Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009 r.
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki
alimentacyjnej, a także dodatków mieszkaniowych w gminie Wołomin zajmuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Aleja Armii Krajowej 34.
Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede wszystkim
w następujących ustawach:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.);
2. Poz. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r Nr 175
poz. 1362 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz. 1240)
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r.
Nr. 223 poz. 1458 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);
6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
71, poz. 734, z późn. zm.);
7. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992, z późn. zm.);
8. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z 2009r. nr. 1 poz.7 z późn. zm.)
9. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm);
10. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.);
11. Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w
sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 210
poz. 1745);
12. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.);
14. Statutu Ośrodka zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX-70/2004 z dnia 03.06.2004 r. Rady
Miejskiej w Wołominie (z późn. zm.);
15. Uchwały XXXIX-276/05 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2005r. w
sprawie przyjęcia Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Wołomin do 2015 r.;
16. Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej i samorządowych jednostek budżetowych.
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Pomoc Społeczna
Celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różne formy pomocy:
1. Przyznaje osobom uprawnionym do ich otrzymywania zasiłki pieniężne na bieżące
potrzeby, dożywianie, zakup opału, odzieży, leków:
2. Opłaca koszty obiadów dla dzieci w szkołach oraz osób dorosłych, które własnym
staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku / w 2009 roku OPS
finansował posiłki w szkołach dla 694 dzieci oraz obiady barowe dla 471 osób/;
3. Świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania / w 2009 roku z tej formy
pomocy skorzystało 99 osób/;
4. Świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych lub
upośledzonych umysłowo, które nie mogą skorzystać z innych, środowiskowych form
pomocy, organizowanych przez Powiat / w 2009 roku z usług tych całkowicie
finansowanych przez Wojewodę korzystało 12 osób/
5. Pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz opłaca
częściowo koszty pobytu osób umieszczonych w DPS – byłych mieszkańców gminy
Wołomin – w 2009 roku OPS dofinansowywał pobyt w DPS 49 osobom/;
6. Zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym / w 2009 roku OPS
pokrył koszty pochówku 9 osób bezdomnych mieszkańców Gminy Wołomin/;
7. Współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami;
8. Świadczy pomoc o charakterze niematerialnym polegającą na złożonych działaniach
mających na celu pomoc w rozwiązaniu problemów, zapobieganiu dysfunkcjom osób i
rodzin, doradztwie i konsultacji, a także pomoc zmarginalizowanym grupom
społecznym przy współpracy i współudziale innych instytucji i organizacji , w tym
głównie organizacji pozarządowych;
9. Realizuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi głównie
kombatancko-emeryckimi zgodnie z programem zatwierdzonym i wynikającym ze
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych;
10. Kierowanie, współpraca przy organizowaniu prac społecznie użytecznych z Urzędem
Pracy i Miejskim Zakładem Oczyszczania, wypłacanie świadczeń dla osób
wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Wołomin / w 2009 roku
była to liczba ok. 86 osób miesięcznie – inna w każdym miesiącu, z uwagi na
specyficzny charakter prac społecznie użytecznych oraz dużą rotację i fluktuację osób
je wykonujących/
Głównymi przyczynami przyznawania pomocy przez Ośrodek w okresie sprawozdawczym
2009r. były:
bezrobocie – 844 osób
długotrwała choroba – 190 osób
niepełnosprawność – 119 osób
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 262 osób
alkoholizm – 235 osób
przemoc w rodzinie – 140 osób
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Pozostałe przyczyny- ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, narkomania, trudności w
przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenie losowe.
Oceny warunków życiowych dokonuje się na podstawie wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby czy rodziny
ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
U osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej często
występuje kilka dysfunkcji, okoliczności przyznania pomocy. Oczekiwania ubiegających się o
pomoc są znacznie większe od możliwości finansowych Ośrodka, jak również często w ogóle
nie mieszczą się w zasadniczych celach pomocy społecznej wynikających z Ustawy o
pomocy społecznej, którym jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Świadczona
jest, więc często pomoc, która pozwala jedynie na częściowe pokrycie kosztów związanych z
zaspokojeniem określonej potrzeby rodziny.

Świadczenia Rodzinne
Świadczenia rodzinne realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z
ustawa o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm). System
świadczeń rodzinnych tworzy system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych
wspierających rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci
uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.
Ustawa przewiduje: jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania
rodzin, warunkujące dostęp świadczeń na poziomie wyższym niż potrzeby egzystencjalne;
jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń
rodzinnych , tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze; zwiększoną
pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;
docelowo jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę.
Warto przy tym dodać, iż świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z
pomocy społecznej system, na który składają się zasiłki rodzinne, siedem dodatków do nich
oraz świadczenia opiekuńcze. Ustawa przewiduje zatem dziesięć rodzajów świadczeń, siedem
z nich uzależnione od nie przekroczenia odpowiedniego dochodu na członka rodziny,
natomiast zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka są wypłacane bez względu na dochód. Pierwszym a zarazem
podstawowym świadczeniem jest zasiłek rodzinny. Od prawa do jego pobierania zależy, czy
świadczeniobiorca może liczyć na siedem dodatków do niego, które przysługują po zajściu
określonych okoliczności.
W okresie sprawozdawczym 2009r liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku
rodzinnego wynosi 37,562 świadczeń ( jest to liczba odpowiadająca 3.130 dzieciom).

W 2009r wypłacono do zasiłków rodzinnych następujące dodatki:
1. Urodzenia dziecka – 211;
2. Opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego – 2.363;
3. Wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – 5.112;
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4.
5.
6.
7.

Samotnego wychowywania dziecka – 1.861;
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 2.175;
Rozpoczęcia roku szkolnego – 2.134;
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i z zamieszkaniem – 3.092;

Oprócz tych form ustawa przewiduje dwa świadczenia opiekuńcze tj:
1. Świadczenie pielęgnacyjne – 831 świadczeń
2. Zasiłek pielęgnacyjny – 7.988 świadczeń wypłacono w 2009 roku
W 2009r. zostało wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
tzw. becikowych – 656 świadczeń
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr.1 poz.7 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca
świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2009r. zostało wypłaconych 4.266 świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.

Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie
własne Gminy. Dofinansowanie czynszu może otrzymać na wniosek osoba spełniająca
warunki ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych w tym warunki
dochodowe, dot. powierzchni lokalu oraz przypadających wydatków na mieszkańca.
W 2009 roku przyjęto 1165 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w
tym:
1. rozpatrzono pozytywnie – 1128;
2. załatwiono negatywnie – 37;
3. nie rozpatrzono z przyczyn formalnych – brak;
Wnioski rozpatrzone pozytywnie według liczby członków gospodarstwa domowego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gospodarstwo 1-osobowe – 319;
gospodarstwo 2-osobowe – 236;
gospodarstwo 3-osobowe – 259;
gospodarstwo 4-osobowe – 184;
gospodarstwo 5-osobowe – 81;
gospodarstwo 6-osobowe działalność więcej – 49;

Zestawienie wniosków załatwionych pozytywnie według typów lokali:
1.
2.
3.
4.

najemcy w domach komunalnych – 521;
najemcy w domach zakładowych – 3;
najemcy działalność prywatnych zarządców – 67;
najemcy inni – 15;

Członkowie spółdzielni o prawie:
1. lokatorskim – 233;
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2. własnościowym – 289;
3. Właściciele domów jednorodzinnych – brak;
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych wyniosła w okresie
sprawozdawczym kwotę 200.878,78zł.
W 2009 roku z tytułu zadłużenia wynikającego z braku dopłaty do dodatku
mieszkaniowego wydano dla 101 osób decyzje wstrzymujące, jak również 62 decyzje
cofające dla osób, które w ustawowym terminie trzech miesięcy uregulowały zadłużenie w
czynszu.
W roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu ilość składanych
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1200 w roku 2008 do 1165 w roku 2009
W 2009r. brak odwołań od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Pomoc niematerialna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w roku 2009 kontynuował realizację zadań
zgodnych z podjętą uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX-276/05 w sprawie przyjęcia „Strategii
Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku”
związanych ze współpracą i dofinansowaniem działalności organizacji pozarządowych
zrzeszającymi osoby starsze.
W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizował program
wspierania i integracji organizacji emerycko kombatanckich z następującymi organizacjami:
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
Związek Inwalidów Wojennych RP;
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Koło Nr 10;
Związek Sybiraków – Koło Wołomin;
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Obwód „Rajski Ptak”,
Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”,
Zarząd Osiedlowego Klubu Seniora „Tramp”;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy;
Związek nauczycielstwa polskiego – Sekcja Emeryta
Współpraca pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a organizacjami kombatancko
emeryckimi oparta była na porozumieniu w którym obie strony zobowiązały się do
wspólnych działań na rzecz aktywizacji działalności organizacji skupiających ludzi starszych
oraz promowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej jako człowieka aktywnego pełni
wartościowego dla społeczności lokalnej.
Cele strategiczne były realizowane poprzez określenie celów szczegółowych. Ośrodek
Pomocy Społecznej określił cztery główne:
promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze;
wewnętrzna integracja środowiska emerytów i kombatantów;
integracja emerytów i kombatantów ze społecznością lokalną;
promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu na rzecz osób starszych.
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Realizacja poszczególnych celów planu współpracy rozpoczęła się podpisaniem
porozumienia i odbywała się w sposób ciągły przez cały rok 2009.
Była kontynuacją i rozwinięciem działań podejmowanych w latach poprzednich.

Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych oraz z okazji rocznic
ważnych wydarzeń historycznych i religijnych.
W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie umożliwił emerytom
i seniorom udział w następujących uroczystościach obchodzonych na terenie miasta
i gminy Wołomin:
Obchody święta 13 lutego w Ossowie-Zaślubiny z morzem
Obchody święta 68 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II
Obchody 217 rocznicy Konstytucji 3 Maja
Obchody Dnia Cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego
Obchody Święta Sybiraka
Obchody Wybuchu II Wojny Światowej
Obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada,

Organizowanie różnych imprez integracyjnych takich jak zabawy taneczne,
bale, ogniska, wieczorki kulturalne, wycieczki krajoznawcze, itp.
Organizowanie spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt
Wielkanocnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej samodzielnie i wspólnie z innymi instytucjami oraz
organizacjami podejmował działania mające na celu zmianę postrzegania osób starszych w
społeczeństwie. Zachęcał je do zwiększonej aktywności wychodzącej poza uczestnictwo tylko
we własnych organizacjach. Działania te miały zmienić postrzeganie osoby starszej jako
osoby mało aktywnej, miały również integrować seniorów ze społecznością lokalną.
W 2009 roku zostały zorganizowane następujące imprezy integracyjne z udziałem
seniorów, emerytów i kombatantów:
każda z organizacji zorganizowała we własnych siedzibach spotkania z okazji Świąt
Wielkanocnych,
zorganizowano spotkanie integracyjne klubów emeryckich i seniorskich działających na
terenie powiatu wołomińskiego w klubie „Galop” w Zielonce,
zorganizowano Dzień Matki,
zapewniono przejazdy autokarami na obchody Dni Cudu Nad Wisłą,
zorganizowano imprezę taneczną,, Bal Seniora ”,
zorganizowano wycieczki autokarowe do miejsc kultu religijnego,
zapewniono przejazd autokarowy na sztukę teatralna do Warszawy,
zorganizowano Dzień Sybiraka,
każda z organizacji zorganizowała we własnych siedzibach spotkania z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
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Działalność informacyjna na temat praw przysługujących osobom starszym, w
tym w szczególności osobom chorym i niepełnosprawnym oraz znajdującym
się w trudnej sytuacji

Wiele osób spośród seniorów, emerytów i kombatantów to ludzie przewlekle chorzy
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dochody uzyskiwane z emerytur bądź rent, nie
wystarczają na zapewnienie kompleksowej opieki lekarskiej lub rehabilitacji na odpowiednio
wysokim poziomie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na miarę swoich możliwości
zdobywali wiadomości i informacje na tematy mogące usprawnić życie seniorów.
W 2009 roku udzielono pomocy informacyjnej w następujących tematach:
możliwości dofinansowania likwidacji barier komunikacyjnych;
możliwości dofinansowania likwidacji barier architektonicznych
zamieszkania;
możliwości dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
możliwości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych;

w

miejscu

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielili wszelkiej niezbędnej pomocy
(w tym również finansowej) członkom organizacji kombatancko - emeryckich. Organizacjom
udzielono wszelkiej niezbędnej pomocy w sprawach organizacyjnych.

Praca wolontariuszy w środowisku seniorów, emerytów i kombatantów.
W ramach realizacji zadań związanych z wolontariatem w roku 2009 przeszkolono
20 osób chętnych do pracy wolontariackiej.
Szkolenie prowadził zespół trenerów terapeutów z Oddziału Szkolenia Nauczycieli
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa.
W roku 2009 Drużyna Zielone Diabły jak w latach ubiegłych bardzo aktywnie
współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy realizacji programu integracyjnowspierającego emerytów i kombatantów z terenu miasta i gminy Wołomin.
Przeszkoleni wolontariusze podjęli pracę wolontariacką u osób potrzebujących
z terenu miasta i gminy Wołomin.

Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszeń i organizacji.
Zakres
wydatkowania
środków
finansowych
z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń i obejmował:

został

określony

razem

dofinansowywanie bieżącej działalności stowarzyszeń i organizacji (w tym części
kosztów telefonów, czynszu, opłat za media),
dofinansowanie pokrycia części kosztów: organizacji dni okolicznościowych (drobny
poczęstunek, napoje, słodycze, itp.), wynajęcia transportu autokarowego na
organizację wycieczek krajoznawczych i do miejsc kultu religijnego, uczestnictwa w
uroczystościach rocznicowych i państwowych (wiązanki i wieńce), organizowania
imprez integracyjnych (zabaw tanecznych, balów, wieczorków kulturalnych, ognisk),
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Zwiększenie znaczenia Centrum Aktywności Lokalnej
Zgodnie z założeniami funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej w roku 2009
było to miejsce dostępne dla wszystkich grup nieformalnych i stowarzyszeń działających na
terenie miasta i gminy Wołomin na rzecz społeczności lokalnych.
Spotkania z organizacjami odbywały się cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu, w
zależności od potrzeb, również częściej. W 2009 roku w CAL-u odbyło się ogółem 15
spotkań z organizacjami zrzeszającymi kombatantów, emerytów i seniorów
Zespoły kuratorów Sądu Rodzinnego raz w tygodniu w lokalu CAL odbywały spotkania
konsultacyjne i superwizyjne dotyczące mieszkańców miasta i gminy Wołomin
podopiecznych Sądu Rodzinnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkania odbywały się w
dwóch zespołach – w środy i czwartki w godzinach popołudniowych.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Centrum Wolontariatu zrzeszającego
wolontariuszy z terenu Miasta i Gminy Wołomin, głównie młodzieży w wieku szkolnym.
Młodzi wolontariusze w budynku Centrum Aktywności Lokalnej udzielali młodszym
kolegom pomocy w nauce. W 2009 roku wolontariusze przepracowali w Cal-u ogółem 100
godzin zajęć wyrównawczo- pomocowych.
Centrum Aktywności Lokalnej służyło w roku 2009 jako miejsce wydawania paczek
żywnościowych dla osób potrzebujących. Pozyskanie i rozdział żywności zrealizowany
został wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.
Wydawanie paczek odbyło się w miesiącu październik. Ogólnie wydano ponad 9,5 ton
żywności. Pomocą w formie żywności objęto około 550 osób.

Inne działania podejmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej tradycyjnie aktywnie uczestniczył
w organizacji Paraolimpiady dla Osób Niepełnosprawnych oraz dzień godności osób
niepełnosprawnych. Pracownicy pomagali w zajęciach sportowych, udzielali
zainteresowanym wszelkich informacji, zapewniono również gorący poczęstunek dla
wszystkich uczestników Paraolimpiady w ramach pozyskania do współpracy sponsorów –
lokalnych przedsiębiorców.
Jak co roku, OPS zorganizował w Miejskim Domu Kultury śniadanie Wielkanocne
oraz spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka, osób samotnych i starszych. W tych
spotkaniach wzięło udział ponad 350 najuboższych mieszkańców Wołomina.
W 2009 r. dwie osoby reprezentujące Ośrodek, skierowane zostały do udziału w
pracach komisji stypendialnych, na których rozpatrzono wnioski osób ubiegających się o
przyznanie stypendium socjalnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Miejskim Zakładem Oczyszczania wykonuje
zadania związane z organizacją na terenie Gminy prac społecznie użytecznych ( blisko 100
osób w ramach powyższego zadania wykonuje pracę na terenie miasta – głównie przy
oczyszczaniu i porządkowaniu ulic, lasów).
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Realizacja programów współfinansowanych przez Unię Europejską

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie przystąpił po raz drugi do
realizacji programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Rozpoczęto realizację
projektu systemowego pt. „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności”.
Powyższy projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 – Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wypełniał również założenia zawarte w
„Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do
2015 roku” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr XXX-79/09 z dnia 25.VI. 2009r.
Projekt został skierowany do klientów korzystających z pomocy miejscowego OPS,
głównie kobiet jak, spełniających również inne kryteria takie jak: długotrwałe bezrobocie,
będące w wieku aktywności zawodowej. Obejmował osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym.
Celem ogólnym projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” było
wsparcie mobilności osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń opieki
społecznej i są w wieku aktywności zawodowej, pozwalające na przezwyciężenie
indywidualnych barier w powrocie lub wejściu na rynek pracy.
Celami szczegółowymi projektu było:
wsparcie psychologiczne osób długotrwale bezrobotnych pozwalające na bardziej
świadome
i skuteczne funkcjonowanie w środowisku, a także przeciwdziałające
postępowaniu procesowi marginalizacji społecznej tych osób, poprzez zwiększenie
umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności,
podniesienie kompetencji kluczowych poprzez nabycie umiejętności poruszania się po
rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwiększających ogólny poziom
kompetencji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych.
W ramach realizowanego projektu podjęto konkretne działania. W Centrum
Aktywności Lokalnej w Wołominie zorganizowano dwa moduły pt. „Wsparcie
psychologiczne, trening komunikacji, asertywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów”
oraz „Podnoszenie kompetencji kluczowych. Miały one na celu podniesienie własnej
samooceny, miały dać motywację do uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy projektu nabyli
również praktyczną umiejętność poruszania się po rynku pracy, pisania CV, listu
motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Każda z uczestniczek miała
możliwość skorzystania z porad wykwalifikowanej wizażystki w celu udoskonalenia lub
zmiany swojego wizerunku.
Następnie przystąpiono do realizacji szkoleń związanych z nabywaniem przez
uczestników projektu konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Odbyły się
następujące szkolenia: „Opiekunka dziecięca”, „Profesjonalne utrzymanie czystości”,
„Kucharz - Garmażer” – szkolenia powyższe zostały zrealizowane w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Warszawie. Ponadto w Wołominie zorganizowano szkolenie „Kurs obsługi
komputera”.
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Każda z uczestniczek miała możliwość skorzystania z terapii indywidualnej, bądź z
terapii grupowej.
W ramach szkoleń zapewniono uczestnikom dojazd na szkolenia, każdy z nich na czas
trwania projektu otrzymał wsparcie dochodowe (w formie finansowej).
W ramach projektu sfinansowano zatrudnienie dwóch nowych pracowników
socjalnych.
Zgodnie z planem projekt miał być realizowany w miesiącach lipiec – grudzień 2009r.
Jednakże z przyczyn niezależnych od Ośrodka faktyczny czas realizacji to wrzesień –
grudzień 2009r.
Z każdym z uczestników projektu został podpisany kontrakt socjalny określający
indywidualnie wzajemne prawa i obowiązki. Projekt został ukończony przez 30 uczestników.
Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych Ośrodka
Pomocy Społecznej w 2009 r.
Plan
Rodzaj zadań

finansowy
na 2009 r.

1

2

Kwota
otrzymanych
dotacji na
realizację
zadań
własnych i
zleconych

Kwota
zrealizowanych
wydatków

3

4

ogółem

Wysokość
niewykorzystanych
dotacji zwróconych
na konto Urzędu
Miejskiego

% udział
zrealizowanych
wydatków

5 (3-4)

6

w 2009 r.

(z kol. 4)

Zadania własne
finansowane z
budżetu Gminy
Wołomin

4.678.702,00

4.670.866,00

4.667.690,02

3.175,98

28,1

Zadania zlecone
i dofinansowanie
zadań własnych
z budżetu
Wojewody
Mazowieckiego

11.963.356,00

11.963.355,81

11.925.774,55

37.581,26

71,9

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
w 2009 r.
ZADANIA ZLECONE ORAZ DOFINANSOWANIE ZADAŃ
WŁASNYCH – BUDŻET WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
I Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Koszty wydawania decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027) - 4.414,32
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§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych, którzy
wydali ww. decyzje

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

126,00

§ 4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

244,00

§ 4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych.

126,00

§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji

126,00

3.213,00

500,60
78,72

RAZEM:

4.414,32

II Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.648.948,88

§ 3110

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę

6.350.166,99

Świadczenia z funduszu aliment. wypłacono na kwotę

1.305.090,18

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę

656.010,20

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych
opłacono dla 73 osób

78.221,51

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe 6 pracowników realizujących wypłacanie
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

209.905,00

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

17.180,94

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

31.224,06

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1.150,00
RAZEM:
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8.648.948,88

III Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne - 148.337,56
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono za 53 osoby na kwotę
od zasiłków stałych i osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne opłacono za 378 osób na kwotę

148.337,56
81.902,79

66.434,77

IV Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - 1.889.229,91
§ 3110 – Świadczenia społeczne ogółem, w tym:
Zasiłki stałe wypłacono 375 osobom na kwotę
Zasiłki okresowe wypłacono 544 osobom na kwotę

1.889.229,91
1.448.720,04
440.509,87

V Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 58.789,88

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w formie umów zlecenia dla dzieci
chorych na autyzm i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Ogólny koszt realizacji tego zadania wyniósł w 2009 r.

58.789,88

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)

55.278,60

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

3.026,99

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

484,29

VI Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 800,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe przyznano 2 cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP na kwotę 800,00
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VII Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 766.994,00

§ 3110 Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”- dożywianiem objętych zostało 1.165 dzieci i dorosłych.
Koszt programu (ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego) wyniósł 766.994,00

VIII Rozdział 85219 – Utrzymanie OPS - 1.659.941,21

Rozdz.

§

Treść

Ogółem

85219

1.659.941,21

Zadania
zleconebudżet
Wojewody
Mazowieck.

Zadania
własnebudżet
Gminy
Wołomin

408.260,00 1.251.681,21

Utrzymanie OPS

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone

7.528,73

0,00

7.528,73

1.142.013,00

408.260,00

733.753,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

81.294,11

0,00

81.294,11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

189.662,00

0,00

189.662,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

31.850,00

0,00

31.850,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

58.804,00

0,00

58.804,00

4260 Zakup energii

21.295,00

0,00

21.295,00

4270 Zakup usług remontowych

800,00

0,00

800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

1.780,00

0,00

1.780,00

4300 Zakup usług pozostałych

28.578,84

0,00

28.578,84

915,49

0,00

915,49

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel.
telefonii komórkowej

3.009,90

0,00

3.009,90

4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel.
telefonii stacjonarnej

12.325,27

0,00

12.325,27

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

16.782,41

0,00

16.782,41

149,09

0,00

149,09

do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4410 Podróże krajowe służbowe
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4430 Różne opłaty i składki

2.535,44

0,00

2.535,44

37.418,00

0,00

37.418,00

4700 Szkolenia pracowników

1.430,00

0,00

1.430,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu druk. i kserogr.

3.281,55

0,00

3.281,55

4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

18.488,38

0,00

18.488,38

4440 Odpisy na ZFŚS

ZADANIA WŁASNE – BUDŻET GMINY WOŁOMIN
I Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

1.293.623,42

§ 3110 – Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

429.827,00

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono
791 osobom na kwotę
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego przyznano 3 rodzinom i wypłacono w wysokości
Koszty zorganizowania Wigilii i Śniadania Wielkanocnego dla klientów
OPS
§ 3119 – Zasiłki celowe dla 30 uczestników projektu systemowego
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie
szanse – powrót do aktywności” – wkład własny Gminy Wołomin
§ 4300 – Zakup usług pozostałych

413.054,16

2.780,00
13.992,84
26.728,72

117.382,00

Zorganizowano i opłacono 9 pogrzebów
pogrzebowa) na łączną kwotę

(usługa cmentarna i
14.773,00

Opłaty pocztowe porto, prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń z
pomocy społecznej
§ 4330 – Zakup usług przez jst. od innych jst.

102.609,00

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej opłacono za 49 osób na kwotę

719.685,70

II Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

719.685,70

1.147.380,05

§ 3110

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę

§ 4300

Opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych
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1.146.101,87
1.278,18

III Rozdział 85228 – Usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze

490.715,50

Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
wykonano i opłacono za 99 osób na kwotę 490.715,50

IV Rozdział 85295 – Pozostała działalność

484.289,84

§ 3110 – Świadczenia społeczne

445.423,37

Realizacja prac społecznie użytecznych - liczba pracujących – 86 osób

247.475,30

Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianiem
objętych zostało 1.165 dzieci i dorosłych. Koszt programu (ze środków
budżetu Gminy Wołomin) wyniósł 191.748,51 (20% całości
Programu)
Obiady szkolne dla dzieci nie objętych Programem wypłacono na
kwotę
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia dla organizacji kombatanckoemeryckich (zakup wiązanek, kwiatów, artykułów spożywczych, słodyczy)
§ 4260 – Zakup energii dla organizacji kombatancko – emeryckich

191.748,51

6.199,56
11.238,03
1.550,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (czynsz, częściowy zwrot kosztów za
rozmowy telefoniczne, koszty transportu na wycieczki członków organizacji
kombatancko-emeryckich)

21.652,40

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej (częściowy zwrot kosztów za rozmowy telef. przedstawicieli
organizacji komb.- emeryckich)

4.426,04

DOTACJA ROZWOJOWA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA
FINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WOŁOMIŃSKIE SZANSE POWRÓT DO AKTYWNOŚCI”

Rozdz.

85219

§

Treść

Wykonanie
wydatków
236.358,96

Ogółem:
4018 Wynagrodzenia osobowe – EFS
4019 Wynagrodzenia osobowe – budżet państwa
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63.521,29
4.193,44

4118 Składki na ubezpieczenie społeczne - EFS
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – budżet państwa
4128 Składki na Fundusz Pracy – EFS
4129 Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa
4268 Zakup energii – EFS

9.645,95
549,29
1.337,57
76,17
2.241,26

4269 Zakup energii – budżet państwa

127,63

4308 Zakup usług pozostałych – EFS

144.714,34

4309 Zakup usług pozostałych – budżet państwa

7.664,66

4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – EFS

1.487,39

4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – budżet państwa

84,70

4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych – EFS

676,73

4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych – budżet państwa

38,54
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