wypłatę świadczeń opiekuńczych tj.
1.

Świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono dla 227 osób;

2.

Zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono dla 1015 osób;

3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono dla 21 osób;

4.

Zasiłek dla opiekuna – wypłacono dla 6 osób.

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” zostało przyjętych
wniosków – 442
O jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka o którym mowa
w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – złożyło 6 osób.
Świadczenie rodzicielskie – złożyło 196 osoby.

Świadczenie
pierwsze

wychowawcze

dziecko,

jeżeli

przysługuje
dochód

na

rodziny

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00
zł.

Jeżeli

członkiem

rodziny

jest

dziecko

niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

Liczba złożonych wniosków w formie papierowej oraz złożonych drogą elektroniczną
– 4.928.
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 4.052.
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Liczba dzieci, na które zostały przyznane świadczenia wychowawcze – 5.640.
Decyzje przyznające – 4.645
Decyzji przyznająco – odmownych – 99
Decyzji odmownych – 72
Decyzji uchylających – 220
Decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia - 66
Decyzji zmieniających – 17
Wypłaty świadczeń realizowane są na bieżąco.

W

roku

2018

Rozporządzeniem

Rady

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 1061) wprowadzono nowy rządowy
program wsparcia rodzin – świadczenie „Dobry
start”. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości
300,00 zł na dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku.
Z tej formy pomocy skorzystało 6.795 dzieci

Dział Świadczeń rodzinnych wypłaca także Fundusz alimentacyjny, jest to wsparcie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
alimentów. Świadczenie uzależnione jest od kryterium dochodowego które wynosi 725,00
zł. na osobę w rodzinie.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego – 266.
Zostało wydanych - 250 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu.
Zostało wydanych – 21 decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu.
Zostało wydanych – 33 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnych.
Zostało wydanych – 16 decyzji odmownych.
Zostało wydanych – 23 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.
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5. Współpraca z organizacjami kombatancko-emeryckimi
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej Ośrodek lub OPS) w Wołominie realizuje zgodnie
z Uchwałą nr XXXII – 3/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r.
program współpracy z organizacjami emerycko – kombatanckimi na terenie Miasta
i Gminy Wołomin w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2017 – 2025.
Celem głównym programu jest utrzymanie integracji środowisk kombatancko –
emeryckich, ich aktywności w środowisku lokalnym, poczucia bezpieczeństwa oraz
poczucia, że są potrzebni i ważni dla środowiska lokalnego.
W miesiącu lutym 2018 roku podpisano porozumienia o współpracy z następującymi
organizacjami:
1. Związek Inwalidów Wojennych RP
2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
3. Związek Sybiraków Koło Wołomin
4. Klub Seniora „Słoneczna”
5. Klub Seniora „TRAMP”
6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2
8. Liga Kobiet Wołomin
9. Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy sfinansował ośmiu organizacjom po
pięć spotkań okolicznościowych - 240 zł, jednej organizacji – po 340 zł na każde
spotkanie. Powyższe organizacje otrzymały też dofinansowanie na wyjazd integracyjny do
miejsc historycznych, religijnych w wybrane przez siebie miejsce - 1700 zł dla organizacji.
Z powyższych dotacji prezesi związków rozliczali się na bieżąco, załączając faktury. OPS
dokonywał

opłat

za

czynsz

i

energię

elektryczną

w

lokalach,

związanych

z funkcjonowaniem organizacji mających siedziby w Wołominie przy ul. Wileńskiej 88,
ul. Chopina 1/od września 2018 nowa siedziba ul. Legionów 31a, ul. Prądzyńskiego 22.
Pracownicy socjalni przekazywali informacje o możliwości ubiegania się o pomoc
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz zasady kierowania do domów
pomocy społecznej. Wykonywali na potrzeby poszczególnych organizacji okolicznościowe
zaproszenia oraz podziękowania. Kontynuowali współpracę z Dziennym Domem Opieki
„Senior +”. 15 stycznia 2018 roku podczas walnego zebrania w Związku Inwalidów
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Wojennych RP nową przewodniczącą Oddziału została Pani Wanda Pietrzak. 26 kwietnia
2018 roku Liga Kobiet Wołomin wybrała Panią Janinę Zach nową przewodniczącą.
Pracownicy socjalni na bieżąco przekazywali informacje przełożonym na temat działań
realizowanych na rzecz seniorów, składali stosowne zapotrzebowania.
W roku 2018 odbyły się 2 spotkania przedstawicieli OPS z wszystkimi prezesami
organizacji 21.02.2018 r. i 26.09.2018 r. Każde ze spotkań było protokołowane oraz posiada
listę obecności. Przekazywane były na nich ważne dla obu stron informacje. Przedstawiciele
organizacji wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Dla osób zrzeszonych w organizacjach kombatanckich i emeryckich pielęgnowanie
tradycji jest sprawą niezwykle ważną, stanowi sens ich życia. Ośrodek Pomocy Społecznej
pomagał przedstawicielom organizacji podczas uroczystości z okazji ważnych wydarzeń
historycznych i religijnych. Ośrodek pokrywał koszty wiązanek - ilość wiązanek była
ustalana każdorazowo oraz organizował i pokrywał koszty przewozu seniorów na dwie
uroczystości tj: Zaślubiny Polski z Morzem (Ossów), Bitwy Warszawskiej (Ossów).
Zapewniono także gorący posiłek dla osób uczestniczących w powyższych obchodach.
W 2018 roku pracownicy OPS wraz z przedstawicielami organizacji kombatancko –
emeryckich uczestniczyli w następujących uroczystościach patriotycznych:
1. 155. Rocznica Powstania Styczniowego- 28.01.2018 r.
2. 98. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem (Ossów) - 09.02.2018 r.
3. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03. 2018 r.
4. Uroczystość Upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej – 12.03.2018 r.
5. 257. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - 03.05.2018 r.
6. Dni Wołomina – 20.05.2018 r.
7. 74. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2018 r.
8. 98. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-„Cud nad Wisłą” (Ossów) –15.08.2018 r.
9. 79. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2018 r.
10. Dzień Sybiraka - 17.09.2018 r.
11. 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości -11.11.2018 r.
Podczas wszystkich uroczystości uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego
Uniwersytetu Ludowego im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie aktywnie wspierali
poczty sztandarowe Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków Koło Wołomin. Kontynuowana
współpraca nie ogranicza się do wspólnego uczestnictwa w obchodach uroczystości
patriotycznych ale zarówno Związki Kombatanckie jak i społeczność szkolna zapraszają się
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na organizowane przez siebie na różnego rodzaju spotkania. Pracownicy socjalni kreowali
tą współpracę.
Pracownicy socjalni pracujący bezpośrednio z seniorami przed każdą uroczystością
kontaktowali się telefonicznie z przedstawicielami organizacji, informowali o terminach
spotkań, organizowali asystę do pocztów sztandarowych, dowozili na miejsce sztandar
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zamawiali wiązanki
okolicznościowe. Ponadto uczestniczyli w każdej uroczystości patriotycznej, byli pomocą
i wsparciem dla seniorów. Fotorelacje z powyższych uroczystości zamieszczali na stronie
internetowej i tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.
Doceniając powyższą współpracę dnia 19 marca 2018 roku Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych odznaczył pracownika socjalnego Panią Dorotę Wężyk
Odznaką za zasługi dla Związku. Odznaczenie wręczył Pan Burmistrz Robert Makowski.
Pani Elżbieta Piątek Prezes Związku podziękowała nagrodzonej za życzliwość, osobiste
zaangażowanie i pomoc w organizacji pracy na rzecz Związku.
17 maja 2018 roku z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie odbyło się II
spotkanie międzypokoleniowe „Połączyła Nas Historia” pod patronatem Burmistrza
Wołomina. Spotkanie miało miejsce w Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy
– Ossów- Wrota bitwy Warszawskiej 1920 roku”, ul. Matarewicza 148. Celem głównym
spotkania było podziękowanie organizacjom kombatancko – emeryckim współpracującym
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie za to, że tak czynnie i licznie uczestniczą
w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie naszego Miasta. Podczas
spotkania doceniliśmy pomoc Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów z I L.O. PUL
im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, za wsparcie kombatantów przy pocztach
sztandarowych. Podkreśliliśmy ważność integracji środowisk kombatancko – emeryckich
z młodzieżą, budowanie i rozwijanie dialogu międzypokoleniowego. Swoją obecnością
zaszczycili nas Pani Burmistrz Elżbieta Radwan, Pani Dyrektor I LO PUL im. 111 Eskadry
Myśliwskiej Agnieszka Kaczyńska, Ks. Grzegorz Idzik, wraz z uczniami, Pan Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” Rafał Pazio. Licznie przybyli także przedstawiciele: Związku Inwalidów
Wojennych RP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku
Sybiraków Koło Wołomin, Klubu Seniora „Słoneczna”, Osiedlowego Klubu Seniora
„TRAMP”, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1, Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2, Ligi Kobiet Wołomin, Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Gościliśmy także uczestników Dziennego Domu Opieki „Senior
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+” w Wołominie działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Burmistrz
Elżbieta Radwan wraz z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Danutą Graszka
wręczyły przedstawicielom Związków Kombatanckich szarfy i rękawiczki, niezbędne przy
pocztach sztandarowych. Na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Kaczyńskiej dla całego Grona
Pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie im. 111 Eskadry
Myśliwskiej, wręczyliśmy podziękowania za bezinteresowną pomoc podczas uroczystości
patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta. Przekazaliśmy słowa
wdzięczności za wkład w wychowanie młodzieży. Niezmiernie miło było nam wyróżnić 37
uczniów

najbardziej

zaangażowanych

w

pomoc

kombatantom

przy

pocztach

sztandarowych. Podczas oficjalnego spotkania głos zabrał Pan Eugeniusz Bądzyński ze
Związku Inwalidów Wojennych RP, który w poruszający sposób opowiedział o swoim
pobycie w obozie koncentracyjnym czym bardzo zainteresował zebranych. W trakcie
spotkania część oficjalną uświetniła prezentacja zdjęć z uroczystości patriotycznych,
przygotowana przez Panią Dyrektor Agnieszkę Kaczyńską. Wyemitowane zostały również
tematyczne filmy: „Zwycięstwo 1920”, „Ks. Władysław Gurgacz – Kapłan Wyklęty” oraz
„Getto Warszawskie”. Dwa ostatnie filmy zostały zrealizowane przez uczniów I LO PUL
w Wołominie. Dodatkową atrakcją był rekonstruktor, który opowiadał o umundurowaniu
żołnierzy 1920 roku.

Obejrzeliśmy także

pokaz

sprawnościowy przygotowany

i zaprezentowany przez uczniów mundurówki specjalnie dla seniorów. Ostatnim punktem
spotkania była wspólna biesiada przy grillu i grochówce. Seniorzy z PZERiI Koło nr 2
zainicjowali przy akompaniamencie akordeonisty wspólny śpiew i tańce. Działania podjęte
przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z innymi instytucjami
i organizacjami miały głównie na celu zintegrowanie wewnętrzne środowiska emerytów
i kombatantów. Były one realizowane zgodnie z przewidzianym planem. Seniorzy
współpracujący z OPS brali również udział w innych innowacyjnych działaniach
realizowanych z myślą o osobach starszych.

43

W 2018 roku zostały zorganizowane następujące imprezy integracyjne z udziałem
seniorów, emerytów i kombatantów. Każda z organizacji przygotowała we własnych
siedzibach spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, na które
zapraszali przedstawicieli z innych organizacji. Spotkania uatrakcyjnione były miłymi dla
uczestników akcentami jak np. jasełka w wykonaniu dzieci, wspólne kolędowanie, drobne
upominki, prezentowanie własnej twórczości. Podczas spotkań swoją pomocą służyli
wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
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” z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego pozyskał
środki

na drugą edycję projektu „Kulturalne Wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna”.

W siedzibie Klubu przy ul. Wileńskiej 88 odbyło się 9 koncertów, które cieszyły się dużą
frekwencją.
12 października 2018 roku w MDK w Wołominie z inicjatywy pracowników socjalnych
Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Wołominie,

współpracujących

bezpośrednio

z organizacjami kombatancko – emeryckimi, odbył się Bal Seniora „Wspomnień mała
garść”. Celem głównym spotkania było podziękowanie organizacjom kombatancko –
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emeryckim za całoroczną współpracę, w szczególności za uczestnictwo w uroczystościach
patriotycznych organizowanych na terenie naszego Miasta. Podczas spotkania doceniliśmy
pomoc Koordynatora i Wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór”.
Podkreśliliśmy ważność otrzymanego wsparcia. Na spotkaniu obecni byli Pani Burmistrz
Elżbieta Radwan, Pan Jerzy Mikulski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego.
Licznie przybyli także członkowie dziewięciu organizacji kombatancko - emeryckich. Pani
Burmistrz Elżbieta Radwan wraz z Panem Jerzym Mikulskim oraz Panią Dyrektor Ośrodka
Pomocy

Społecznej

Danutą

Graszka

wręczyli

Pani

Marii

Wytrykowskiej

i młodzieży podziękowania i drobne upominki. Po oficjalnym rozpoczęciu Balu uczestnicy
tłumnie ruszyli do tańca. Seniorzy świetnie bawili się przy muzyce z lat 60- tych i nie tylko,
prezentując godną pozazdroszczenia kondycję. W krótkich przerwach mogli zregenerować
siły przy suto zastawionych stołach. Uczestnictwo w Balu jest istotnym elementem
motywującym seniorów do dalszej efektywnej współpracy. Przyczynia się do utrwalenia
relacji między poszczególnymi Organizacjami oraz sprzyja nawiązywaniu kontaktów
międzypokoleniowych. Spotkanie miało charakter motywacyjno – rozrywkowy, podkreśla
i docenia trwającą współpracę OPS z Organizacjami Senioralnymi. Wybraliśmy taką formę
podziękowania po długotrwałej obserwacji środowiska Seniorów, którzy preferują
muzyczno - taneczną formę spędzania wolnego czasu. Podjęte działania spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem Seniorów. Poparciem ze strony przełożonych.
Życzliwością wyrażoną aktywnym włączeniem się Wolontariuszy w organizację
wydarzenia.
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 134 seniorów zrzeszonych przy
tutejszym OPS otrzymało wejściówki na koncert Jerzego Połomskiego, który odbył się dnia
1 października 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.
8 listopada 2018 r. w Auli Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Sasina 33 zorganizowane
zostało spotkanie „100 Lat Niepodległości – Połączyła Nas Historia”. Współorganizatorami
wydarzenia byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, I LO PUL im. 111 Eskadry
Myśliwskiej w Wołominie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związek

Inwalidów Wojennych RP, Związek Sybiraków Koło Wołomin. Podczas

uroczystości przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP odznaczyli I LO PUL im.
111 Eskadry Myśliwskiej „Krzyżem 100 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP”. Ten
symbol współpracy międzypokoleniowej w imieniu społeczności szkolnej odebrała Pani
Dyrektor Agnieszka Kaczyńska. Kolejnym elementem programu były wspomnienia
bohaterów i świadków walki o wolną Polskę. Uczennica szkoły zaprezentowała wzruszającą
biografię p. Marianny Mędrzyckiej ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych

-

uczestniczki

powstania

warszawskiego

i

więźniarki

obozów

koncentracyjnych. Zebrani wysłuchali również wstrząsających wspomnień Polaków
zesłanych do syberyjskich łagrów przedstawionych przez p. Marię Sobolewską - prezesa
Honorowego Związku Sybiraków, obejrzeliśmy także prezentację multimedialną
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przygotowaną przez p. Wojciecha Witek – prezesa Związku Sybiraków Koło Wołomin.
Zebrani obejrzeli także program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów I LO PUL
im. 111 Eskadry Myśliwskiej, ukazujący historię walki Polaków o niepodległość ojczyzny.
Występ wokalny zaprezentował ksiądz Grzegorz Idzik, który w stroju polskiego sarmaty
zaśpiewał „Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego oraz arię Miecznika z opery
Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”. Widzowie mieli również okazję wysłuchać wiersza
„Głuchy śpiew” autorstwa uczennicy I LO PUL Weroniki Cwynar – laureatki Powiatowego
Konkurs "Wolność to diament do oszlifowania". Uroczystość po raz kolejny połączyła
pokolenia, a wszystkim uczestnikom zapisała się na trwałe w pamięci jako żywa lekcja
historii.
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14 listopada 2018 roku w MDK w Wołominie odbyło się spotkanie - kontynuacja
pomysłu Pana Leonarda Wikieł Przewodniczącego Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołominie który po raz trzeci zorganizował
przegląd twórczości Seniorów pt.: „Seniorzy śpiewają jak za młodych lat”. Tematyczne
piosenki zaprezentowały: Klub Seniora „SŁONECZNA”, Zespół BABECZKI z Klubu
Seniora TRAMP, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 i Koło Nr 2
z Wołomina oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Zielonki.
Przedsięwzięcie rozszerzone zostało o wystawę prac manualnych „Rękodzieło seniora”.
Pracownicy socjalni zostali zaproszeni do komisji oceniającej powyższe prace, wykonali
i wręczyli dyplomy. Reasumując seniorzy zrzeszeni przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wołominie nieustannie aktywnie promują pozytywny wizerunek społeczności lokalnej
uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych oraz innych organizowanych na terenie
gminy Wołomin, dając tym dobry przykład młodemu pokoleniu. Nadal zwiększa się
aktywność seniorów w środowisku lokalnym poprzez nawiązywanie nowych kontaktów,
utrwalanie istniejących relacji między organizacjami oraz coraz bardziej widoczną
współpracę międzypokoleniową. Intensywna współpraca niesie za sobą wiele pozytywnych
korzyści, zacieśnia więzi, przynależności i pozwala efektywnie realizować cele główne
programu.
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6. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Zarządzeniem Nr 196/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 02.11.2011 r., na podstawie
Uchwały Nr IX – 112/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.10.2011 r. 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 r. 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 318/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 23 października 2017 r. został
powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego ma okres 2 lat. W skład Zespołu
wchodzą:
1) Mariusz Pawlak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
2) Adam Piskorek – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wołominie
3) Urszula Paćkowska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie
4) Maria Wytrykowska – przedstawicielka oświaty gminy Wołomin
5) Jadwiga Gawkowska – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
6) Tomasz Kryński – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
7) Małgorzata Gałan – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
8) Tomasz Budrowski – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
9) Beata Michalik – przedstawicielka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołominie
10) Barbara Stasiszyn – przedstawicielka Oddziału Terenowego Towarzystwa
Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Wołominie
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11) Edyta Nejman – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej
ustawy, Zarządzeń Burmistrza Wołomina, porozumień zawartych między Burmistrzem
Wołomina a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu oraz Uchwały
Rady Miejskiej Nr IX – 112/2011 z dnia 28.10.2011 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr
XXIII – 80/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie trybu i sposobie powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wołominie.
Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu
interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie, jak
również propagowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego wśród mieszkańców
miasta i gminy Wołomin. Zespół Interdyscyplinarny ma również na celu edukowanie
społeczności lokalnej w zakresie zjawiska przemocy.
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 2018 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane 12 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.
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Podczas posiedzeń Zespołu omawiane były problemy dotyczące zjawiska przemocy
w rodzinie. Podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano
plany działań w indywidualnych przypadkach oraz powoływano grupy robocze.
Opracowano strategie pracy z rodzinami, w których

występuje problem przemocy.

Utworzono plan działania, w którym ustalono w jaki sposób Zespół Interdyscyplinarny
w 2018 roku mógł zwiększyć świadomość społeczeństwa, by jak najczęściej zwracano
uwagę i reagowano na zachowania mogące mieć znamiona przemocy.
W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło ogółem 89
„Niebieskich

Kart”,

jednocześnie

z

poprzednich

okresów

sprawozdawczych

kontynuowanych było 26 Kart. Łącznie w 2018 roku realizowano 115 Kart. W 2018 roku
przedstawiciele podmiotów wszczynających procedurę założyli odpowiednio:

Niebieskie Karty wszczęte przez
poszczególne Instytucje
Jednostki
Organizacyjn
e Pomocy
Społecznej 18
20%

GKRPA - 1
1%
Ochrona
Zdrowia - 3
3%

Policja - 64
72%

Oświata - 3
4%

Liczba zakończonych „Niebieskich Kart” w 2018 roku – 86 Kart.

Zakończone procedury "Niebieskie
Karty"
Zakończenie z powodu rozstrzygnięcia o
braku zasadności podejmowania działań

Zakończenie z powodu ustania przemocy
w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy

60

26
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Osoby doznające przemocy uzyskały wsparcie w postaci pomocy psychologicznej
i porad prawnych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Ośrodku Profilaktyki i Terapii
Uzależnień, Fundacji „Spectrum”, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni
Rodzinnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Oddziale
Towarzystwa Rozwoju i Aktywności Dzieci „Szansa” w Wołominie 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 13 przypadkach sporządzone były wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd
w sytuację opiekuńczą rodziny. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci wystąpiono 20
razy z wnioskiem o wgląd w sytuację opiekuńczą małoletnich dzieci do Ogniwa ds.
Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji
w Wołominie. Członkowie grupy roboczej 8 razy podejmowali interwencję w środowisku
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. W 5 przypadkach grupa
robocza

kierowała

rodziców

na

trening

umiejętności

wychowawczych.

Zespół

Interdyscyplinarny/grupa robocza w 13 przypadkach złożyła zawiadomienia do organów
ścigania (Prokuratura Rejonowa i Policja) o możliwości popełnienia przestępstwa. Grupy
robocze w 2018 roku spotkały się 164 razy. Wszystkie grupy robocze podejmowały
działania dostosowane do indywidualnych warunków w jakich funkcjonowała dana rodzina.
Działający w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 86 razy udzielał stosownych porad
i przekazał niezbędne informację osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Osoby stosujące
przemoc w rodzinie były obligatoryjnie kierowane na zajęcia grup korekcyjno –
edukacyjnych. Osoby z problemem uzależnień oraz współuzależnione kierowane były na
terapie do Ośrodka Profilaktyki I Terapii Uzależnień w Wołominie. Grupy robocze
wystąpiły 15 razy z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wołominie o objęcie leczeniem odwykowym osoby, które odmówiły
dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Pracownicy socjalni – członkowie grup
roboczych w ramach pracy socjalnej kontaktowali się z placówkami i przedstawicielami
ochrony zdrowia w celu monitorowania stanu zdrowia osób doznających przemocy oraz
pozyskiwali informację na temat dalszego kierowania osób w celu zapewnienia im jak
najlepszej opieki medycznej.
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W 2018 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych brali udział
w wielu szkoleniach i konferencjach w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
W dniu 6 kwietnia 2018 r. w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8, odbyło się szkolenie pod tytułem „Zagadnienia
prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Szkolenie te było przeznaczone
wyłącznie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Wołominie, ponieważ poruszane zagadnienia dotyczyły w szczególności
działań instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono
narzędzia mogące ułatwić i usprawnić pracę Zespołu, które dopasowane były do specyfiki
Gminy Wołomin. Wypracowano algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia
występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka dla przedstawicieli Ochrony Zdrowia
i Oświaty. W trakcie szkolenia omawiane były indywidualne przypadki, z którymi
przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego pracują na co dzień.

Z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 26 maja 2018 roku w trakcie XVIII
Gminnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wołominie prowadzona była akcja społeczna pod hasłem „Rodzina bez Przemocy Dodaje
Mocy”.
Przedstawiciele Pomocy Społecznej, Policji oraz Ochrony Zdrowia udzielali
profesjonalnych porad z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie, a także innych dziedzin,
którymi interesowali się uczestnicy wydarzenia. Każdy mógł uzyskać ulotkę zawierającą
dane adresowe instytucji pomocowych działających na terenie gminy i powiatu
wołomińskiego, materiały dydaktyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, wzór
zaświadczenia lekarskiego wydawanego bezpłatnie przez wszystkie placówki medyczne.
Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Charakter
edukacyjnej wydarzenia pomógł mieszkańcom zapoznać się z zagadnieniami prawnymi
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z zakresu zjawiska przemocy oraz podnieść świadomość społeczną w sytuacji dostrzeżenia
niepokojących sygnałów.
Akcja społeczna pod hasłem „Rodzina Bez Przemocy Dodaje Mocy” dobitnie pokazała
jak ważne jest propagowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie
społeczności lokalnej.

W dniu 04.10.2018 r. pod Patronatem Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan odbyła się
II Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy „Budowanie sieci
wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci”. Patronatem honorowym to wydarzenie objął
Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak natomiast patronem medialnym było Radio
Fama. Organizatorami byli: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Wołominie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce.
Współorganizatorami byli Starosta Wołomiński i Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wołominie. Konferencja adresowana była do przedstawicieli instytucji, które pracują
z dziećmi (pedagogów, wychowawców szkół i przedszkoli, pracowników ochrony zdrowia,
asystentów rodziny, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów nie tylko
zatrudnionych w szkołach, ale pracujących w NGO, Powiatowym Ośrodku Interwencji
Kryzysowej, Poradniach Psychologiczno– Pedagogicznych), funkcjonariuszy Policji oraz
kuratorów sądowych.
Na Konferencję przybyli Starosta Wołomiński Pan Kazimierz Rakowski, Sekretarz
Gminy Wołomin Pani Małgorzata Izdebska, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie
Pan Marek Ujazda, Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Pan Mariusz Matusik,
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Pan
Tomasz Kryński radni i przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Wołomińskiego,
Dyrektorzy

Szkół

i

Przedszkoli,

kuratorzy

sądowi,

pracownicy

socjalni

z Ośrodków Pomocy Społecznej, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych oraz
przedstawiciele

organizacji

pozarządowych

z

terenu

powiatu

wołomińskiego,

funkcjonariusze Policji, Pedagodzy i Psycholodzy. Obecność przedstawicieli tylu instytucji
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pokazała, że bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważnym tematem i wymaga ścisłej
współpracy wielu różnych instytucji. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego,
a także pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce swoim
zaangażowaniem rozpowszechnili informację o Konferencji „Budowanie Sieci Wspierającej
Rodziny

–

Chrońmy

Dzieci”.

Dyrektor

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Wołominie Pani Danuta Graszka oraz Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
skutecznie motywowała i inspirowała swoich pracowników do podejmowania wyzwań jakie
niosła organizacja tego przedsięwzięcia.
W Międzynarodowy Dzień bez Przemocy tj. dnia 02.10.2018 r. odbyła się audycja
w Radiu Fama promująca te wydarzenie. Dzięki współpracy z Panią Marią Wytrykowską
oraz wolontariuszami z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór” działającego
przy Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie przygotowanie do zgromadzenia
przebiegło sprawnie i efektywnie.
Przed rozpoczęciem Konferencji został odczytany list od Rzecznika Praw Dziecka Pana
Marka Michalaka, który w ciepłych słowach wyraził swoją aprobatę dla organizacji tego
typu przedsięwzięć. Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy –
„Budowanie sieci wspierającej rodziny - Chrońmy Dzieci” otworzył Starosta Wołomiński
Pan Kazimierz Rakowski oraz w imieniu Pani Burmistrz Elżbiety Radwan - Sekretarz
Gminy Pani Małgorzata Izdebska. Serdecznie powitali przybyłych gości, a także zwrócili
uwagę jak bardzo ważna jest współpraca różnych instytucji, by zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom. W trakcie Konferencji poruszane były tematy bezpieczeństwa dziecka
w rodzinie, które przybliżył Pan Marek Mudant specjalista z zakresu przeciwdziałania
przemocy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce. Pracą asystenta
rodziny oraz jego zadania,

przedstawiła Pani Grażyna Mikulska, koordynator pracy

asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. Następnym tematem
poruszonym na Konferencji była rola i zadania Policji w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa dzieciom, które zostały przedstawione przez Panią Wiolettę Zychnowską,
Eksperta ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie. Pani Beata Michalik pedagog z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej
w Wołominie zaprezentowała ofertę tej placówki skierowanej do rodzin. Gościem
specjalnym była Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska, która w swoim wystąpieniu
poruszyła takie tematy jak:
- znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły;
- nowe zagrożenia, zasady odpowiedzialności nieletnich;
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- zachowania na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury „Niebieskie Karty;
- nowe formy przemocy wobec dziecka;
- rodzice a szkoła;
- mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza.
Po wystąpieniach prelegentów odbyło się forum dyskusyjne, na którym każdy
z uczestników mógł wyrazić swoją opinię oraz uzyskać informację na temat nurtujących
kwestii. Przedstawiciel Starostwa Wołomińskiego - Pan Krzysztof Mikulski zobowiązał się
do zorganizowania spotkania przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych z naszego
powiatu z Prezesem Sądu Rejonowego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem,
Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska znalazła czas dla wszystkich zainteresowanych, aby
odpowiedzieć na nurtujące ich pytania i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Każdy
z prelegentów otrzymał upominki w postaci gadżetów od Urzędu Miejskiego oraz Starostwa
Wołomińskiego.

Wolontariusze

otrzymali

gadżety

z

Urzędu

Miejskiego

w Wołominie. Dzienny Dom Pomocy Senior + wykonał własnoręcznie kompozycję
z papierowych kwiatów specjalnie dla Sędzi Anny Marii Wesołowskiej.
Konferencja „Budowanie Sieci Wspierającej Rodziny – Chrońmy Dzieci” pokazała jak
bardzo ważne są spotkania specjalistów z różnych instytucji, by mogli wymieniać
doświadczenia, wiedzę, dzielić się dobrymi praktykami omawiać trudne przypadki z jakimi
spotykają się w swojej pracy. Dzięki takim inicjatywom pracę z dziećmi i zapewnienie im
bezpieczeństwa można uczynić bardziej skutecznymi.
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W dniu 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów.
W wydarzeniu udział wzięli wołomińscy seniorzy, przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie, Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie.
Przedstawiciele poszczególnych instytucji opowiedzieli o zagrożeniach z jakimi mogą
spotykać się osoby starsze, jak można sobie z nimi poradzić oraz gdzie można uzyskać
stosowną pomoc. Temat debaty cieszył się dużym zainteresowaniem, każdy z uczestników
mógł uzyskać wyczerpującą

informację na temat z dziedziny bezpieczeństwa.

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wołominie omówili zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie oraz w jaki sposób
Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje. Po spotkaniu seniorzy otrzymali broszury i ulotki
z wszelkimi informacjami na temat placówek, które świadczą pomoc w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa.
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Praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wołominie przynosi korzyści zarówno jego członkom, jak i rodzinom objętym pomocą.
Specjaliści, którzy uczestniczą w procedurze „Niebieskie Karty” mogą szybko i skutecznie
podejmować decyzję i wymienić informację. Dzięki bezpośredniej komunikacji miedzy
członkami Zespołu możliwa jest bieżąca weryfikacja działań. Spojrzenie na problemy
klienta z perspektywy kilku instytucji umożliwia pełniejsze zrozumienie sytuacji klienta.
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego umożliwia opracowanie wspólnej strategii
pomocowej oraz wspólnych działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Ogólnie mówiąc możliwa jest szybsza, pełniejsza i bardziej adekwatna pomoc.
Działania o charakterze interdyscyplinarnym sprawiają, że rodzina czuje się bezpieczniej,
a zaoferowana pomoc jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.
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7. Wolontariat
Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie z Wolontariuszami w roku 2018
oparta była na porozumieniu o współpracy ze Szkolnym Wolontariatem, działającym przy
Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, reprezentowanym przez Panią Marię Wytrykowską
zawartym dnia 10.09.2018 roku. W ramach zawartego Porozumienia, Wolontariusze
zobowiązali się do wykonywania następujących czynności: pomocy i wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu osób starszych w miejscu ich zamieszkania, wspomaganiu
dzieci w odrabianiu lekcji oraz pomocy przy organizacji i przygotowaniu oraz udział
imprezach

w

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 2018 r. OPS Wołomin w okresie wrzesień - grudzień podpisał indywidualne
porozumienia z 14 Wolontariuszami, którzy świadczyli pomoc na rzecz osób starszych
w miejscu ich zamieszkania, a także pomoc dzieciom z rodzin objętych wsparciem Ośrodka
w odrabianiu lekcji. Zadaniem wolontariuszy była organizacja czasu wolnego
i przeciwdziałanie osamotnieniu osób objętych pomocą w formie wolontariatu. Osoby objęte
wolontariatem zostały wskazane przez pracowników socjalnych jako te, które
z uwagi na brak wsparcia ze strony rodziny, osób zaprzyjaźnionych lub osób ze środowiska
lokalnego pozostawały osamotnione oraz pozbawione kontaktów społecznych. Wsparcie
wolontariuszy pozwoliło na aktywizację osób starszych, rozwijanie ich zainteresowań
poprzez rozmowę z wolontariuszami, spacery oraz inne formy aktywności, które oferowali
wolontariusze w oparciu o indywidualne potrzeby seniorów. Wolontariusze świadczący
ww. formy pomocy byli to uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum
ZS nr 3 w Wołominie.
Wolontariusze współpracujący z tut. OPS, oprócz podejmowanych indywidualnych
działań, w 2018 r. wykonywali zakres czynności razem z pracownikami tutejszego OPS. W
2018 r. Wolontariusze uczestniczyli w następujących akcjach, których OPS Wołomin był
organizatorem lub współorganizatorem:
•

12.10.2018r. Bal seniora (20 wolontariuszy),

•

26.10.2018r. „Pamiętajmy o zapomnianych” – akcja sprzątania grobów na Cmentarzu
Wołomińskim (7 wolontariuszy).

•

16.12.2018r. Wigilia dla Mieszkańców Wołomina (15 wolontariuszy),

•

17.12.2018r. Mikołajki dla dzieci MDK Wołomin (4 wolontariuszy).
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8. Stypendia szkolne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie przejął zadanie Uchwałą Rady Miejskiej
NR XVII – 57/2012 oraz Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXI-89/2013 pomoc materialna
o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Pomoc jest skierowana
przede

wszystkim

do

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjów

oraz

szkół

ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne:
Uprawnionym do pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia. Świadczenie przysługuje również wychowankom ośrodków
szkolnych i wychowawczych, w których realizuje się szkolny obowiązek nauki, aż do czasu
jego ukończenia. Stypendium szkolne ukierunkowane jest na całkowite lub częściowe
pokrywanie kosztów na cele edukacyjne.
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 450,00zł.
W 2018 roku stypendium szkolne/zasiłek szkolny otrzymało :

Typ szkoły
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Ogółem

Liczba uczniów 2018
Otrzymujących stypendia
320
76
134
530

Otrzymujących
szkolny
14
7
10
31

zasiłek
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9. Prace społecznie użyteczne
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 70 osób.
Prace PSU były wykonywane w następujących podmiotach:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”
ul. Korsaka 4
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
ul. Armii Krajowej 34
3. Miejski Zakład Dróg i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1
4. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
ul. Nałkowskiego 17
Udział osób bezrobotnych w programie pobudza ich aktywność, uczy organizować dzień
oraz minimalizuje negatywne skutki bezrobocia. I ,co równie ważne, daje możliwość
podreperowania domowego budżetu, gdyż uczestnicy projektu otrzymują 8,10 zł od
01.06.2018r. 8,30 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 budżetu Gminy
Wołomin a w 60% z Powiatowego Urzędu Pracy zasilanego ze środków Funduszu Pracy.
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10.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 2018 roku przyjęto 974 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w tym:
1. rozpatrzono pozytywnie

– 944;

2. załatwiono negatywnie

– 30;

3. nie rozpatrzono z przyczyn formalnych – brak;
Wnioski rozpatrzone pozytywnie według liczby członków gospodarstwa domowego:
1. gospodarstwo 1-osobowe

– 306;

2. gospodarstwo 2-osobowe

– 211;

3. gospodarstwo 3-osobowe

– 181;

4. gospodarstwo 4-osobowe

– 188;

5. gospodarstwo 5-osobowe

– 42;

6. gospodarstwo 6-osobowe działalność więcej –16;
Zestawienie wniosków załatwionych pozytywnie według typów lokali:
1. najemcy w domach komunalnych

– 368;

2. najemcy w domach zakładowych

– 2;

3. najemcy działalność prywatnych zarządców

– 180;

4. najemcy inni (w tym wspólnoty mieszkaniowe)

– 81;

5. najemcy w TBS

– 2;

Członkowie spółdzielni o prawie:
1. lokatorskim

– 39;

2. własnościowym

– 272;

3. Właściciele domów jednorodzinnych – brak;
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Zestawienie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych według kwot:
1. do 100 zł

– 98;

2. od 100zł-200zł

– 348;

3. od 200zł-300zł

– 288;

4. od 300zł-400zł

– 138;

5. od 400zł

– 72;

Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym
wyniosła 209.796,00 zł;
Kwota faktycznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2018 roku wyniosła:
1.254.824,06
W 2018 roku wydano dla 43 osób decyzje wstrzymujące, w tym:
•

- 31 decyzji wstrzymujących z tytułu zadłużenia wynikającego z braku dopłat do
dodatku mieszkaniowego;

•

- 5 decyzji wstrzymujących z powodu zgonu głównego najemcy (dotyczy osób
zajmujących lokal samodzielnie)

•

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

•

- decyzje wstrzymujące z tytułu sprzedaży lokalu -brak;

•

- decyzji z tytułu utraty tytułu prawnego (lokale spalone) - brak.

Wydano również 21 decyzji wznawiających dla osób, które w ustawowym terminie trzech
miesięcy od wstrzymania decyzji uregulowały zadłużenie w czynszu.
W 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu ilość składanych
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z 1068 w roku 2017, do 974 w roku 2018.
Powodem tego może być uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu ( np. 500+ ), podjęcie
pracy, brak zmian w opłatach czynszu, zmiana miejsca zamieszkania itp.
W 2018 r. nie odnotowano żadnego odwołania od decyzji w sprawie dodatku
mieszkaniowego.
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11.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 2018 roku przyjęto 8 wniosków o dodatek energetyczny.
Realizacja wypłat w 2018 roku:
Ilość osób w

Ilość świadczeń

Kwota

1

0

0,00

2–4

45

706,61

5+

7

131,78

gospodarstwie

Miesięczna wysokość dodatku energetycznego:
I – IV 2018 r

V – XII 2018 r.

Gosp. jednoosobowe

11,22 zł

11,35 zł

Gosp. 2 do 4 osób

15,58 zł

15,77 zł

Gosp. 5 + osób

18,70 zł

18,92 zł

Z uwagi na niską kwotę świadczenia, mało osób jest zainteresowanych ubieganiem się
o przyznanie dodatku energetycznego.

64

12.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.
Z dniem 1 stycznia 2017r., weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadziła znaczne zwiększenie obszaru
działań asystenta rodziny. Zgodnie z art. 8.1. powyższej Ustawy, asystent rodziny będzie
pełnił rolę koordynatora ds. poradnictwa w zakresie:
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z powyższym asystent rodziny pełni rolę przewodnika rodzin po systemie wsparcia.
W 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było czterech asystentów
rodziny (w ramach 4 etatów, z czego jeden etat to umowa na zastępstwo), w zadaniowym
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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, konferencjach, warsztatach, kursach
oraz studiach podyplomowych.
Charakterystyka rodzin.
W 2018 roku asystenci objęli wsparciem 33 rodziny, w których przebywało 72 dzieci.
Wszystkie rodziny zostały skierowane do współpracy z asystentem rodziny przez
pracowników socjalnych. Rodzice z grupy objętej pomocą asystentów borykają się
z: brakiem umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, 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, 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 trudności w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W toku współpracy z rodzinami asystenci
podejmowali szereg działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do
wypełniania tych funkcji, skupiali się w szczególności na:
•

wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

•

pomocy w integracji lub/i reintegracji rodziny,

•

przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

•

podejmowaniu

prób

wyeliminowania

barier

utrudniających

prawidłowe

funkcjonowanie klientów oraz zmniejszenie deficytów intra psychicznych,
•

podniesieniu szans klientów w dostosowaniu się do obecnych wymogów życia
społecznego i zawodowego oraz nad zwiększeniem szans na integrację ze
społeczeństwem.
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Asystenci w ramach swoich zadań:
•

dokonywali analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie – 33 rodziny;

•

opracowywali z członkami rodziny i we współpracy z pracownikiem socjalnym
i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej (w sytuacji umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej) plan pracy z każdą rodziną objętą wsparciem – opracowano
i realizowano 60 planów pracy;

•

prowadzili dokumentację dotyczącą pracy z rodziną;

•

okresowo oceniali sytuację rodziny – nie rzadziej niż co 6 miesięcy – 53 oceny;

•

współpracowali z instytucjami, placówkami i podmiotami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny (asystenci pozostają w stałym kontakcie z kuratorami
rodzinnymi

i

karnymi,

koordynatorami

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

nauczycielami/wychowawcami żłobków, przedszkoli i szkół, psychologami
i pedagogami, przedstawicielami Policji) - 359 kontaktów;
•

podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin – podjęto 1051 działań;

•

udzielali indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci – 1851
godzin;

•

sporządzali na wniosek Sądu opinie o rodzinie i jej członkach bądź osobiście
stawiali się w Sądzie – 4;

•

monitorowali funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy ze względu na
osiągnięcie celów – 2 rodziny;

•

organizowali treningi rodzicielskie, pomagali rodzinom w prawidłowym
prowadzeniu gospodarstwa domowego, angażowali rodziców do podnoszenia
współodpowiedzialności za sprawy dziecka, udzielali pomocy rodzinom
w poprawie ich sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniu problemów socjalnych –
treningi rodzicielskie prowadzone są każdorazowo, indywidualnie w formie
rozmów

edukacyjnych,

motywujących,

wspierających,

urealniających,

w sytuacjach tego wymagających;
•

wspierali aktywność społeczną rodzin, motywowali do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, pomagali w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia – każdorazowo,
podczas indywidualnej pracy z rodziną, zgodnie z celami zawartymi w planie pracy;
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•

motywowali uzależnionych członków rodzin do podjęcia i utrzymania się w terapii
uzależnień - każdorazowo, podczas indywidualnej pracy z rodziną, zgodnie
z celami zawartymi w planie pracy.

Wszelkie działania mają na celu umożliwienie powrotu dzieciom umieszczonym
w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, bądź utrzymanie dzieci w rodzinie naturalnej,
zagrożonej odebraniem dzieci.

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. Asystenci rodziny zatrudnieni
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie korzystali z superwizji oferowanej przez
Mazowiecką Fundację Pomocy Społecznej „Rodzina”. W 2018 roku odbyły się 24 godziny
superwizji, podczas których zostały omówione rodziny, korzystające ze wsparcia
asystentów rodziny.
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13. Dzienny Dom Senior+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje zadanie własne gminy, które jest
współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020.
Celem głównym Dziennego Domu Senior + jest prowadzenie placówki polegające na
wsparciu dziennym, który posiada infrastrukturę pozwalającą na aktywnym spędzaniu
wolnego czasu, a także zaktywizowaniu i zaangażowaniu seniorów w działania
samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka skierowana jest dla 15 osób po
60 roku życia, z terenu gminy Wołomin, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej
sprawności psychoruchowej, samotnych, lub takich które są pozostawione przez członków
rodzin w domach przez cały dzień, osoby których dochody nie pozwalają na zapewnienie
stałej opieki zewnątrz. Dzienny Dom zapewnia 8 godzinny pobyt od 8.oo-16.oo od
poniedziałku do piątku.
Osoby prowadzące zajęcia w Dz.D.S+, to:
•

Koordynator – starszy specjalista pracy socjalnej,

•

Pedagog

•

fizjoterapeutka

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + to :
- szeroko pojęta aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w aktywności
ruchowej, fizjoterapii, kinezyterapii,
- realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
- możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki, komputera i Internetu,
- uczestnictwo w terapii zajęciowej w celu rozwoju możliwości twórczych, rozbudzenia
wyobraźni wrażliwości estetycznej, rozwijania zdolności manualnych i percepcyjnych,
poprawy pamięci,
- udział w warsztatach psychologiczno-integracyjnych,
- wsparcie wolontariuszy w ramach aktywizacji społecznej międzypokoleniowej
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- prowadzenie pracy socjalnej, wsparcie socjalne w tym gorący posiłek i możliwość
użytkowania łazienki, pralki.
Ilość Seniorów uczestniczących w Dziennym Domu Senior + w 2018 roku
styczeń

15

lipiec

15

luty

14

sierpień

15

marzec

14

wrzesień

15

kwiecień

15

październik

15

maj

15

listopad

16 *

czerwiec

15

grudzień

16 *

*W 2018 r. w listopadzie i grudniu na jedno miejsce uczęszczało 2 osoby podzielone
na dni tj; (poniedziałek, środa, piątek- jedna osoba), (wtorek, czwartek – druga
osoba)

W ciągu 2018 r. 19 osób uczestniczyło w programie wieloletnim ”Senior + ( w tym 1
osoba zmarła, 1 osobę umieszczono w DPS Zielonka, 2 osoby uczęszczały do grudnia 2018
r. i nie przedłużono dalszego pobytu z uwagi na rezygnację w przypadku 1 osoby, a drugiej
z uwagi na złamanie regulaminu) .
Zrealizowane wydarzenia wg. ustalonego rocznego harmonogramu ;
•

styczeń; *obchody Dnia Babci i Dziadka, * zabawa karnawałowa,
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•

luty*wizyta duszpasterska (kolęda), *spotkanie walentynkowe, *obchody (tłusty
czwartek), *zaproszenie przez Radę Seniorów uczestników Dz.D. do MDK na dzień
babci i dziadka,

•

marzec; *obchody „ Dnia Kobiet i Mężczyzn”, *spacer do parku „Przywitanie
Wiosny”, *spotkanie wielkanocne , *

•

kwiecień; *spotkanie okolicznościowe, *dzień poetycki p. Teresy Sadowskiej,
* wykład na temat cukrzycy p. Grażyny Radomskiej,
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•

maj; *obchody „Dnia Matki”, *wizyta i pogadanka lekarza na temat prowadzenia
diety dla osób chorych na cukrzycę, *spacer na stadion, *spotkanie w Szkole
Podstawowej Nr 4 akademia i przedstawienie patriotyczne Konstytucja 3-go Maja,
* spotkanie międzypokoleniowe w Ossowie pt. Połączyła nas historia, *udział
uczestników w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „Arka”, *wycieczka do
Augustowa,

•

czerwiec; *grillowanie w przydomowym ogrodzie z okazji „Pierwszego Dnia Lata”,
*obchody „Dnia Ojca”-wspólne śpiewanie i muzykowanie, *wykład podinspektora
z Komendy Powiatowej Policji „Bezpieczne kupowanie i przyjmowanie leków”
*udział w „Pikniku Ekologicznym w ZEC, *pożegnanie i uczestnictwo we mszy
pogrzebowej Burmistrza Roberta Makowskiego,
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•

Lipiec; *wspólne muzykowanie przy akompaniamencie gitary połączony
z wykładem śpiewającym na gitarze na temat zdrowego odżywiania, picia wody
przez Panią Teresę która zaprzyjaźniona jest z Seniorami z Dz.D.,*pożegnanie
wakacyjne p. Urszuli Wożniak nauczycielki języka angielskiego,

•

Sierpień;

*spotkanie okolicznościowe, *zajęcia z psychologiem, * zajęcia

relaksacyjne przy utworach Violetty Villas, *wyjście do parku na spacer,
*prezentacja wierszy Teresy Sadowskiej i wykład na temat diety według grupy krwi,
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• Wrzesień; *prace w ogrodzie, *„Grillowanie Sąsiedzkie, *zajęcia kulinarne,
*zajęcia z psychologiem, * wykład lekarza na temat utrzymania dobrej kondycji
stawów kolanowych, *Uczestnictwo w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej w Warszawie i zorganizowanie wystawy prac wykonanych
przez uczestników,

•

Październik; *zaproszenie do „Fabryczki” na II Konferencję z okazji
Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, * spotkanie i zabawa taneczna z okazji
obchodów „Dnia Seniora” w Klubie Seniora Nr 2, *obchody „Dnia Nauczyciela”,
*udział koordynatora w debacie w Polskim Radio Jedynka, *wizyta psychologa
p. Edyty Garbackiej i przeprowadzenie badania przesiewowego funkcji
poznawczych, * wyjście na cmentarz w celu sprzątania grobów,
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•

Listopad; *występy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości, *spotkanie okolicznościowe, *wykład podinspektora
Wioletty Zychnowskiej z Komendy Powiatowej Policji ”Nie Pozwól się Okraść”
wyjazd na cmentarz w celu odwiedzin grobów zmarłych bliskich osób uczestników
i trzech zmarłych uczestniczek Dziennego Domu Senior +, *zaproszenie do MDK
na występy „Seniorzy Śpiewają’ i udział w wystawie prac wykonanych przez
seniorów,

•

Grudzień; *zajęcia manualno-plastyczne w tworzeniu ozdób świątecznych tj;
(stroiki, kartki z życzeniami,

bombki) które przeznaczono na

prezenty, *

zaproszenie na spotkanie opłatkowe do Klubu Seniora Nr 2, *obchody II rocznicy
powstania Dz.D.S+ i uroczystość opłatkowa z miejscowymi władzami i licznie
zaproszonymi gośćmi, *bal sylwestrowy dla uczestników Dziennego Domu Senior+.
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Dzienny Dom Senior + prowadzi codzienne zajęcia zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
8.oo-9.oo

Zbiórka uczestników,
Kącik dyskusyjny;

I

zajęcia

koordynator,
pedagog

rozmowy z koordynatorem, pedagogiem
9.oo-10.oo
10.oo-11.oo

11.00-13.00

Śniadanie

Wspólna gimnastyka, zajęcia z fizjoterapeutką

Zajęcia z pedagogiem, koordynatorem, fizjoterapeutką; (prace
manualne, zajęcia z logiki, pamięciowe, zajęcia indywidualne
rehabilitacyjne

II zajęcia wszyscy
pracownicy

III zajęcia wszyscy
pracownicy

IV

13.oo-14.oo
Obiad

zajęcia

koordynator,
pedagog

14.oo-16.oo

Podsumowanie dnia, rozmowy z koordynatorem, pedagogiem,
relaks, uporządkowanie pomieszczeń

V

zajęcia

koordynator,
pedagog

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do poprawy jakości życia seniorów,
integracji społecznej środowiska seniorów oraz do zwiększenia zaangażowania osób
starszych w życiu społeczności lokalnej. Seniorzy zyskują poprawę formy fizycznej,
psychicznej, intelektualnej, rozwijają własne zainteresowania, co przyczynia się do
zmniejszenia izolacji seniorów ze społecznością lokalną.
W ramach poprawy warunków bytowych zakupiono sprzęt klimatyzacyjny do
pomieszczenia stołówkowego i telewizor.
Uczestnicy Dziennego Domu Senior + prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wołominie aktywnie promuje pozytywny wizerunek społeczności lokalnej biorąc udział
w uroczystościach organizowanych na terenie gminy Wołomin. Zwiększa się także ich
aktywność w środowisku lokalnym poprzez nawiązywanie nowych kontaktów i rozwija się
integracja międzypokoleniowa.
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14. Realizacja projektu: „Rodzina ostoją- program wsparcia
wołomińskich rodzin”
Od 01.11.2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje projekt
dofinansowany z Funduszu Unii Europejskiej pt.” Rodzina ostoją- program wsparcia dla
wołomińskich rodzin. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej i szans
na zatrudnienie 36 osób (24 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 24 osób dorosłych oraz 12 osób
małoletnich, z minimum 10 rodzin z Gminy Wołomin, wielodzietnych, ubogich rodzin
z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz
rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.11.2018 roku do 31.10.2019 roku.
Rekrutacja uczestników projektu trwała od 01.11.2018 roku do 15.11.2018 roku,
wyłoniono 24 uczestników spełniających wymogi formalne w tym 5 mężczyzn, 19 kobiet
w tym 5 osób niepełnosprawnych, 65 osób współuczestniczących.
Uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się na pierwszym spotkaniu, które odbyło się
17.12.2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Oficjalne rozpoczęcie projektu
uświetnił występ artystów z Teatru Kultureska ze spektaklem „Świąteczne śledztwo” oraz
Mikołaj. Wspólnie spędzony czas oraz temat spektaklu wprowadziły uczestników
w świąteczny klimat.
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15. Rozliczenia finansowe
Wykonanie dochodów w 2018 roku kształtowało się następująco:
Klasyfikacja
budżetowa

Nazwa Rozdziału

Plan
finansowy

Wykonanie

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (zadania
zlecone)
Ośrodki pomocy społecznej
(zadania własne)
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze (zadania własne i
zlecone)
Domy Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Senior + odpłatności za pobyt

257.500,00

623.541,24

%
wykonania
dochodów
w stosunku
do planu
242,15%

960,00

1.261,47

131,40%

39.500,00

65.887,85

166,80%

5.000,00

12.162,46

243,25%

302.960,00

702.853,02

232,00%

85219
85228

85202

RAZEM:

Natomiast wykonanie wydatków Ośrodka w stosunku do planu finansowego w 2018 r.
w poszczególnych rozdziałach wynosiło:
%
Klasyfikacja
Nazwa Rozdziału
Plan
Wykonanie
wykonania
budżetowa
finansowy
wydatków
w stosunku
do planu
85195
Ochrona zdrowia - Pozostała
21.360,00
20.685,22
96,84%
działalność (zadania zlecone)
85510
Placówki opiekuńczo87.459,00
87.458,24
99,99%
wychowawcze (zadania
własne)
85508
Rodziny zastępcze (zadania
150.237,00
150.237,00
100,00%
własne)
85205
Zadania w zakresie
18.000,00
17.998,87
99,99%
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (zadania własne)
85504
Wspieranie rodziny (zadania
2.346.742,00
2.344.028,13
99,98%
własne, dofinansowanie
zadań własnych)
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85501
85502

85213

85214

85215

85216

85219

85228

85230

85231

85295

Świadczenie wychowawcze
(zadania zlecone)
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego (zadania
zlecone)
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej (zadania
zlecone, zadania własne,
dofinansowanie zadań
własnych)
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (zadania
własne, dofinansowanie
zadań własnych )
Dodatki mieszkaniowe i
energetyczne (zadania
własne, zadania zlecone)
Zasiłki stałe (zadania własne,
dofinansowanie zadań
własnych)
Ośrodki pomocy społecznej
(zadania własne i
dofinansowanie zadań
własnych)
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze (zadania własne,
zadania zlecone)
Pomoc w zakresie
dożywiania (zadania własne,
dofinansowanie zadań
własnych)
Pomoc dla cudzoziemców pobyt tolerowany (zadania
zlecone)
Pozostała działalność
(zadania zlecone, zadania

35.714.957,00

35.714.900,22

99,99%

15.766.657,00

15.758.068,28

99,95%

455.008,00

454.173,32

99,82%

4.355.017,00,0
0

4.348.564,09

99,85%

1.255.833,00

1.255.798,89

99,99%

2.244.400,00

2.238.698,63

99,75%

3.698.770,00

3.688.738,55

99,73%

856.660,00

853.241,79

99,60%

1.100.457,00

1.100.457,00

47.742,00

47.741,40

99,99%

444.983,00

440.855,58

99,07%

100%
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85415

własne, dofinansowanie
zadań własnych)
Pomoc materialna dla
uczniów (zadania własne,
dofinansowanie zadań
własnych)
RAZEM:

318.390,00

269.067,60

84,51%

68.882,672

68.790.712,81

99,87%

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2018 r.
DOCHODY:
Rozdział
§
Treść
85501 0640 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych –
budżet wojewody i MCPS)
0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych
świadczeń wychowawczych 500+
0940 Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata
ubiegłe
85502 0640 Wpływy z różnych opłat
(koszty upomnień w egzekucji nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych – budżet wojewody i MCPS)
0920 Pozostałe odsetki
z tego:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- odsetki od wyegzekwowanych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
0940 Wpływy z różnych dochodów
z tego:
- wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń
pielęgnacyjnych z lat ubiegłych
- składki na ubezpieczenie społeczne od specjalnego zasiłku
opiekuńczego z lat ubiegłych
- zwroty z ubiegłego roku nieodebranych w formie
przekazów pocztowych świadczeń rodzinnych
0980 Wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
85504 0920 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start
85213 0940 Wpływy z różnych dochodów - składki na ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych
z lat ubiegłych

Kwota
11,60

2.293,78
34.733,40
101,60

238.615,87
6.057,54
232.558,33
126.961,58
38.395,19
57.953,31
27.384,68
1.287,90
1.940,50
257.862,19
0,58
97,97
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85214
85216
85219

85228

85230
85295

0940 Wpływy z różnych dochodów – zasiłki celowe z lat
ubiegłych
0940 Wpływy z różnych dochodów - zasiłki stałe z lat ubiegłych
0970 Wpływy z różnych dochodów
z tego:
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku
dochodowego
- wynagrodzenie płatnika od wypłat świadczeń z
ubezpieczenia społecznego

593,50
21.095,70
1.261,41
1.055,00
206,41

0920 Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
0830 Wpływy z usług
z tego:
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
- wpłaty z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0940 Wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń
pieniężnych na żywność z lat ubiegłych

0,06
65.887,85

0830 Senior Plus – odpłatności za pobyt

12.162,46

61.424,76
4.463,09
637,00

RAZEM:

762.316,55

WYDATKI:
Rodzaj zadań

1
Zadania własne
finansowane z
budżetu Gminy
Wołomin
Zadania zlecone
i dofinansowanie
zadań własnych z
budżetu
Wojewody
Mazowieckiego

Razem:

Kwota
otrzymanych
dotacji na
realizację zadań
własnych
i zleconych

Kwota
zrealizowanych
wydatków
ogółem
w 2018 r.

2
10.649.106,00

3
10.649.105,00

4
10.628.464,11

Wysokość
niewykorzy
stanych
dotacji
zwróconych
na konto
Gminy
Wołomin
5 (3-4)
20.640,89

58.233.566,00

58.233.566,00

58.162.248,70

71.317,30

84,55%

68.882.672,00

68.882.671,00

68790712,81

91.958,19

100,00%

Plan
finansowy
na 2018 r.

% udział
zrealizowan
ych
wydatków
(z kol. 4)

6
15,45%
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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, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.). W 2018 r. wydano 228
decyzji, natomiast koszt ich wydania wyniósł 20.685,22 zł.
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w wydanie
ww. decyzji
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery do drukarek i
kserokopiarek)
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe związane z wysyłką ww.
decyzji)
RAZEM:

13.245,50
2.310,90
251,42
1.110,00
3.767,40
20.685,22

II Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie ze środków Wojewody
Mazowieckiego części kosztów wynagrodzenia 3 asystentów rodzin w ramach
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 –
61.737,00
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe 3 asystentów rodzin
RAZEM:

61.737,00
61.737,00

III Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Program Dobry Start – 2.106.140,00
§ 3110
§ 4010
§ 4110
§ 4120

Świadczenia Dobry Start
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
RAZEM:

2.038.200,00
58.640,00
8.806,82
493,18
2.106.140,00

IV Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – realizacja Rządowego Programu
Rodzina 500 plus – 35.714.900,22
§ 3020
§ 3110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tego:
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika
Świadczenia wychowawcze w okresie I-XII 2018 r. wypłacono
4.052 rodzinom dla 5.640 dzieci na kwotę

400,00
400,00
35.179.177,30
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§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4260

§ 4280
§ 4300

§ 4360
§ 4400
§ 4440
§ 4700

Wynagrodzenia osobowe 5 pracowników realizujących
świadczenia wychowawcze oraz dodatki specjalne pracowników
zaangażowanych w realizację Programu
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500+
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących
świadczenia wychowawcze
Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących świadczenia
wychowawcze
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pieczątek
Zakup energii
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody w pomieszczeniach
zajmowanych przez pracowników realizujących Program Rodzina
500+
Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe
pracowników
Zakup usług pozostałych z tego:
- Doradztwo Prawne
- opłaty za przesyłki pocztowe
- nadzór autorski nad programem informatycznym Świadczenia
wychowawcze
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za
rozmowy
z telefonów stacjonarnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe – czynsz za lokal zajmowany przez dział
świadczeń wychowawczych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 500+
RAZEM:

366.881,00

25.202,86
52.875,00
6.567,00
1.000,00
1.000,00
743,00
743,00

45,00
45.257,00
39.000,00
5.031,92
1.225,08
505,00
28.935,30

5.311,76
2.000,00
35.714.900,22

V Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –
15.740.068.28
§ 3110

§ 4110

Świadczenia rodzinne ogółem wypłacono na kwotę
Świadczenia rodzinne wypłacono 2.174 rodzinom na kwotę
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 293 osobom
uprawnionym na kwotę
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 413
osobom uprawnionym na kwotę
Zasiłki dla opiekunów wypłacono 11 osobom uprawnionym na
kwotę
Świadczenia rodzicielskie wypłacono 114 osobom uprawnionym
na kwotę
Świadczenie „Za życiem” wypłacono 6 osobom
Składki na ubezpieczenie społeczne:
- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono za 167 osób na kwotę
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono za 15 osób na
kwotę

14.488.126,43
11.248.344,72
1.526.940,01
413.000,00
30.370,70
1.245.471,00
24.000,00

814.497,41
794.577,54
13.334,29
6.585,58
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- od zasiłków dla opiekunów opłacono za 9 osób na kwotę
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących
343.601,00
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
340.421,00
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich
3.180,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
22.032,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących
62.825,00
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących świadczenia
8.176,00
rodzinne i fundusz alimentacyjny
§ 4210 Koszty obsługi „Za życiem”
742,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych porto poczta polska
68,00
RAZEM:
15.740.068,28
VI Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 447.173,32
§ 4130
•
•

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - opłacono za 174 osoby na kwotę
pobierających zasiłki stałe - opłacono za 378 osoby (96,01 % całości
zadania) na kwotę

447.173,32
258.777,00
188.396,32

VII Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – 417.349,58
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

417.349,58

• Zasiłki okresowe wypłacono 299 osobom na kwotę

417.349,58

VIII Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne) –
855,16
§ 3110
§ 4210

Świadczenia społeczne – zryczałtowane dodatki energetyczne
wypłacono 8 osobom na kwotę
Zakup materiałów i wyposażenia – koszty obsługi wypłacanych
dodatków
energetycznych
(2%
wysokości
dodatków
energetycznych)
RAZEM:

838,39
16,77
855,16

IX Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 2.206.356,63
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

• Zasiłki stałe wypłacono 391 osobom (98,55% całości zadania) na kwotę

2.206.356,63
2.206.356,63

X Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 432.738,51
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
RAZEM:

432.738,51
432.738,51
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Wydatki w rozdziale 85219 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
(finansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego) przeznaczono na dofinansowanie
wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka na kwotę 371.500,00 zł oraz na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę
socjalną w środowisku (80% całości zadania) – 61.238,51 zł.

XI Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.394,30
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną wyłonioną w
wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Usługi świadczone były dla 1 osoby
z chorobą psychiczną, 4 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 10 osób chorych na
autyzm.
Liczba godzin specjalistycznych usług zrealizowanych na podstawie przyznanych
decyzji administracyjnych w 2018 r. wyniosła 1.708 godzin.
§ 4300

Zakup usług pozostałych
RAZEM:

37.394,30
37.394,30

XII Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 47.741,40
§ 3110

Świadczenia społeczne – zasiłki celowe dla cudzoziemców, którym udzielono zgody
na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium
RP przyznano 6 osobom pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy
Posiłki dla cudzoziemców z pobytem tolerowanym przyznano 4 osobom
pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy
RAZEM:

43.500,00
4.241,40
47.741,40

XIII Rozdział 85230 – Pozostała działalność – 660.274,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji
wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – programem dożywiania
objętych zostało 1.597 osób. Koszt programu (ze środków budżetu Wojewody
Mazowieckiego) wyniósł 660.274,00 zł (60% całości programu) z tego:
• Obiady w Stołówce opłacono za 132 osób na kwotę
• Obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolnowychowawczych, świetlicach opłacono za 510 osób na kwotę
• Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 1.105 osobom w rodzinach na kwotę
RAZEM:

96.843,60
183.935,93
379.494,47
660.274,00

XIV Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 54.000,00
§ 4010
§ 4170

Senior Plus – dofinansowanie wynagrodzenia Koordynatora i Pedagoga
Senior Plus – dofinansowanie wynagrodzenia bezosobowego (umowy zlecenia)
Fizjoterapeuty
RAZEM:

46.001,00
7.999,00
54.000,00
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XV Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 214.835,08
§ 3240
§ 3260

Stypendia socjalne w roku 2018 wypłacono 225 uczniom, (80% całości zadania)
na kwotę
Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) wypłacono 31 osobom (77%
całości zadania) na kwotę
RAZEM:

204.094,08
10.741,00
214.835,08

ZADANIA WŁASNE – BUDŻET GMINY WOŁOMIN
I Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – 87.458,24
§ 4330

Zakup usług przez jst od innych jst (dofinansowanie w wysokości 10%, 30% lub
50% kosztów pobytu 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
RAZEM:

87.458,24
87.458,24

II Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 150.237,00
§ 4330

Zakup usług przez jst od innych jst (dofinansowanie w wysokości 10%, 30% lub
50% kosztów pobytu 55 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i
rodzinnych domach dziecka )
RAZEM:

150.237,00
150.237,00

III Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –
18.000,00
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia (koszty podejmowania działań przez Gminę
Wołomin wobec dłużników alimentacyjnych – zakup materiałów biurowych,
druków, tonerów do drukarek), pozostała działalność
RAZEM:

18.000,00
18.000,00

IV Rozdział 85295 – Domy pomocy społecznej – Senior + - 235.935,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

113.560,25
9.507,77
32.373,10
2.140,31

4120 Składki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

13.601,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

14.868,00

4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
RAZEM

8.598,40
35.465,42
1.256,90
1.722,61
272,40
2.568,93
235.935,09

86

V Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
17.998,87
§ 4210
§ 4300

§ 4370

Zakup materiałów i wyposażenia (koszty funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego: zakup materiałów biurowych oraz urządzenia
wielofunkcyjnego, tonerów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego
Zakup usług pozostałych (koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego:
druk ulotek, plakatów promujących Zespół Interdyscyplinarny, zakup usług
związanych z organizacją konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia bez
Przemocy
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
(szkolenia dla pracowników OPS - członków Zespołu Interdyscyplinarnego)
RAZEM:

8.747,00

7.696,87

1.555,00
17.998,87

VI Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 176.151,13
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4410

Wynagrodzenia osobowe 3 asystentów rodzin
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 asystentów rodzin
Składki na ubezpieczenie społeczne 3 asystentów rodzin
Składki na Fundusz Pracy 3 asystentów rodzin
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru i tonerów do drukarek, środków
czystości na potrzeby asystentów rodzin, zakup słodyczy dla dzieci z okazji
Mikołajek)
Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe asystentów rodzin)
RAZEM:

125.760,00
7.666,97
32.322,01
2.669,71
1.923,00

5.809,44
176.151,13

VII Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.000,00
§ 4130
•

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
pobierających zasiłki stałe opłacono za 378 osoby ( 3,58% całości zadania) na kwotę

7.000,00
7.000,00

VIII Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – 3.931.214,51
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

• Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 1101 osobom na
kwotę
• Zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia
wypłacono 359 osobom w wysokości
• Koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Wigilii Miejskiej
• Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w Stołówce (poza
rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem, w tym:
• Zorganizowano i opłacono 19 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na łączną
kwotę
• Opłaty pocztowe porto od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej
• Opłaty za przesyłki pocztowe

1.150.500,36
899.620,50
15.668,22
65.000,00
170.211,64
297.626,29
54.510,00
88.228,72
125.558,98
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• Opłaty za schronienie osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach pokrywano za
20 osób
• Pozostałe usługi (opłaty na rzecz Szpitala Powiatowego w Wołominie za przechowywanie
zwłok zmarłych klientów OPS, opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności
OPS)
§ 4330 – Zakup usług przez jst. od innych jst.
• Pobyt w domach pomocy społecznej opłacono za 92 osoby na kwotę

28.561,69
766,90

2.483.087,86
2.483.087,86

IX Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.254.943,73
§ 3110

Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) wypłacono na kwotę

§ 4300

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków
mieszkaniowych
RAZEM:

1.254.824,06
119,67
1.254.943,73

X Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 32.342,00
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

• Zasiłki stałe wypłacono 391 osób (1,45% całości zadania) na kwotę

32.342,00
32.342,00

XI Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania OPS) –
3.256.000,04

Rozdział

§

85219
3020

4010
4040
4110
4120
4170
4210

4260

4270

4280

Treść

Zadania własnebudżet Gminy
Wołomin

Ośrodki pomocy społecznej

3.256.000,04

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tego:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży uprawnionym pracownikom
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników
- zakup wody mineralnej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe:
- wypłata wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- zakup materiałów biurowych i środków czystości
- zakup druków, książek, czasopism
- zakup tuszy, tonerów do drukarek, komputera i akcesoriów
komputerowych
- zakup mebli, zakup zestawów komputerowych
- zakup akcesoriów, części zamiennych do samochodu służbowego
Zakup energii z tego:
- zakup energii elektrycznej
- zakup energii cieplnej i wody
Zakup usług remontowych z tego:
- naprawa kserokopiarki
- malowanie pomieszczeń
Zakup usług zdrowotnych z tego:

28.188,02
19.633,80
6.800,00
1.754,22
2.073.167,00
166.657,24
454.523,45
48.554,79
5.500,00
74.000,00
5.313,18
36.055,25
1.323,74
17.049,16
13.258,08
1.000,59
37.657,51
18.291,48
19.366,03
1.000,00
381,30
618,70
3.413,00
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4300

4360

4400

4410

4430

4440
4700

- badania wstępne i okresowe pracowników
Zakup usług pozostałych z tego:
- nadzory nad programami komputerowymi, aktualizacje programów
- opłaty za nieczystości
- obsługa prawna
- obsługa w zakresie BHP
- certyfikowany podpis elektroniczny
- utrzymanie domeny
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego (wymiana opon,
mycie auta)
- pozostałe drobne usługi
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z tego:
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych
- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych
- opłaty za dostęp do sieci Internet
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe z tego:
- czynsz za lokale na I piętrze budynku przy Al. AK 34
- czynsz za lokale na parterze budynku przy Al. AK 34
- czynsz za garaż
Podróże służbowe krajowe z tego:
- ryczałty samochodowe
- rozliczenie kosztów delegacji pracowników
Różne opłaty i składki z tego:
- ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych
- ubezpieczenie majątkowe OPS
- ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności
- opłata abonamentu RTV
- badanie techniczne samochodu służbowego
- opłata sądowa
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

XII Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

3.413,00
91.245,39
9.815,03
5.685,98
63.000,00
3.700,00
1.364,02
328,52
2.085,11
5.266,73
11.002,70
8.809,33
612,41
1.580,96
154.609,02
41.904,25
110.904,05
1.800,72
700,00
623,11
76,89
5.410,40
2.867,00
1.190,00
1.079,20
75,20
99,00
100,00
71.001,27
29.370,25

opiekuńcze –

815.847,49
Usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną wyłonioną w wyniku
przeprowadzonej procedury przetargowej wykonano i opłacono za 144 osoby na kwotę
815.847,49 zł. Średnia miesięczna liczba godzin świadczonych usług wyniosła 4.190
godzin, natomiast roczna liczba wykonanych usług wyniosła 50.284 godzin.
§ 4300

Zakup usług pozostałych
RAZEM:

815.847,49
815.847,49

XIII Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 440.183,00
§ 3110

Świadczenia społeczne
Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”- programem dożywiania objętych zostało 1.747
osób. Koszt programu (ze środków budżetu Gminy Wołomin) wyniósł 440.183,00 zł.
(40,00 całości Programu) z tego:
• obiady dla dorosłych w Stołówce opłacono za 132 osób na kwotę
• obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach
szkolno-wychowawczych, świetlicach opłacono za 510 osób na kwotę

440.183,00

64.562,40
122.623,93
252.996,67
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•

zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 1.105 osobom w rodzinach
na kwotę

RAZEM:

440.183,00

XIV Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 142.261,13
§ 3110
§ 4210
§ 4260
§ 4300
§ 4360
§ 4400

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:
Realizacja prac społecznie użytecznych - liczba pracujących - 70 osób
Zakup materiałów i wyposażenia (organizacje kombatancko – emeryckie: zakup
wiązanek, kwiatów, artykułów spożywczych, słodyczy, zakup artykułów na
spotkanie międzypokoleniowe „Połączyła nas historia”)
Zakup energii (organizacje kombatancko – emeryckie)

60.407,00

Zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, koszty transportu na wycieczki
członków organizacji kombatancko-emeryckich, organizacja Balu Seniora)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zwrot kosztów za rozmowy
telefoniczne członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych)
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)
RAZEM:

39.553,60

19.883,00

9.366,09

516,60

12.534,84

142.261,13

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, po raz kolejny, przystąpił do
realizacji prac społecznie użytecznych w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1265
ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U.
z 2017r. poz.2447).
Osoby, które są odbiorcami pomocy społecznej, dzięki pracom społecznie użytecznym
mogą uzyskiwać dochody przy wykorzystaniu własnych uprawnień i możliwości. Program
prac społecznie użytecznych ostatecznie został podpisany na 70 osób od 1 lutego 2018 do
30 listopada 2018 roku na podstawie porozumienia nr 5 z 2018 roku, zawartego pomiędzy
Starostą Wołomina a Burmistrzem Miasta Wołomin.
Osoby objęte programem prac społecznie użytecznych świadczą pracę na rzecz Ośrodka
Sportu

i Rekreacji „Huragan”, Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, Miejskiego

Zakładu Dróg i Zieleni oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
Spośród 70 osób – 1 osoba została zatrudniona na pełny etat, 12 osób usunięto
z powodu nadużywania alkoholu, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny.
XV Rozdział 85295 – Projekt „Rodzina Ostoją - program wsparcia dla wołomińskich
rodzin”- 8.659,36
§ 3119

Zasiłki celowe – wkład własny projekt Rodzina ostoją

4.560,00
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§ 4019

Wynagrodzenie osobowe projekt Rodzina ostoją

§ 4119

Składki na ubezpieczenia społeczne projekt Rodzina ostoją
RAZEM:

3.490,00
609,36
8.659,36

XVI Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.232,51
§ 3240
§ 3260

Stypendia socjalne w roku 2018 wypłacono 225 uczniom (20% całości zadania)
na kwotę
Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) wypłacono 32 osobom (23%
całości zadania) na kwotę
RAZEM:

51.023,52
3.209,00
54.232,52

Wykonanie wydatków w stosunku do planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.
w rozdziale 85415 § 3240 Stypendia socjalne oraz § 3260 Zasiłki szkolne – na poziomie
poniżej 90% spowodowane było zmniejszeniem liczby osób składających wnioski
o przyznanie stypendiów w związku ze wzrostem dochodów rodzin.

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na niżej wymienione
zadania:
•

realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
łączną kwotę 61 737,00 z czego środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego
wyniosły 44.311,00 zł oraz z Funduszu Pracy 17.426,00 zł

•

dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą Moduł II Zapewnienie
funkcjonowania placówki „Senior +” za rok 2018 w wysokości 54.000,00zł,

•

realizacja projektu pt. „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich
rodzin”, nr projektu RPMA.09.01.00-14-a500/18, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na kwotę ogólną
416.353,20 zł z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 333.082,56 zł.

•

realizację projektu pt. „Wigor ++”, nr projektu RPMA.09.02.01-14-a671/18,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
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wykluczeniu społecznemu, Poddziałanie 9.2.1

Zwiększenie dostępności usług

społecznych na łączną kwotę 1.553.472,00 zł z czego wkład Unii Europejskiej
i Budżetu Państwa wynosi 1.443.028,00 zł.
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