Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za rok 2011
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, 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) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.),
4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458, z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 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 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 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 2010r.
Nr 234, poz. 1536),
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)Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.
1493 z późn. zm.),
15)Statutu Ośrodka zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX-70/2004 z dnia 03.06.2004 r. Rady Miejskiej w
Wołominie (z późn. zm.),
16)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.,
17)Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i
samorządowych jednostek budżetowych.

1. Stan zatrudnienia pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie
Na dzień 31 grudnia 2011r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie zatrudnionych było 40
pracowników na umowę o pracę.
Tabela 1. Charakterystyka zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej – stan na dzień 31 grudnia 2011r.
Lp.
WYKSZTAŁCENIE
PRACOWNICY
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
1
podyplomowe
2
1
1
2
wyższe II stopnia
13
11
2
3
wyższe I stopnia (licencjat, inżynier)
9
7
2
4
policealne
8
8
5
średnie
7
6
1
6
zawodowe
1
0
1
LICZBA PRACOWNIKÓW OGÓŁEM
40
33
7
Pracownicy Ośrodka systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje – obecnie 5 pracowników
uzupełnia wykształcenie. Ponadto pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje także w innych formach
edukacyjnych, takich jak szkolenia, seminaria, konferencje, wizyty studyjne. W 2011 roku uczestniczyli w
następujących przedsięwzięciach:
Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć edukacyjnych, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka w 2011r.
Lp.
DATA
TYTUŁ
FORMA EDUKACYJNA
Ewidencja dochodów i wydatków po 01 stycznia
szkolenie
1
28.01.2011r.
2011r. w jednostkach budżetowych pomocy
społecznej
2
12.05.2011r.
Finansowanie i rachunkowość
szkolenie
3
01.06.2011r.
Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych
szkolenie
4
22.06.2011r.
Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy
konferencja
5 28-29.06.2011r. Wokół bezdomności
konferencja
6
11.08.2011r.
Uzależnienia i jak im przeciwdziałać
konferencja
7
26.08.2011r.
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
szkolenie
Umiejętności interpersonalne w pracy z osobami z
8 05-06.09.2011r. rodzin dotkniętych alkoholizmem, w tym z ofiarą i
szkolenie
sprawcą przemocy w rodzinie
Wizyta studyjna dla kadry zajmującej się pomocą
9 05-07.09.2011r. osobom niepełnosprawnym w Ośrodku Mieszkalno
wizyta studyjna
– Rehabilitacyjnym „Labirynt” w Olsztynie
Rozwój wolontariatu w placówkach pomocy
społecznej, jego rola w działaniach
10 05-07.09.2011r.
szkolenie
wolontarystycznych – forma przygotowania do
zatrudnienia i integracji osób wykluczonych
11
15.09.2011r.
Zamówienia publiczne w praktyce
szkolenie
12
16.09.2011r.
Ochrona danych osobowych
szkolenie
13 22-23.09.2011r. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w pracy z
szkolenie

14

27-28.09.2011r.

15
16

13-14.10.2011r.
19-20.10.2011r.

17

04.11.2011r.

18

09.11.2011r.

19
20

09-10.11.2011r.
17-18.11.2011r.

21

24-25.11.2011.

23

30.1102.12.2011r.
06-08.12.2011r.

24

07.12.2011r.

22

osobami z zaburzeniami psychicznymi
„Zawsze Pomocni” praca socjalna i rola w
aktywizacji osób wykluczonych
Przemoc w rodzinach alkoholowych
Jak skutecznie pomagać? –przemoc w rodzinie
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi w procesie
inwentaryzacji mienia jednostki
Warsztaty dla osób pracujących z chorymi
psychicznie
Młodzież, a uzależnienie od narkotyków
Lista płac dla zaawansowanych
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinach
alkoholowych
Tworzenie i funkcjonowanie zespołów
interdyscyplinarnych
Superwizja dla pracowników socjalnych
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w 2011roku –
aktualny stan prawny

konferencja
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
seminarium
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie

2. Świadczenia ze środków pomocy społecznej
Celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek
Pomocy Społecznej realizuje różne formy pomocy:
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 2011 roku OPS finansował posiłki w szkołach dla
482 dzieci oraz obiady barowe dla 275 osób),
3. Świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało
96 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 2011 roku z usług tych całkowicie finansowanych przez Wojewodę korzystało 16
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 2011 roku OPS
dofinansowywał pobyt w DPS 47 osobom,
6. Zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (w 2011 roku OPS pokrył koszty
pochówku 14 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 kombatanckoemeryckimi 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 2011 roku była to liczba ok. 98 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
sprawozdawczym 2011r. były:
• ubóstwo – 932 osoby,
• sieroctwo – 5 osób,
• bezdomność - 57
• bezrobocie – 766 osób,
• niepełnosprawność – 485 osób,
• długotrwała lub ciężka choroba – 635 osób,
• przemoc w rodzinie – 14 osób,
• potrzeba ochrony macierzyństwa – 44 osoby,

finansowej przez Ośrodek w okresie

•
•
•
•
•
•

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 321osób,
trudność w integracji cudzoziemców – 14 osób,
trudność w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego – 38 osób,
alkoholizm lub narkomania – 99 osób,
zdarzenie losowe – 15 osób,
klęska żywiołowa lub ekologiczna – 22 osoby.

Oceny warunków życiowych dokonuje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby czy rodziny ubiegających
się o świadczenia z pomocy społecznej.
U osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej często występuje kilka dysfunkcji, okoliczności przyznania pomocy. Oczekiwania
ubiegających się o pomoc są znacznie większe od możliwości finansowych Ośrodka, jak również często w
ogóle nie mieszczą się w zasadniczych celach pomocy społecznej wynikających z Ustawy o pomocy
społecznej, którym jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Świadczona jest więc często
pomoc, która pozwala jedynie na częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem określonej
potrzeby rodziny.

3. Świadczenia Rodzinne
Świadczenia rodzinne realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o
świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r., nr 139, poz. 992 z późn. zm). System świadczeń rodzinnych
tworzy system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych wspierających rodziny znajdujące 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 2011 roku do Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy
Społecznej wpłynęło wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego - 1.490 osób.
W 2011 r. przyjęto następującą liczbę osób dotyczących dodatków do zasiłku rodzinnego:
1. Urodzenie dziecka – 174 osób,
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 299 osób,
3. Wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – 528 osób,
4. Samotnego wychowywania dziecka – 110 osób,
5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 172 osób,
6. Rozpoczęcie roku szkolnego – 1040 osób,
7. Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i z zamieszkaniem – 260 osób.
Oprócz tych form ustawa przewiduje dwa świadczenia opiekuńcze tj.:

1. Świadczenie pielęgnacyjne – 145 osób,
2. Zasiłek pielęgnacyjny – 761 osób;,
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczególnych
warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
(Dz.U. Nr 212 poz. 1262) do tutejszego Działu Świadczeń Rodzinnych wpłynęło wniosków o przyznanie
pomocy finansowej – 103 osób.
W 2011 roku zostało przyjętych wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw.
„becikowe” – 590 osób.
W 2011 roku Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wydał:
1. 2.618 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych,

2.
3.
4.
5.

225 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych,
17 decyzji odmownych prawa do świadczeń rodzinnych,
9 decyzji zmieniających prawo do świadczeń rodzinnych,
58 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.
Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
W 2011 roku wniosków o fundusz alimentacyjny wpłynęło – 289 osób.
287 – decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
36 – decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
27 – decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2 - decyzje odmowne – świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
6 - decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia;
Jednocześnie zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów tutejszy Dział Świadczeń Rodzinnych w 2011 roku wydał 459 decyzji do
dłużnika alimentacyjnego orzekającego zwrot należności z funduszu alimentacyjnego.
W okresie sprawozdawczym 2011 r. do Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy
Społecznej wpłynęło wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego - 1.373 osób

4. Pomoc niematerialna
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 promowania pozytywnego
wizerunku osoby starszej jako człowieka aktywnego pełni wartościowego dla społeczności lokalnej.
Realizacja poszczególnych celów planu współpracy rozpoczęła się podpisaniem porozumienia i
odbywała się w sposób ciągły przez cały rok 2011. Była kontynuacją i rozwinięciem działań
podejmowanych w latach poprzednich.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXX-276/05 dotyczącą współpracy i dofinansowania
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze OPS Wołomin realizował program z
organizacjami kombatancko-emeryckimi z terenu miasta i gminy Wołomin. Program jest spójny ze
Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku.
Celem głównym programu jest integracja środowisk kombatancko -emeryckich, zwiększenie ich
aktywności w środowisku lokalnym, poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia, że są potrzebni i ważni dla
środowiska lokalnego.
W miesiącu styczniu 2011 podpisano porozumienia o współpracy z następującymi organizacjami:
l . Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
2. Związek Inwalidów Wojennych RP,
3. Związek Narodowych Sił Zbrojnych,
4. Związek Sybiraków,
5. Klub Seniora Słoneczna,
6. Klub Seniora TRAMP,
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 1,
8. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 2,
9. Liga Kobiet Polskich,
10. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Po przedstawieniu budżetu na rok 2011, który był porównywalny do roku 2010 ustalono zasady
wydatkowania go przez organizacje kombatancko - emeryckie. Ustalono, że w ramach współpracy OPS
sfinansuje dla każdej z organizacji pięć spotkań okolicznościowych do wyboru - 200 zł na każde ze
spotkań. Każda z organizacji otrzymała też dofinansowanie na wyjazd integracyjny w dowolnie wybrane
miejsce - 1300 zł dla organizacji. OPS zobowiązał się tez do pokrywania części kosztów opłat za rozmowy
telefoniczne związane z funkcjonowaniem organizacji. W związku z uczestnictwem ww. organizacji w
życiu społecznym i patriotycznym miasta OPS zobowiązał się też do pokrywania kosztów wiązanek (ilość
wiązanek była ustalana każdorazowo).
W roku 2011 odbyło się 12 spotkań przedstawiciela OPS z przedstawicielami organizacji - raz w
miesiącu - w celach organizacyjnych dotyczących uczestnictwa organizacji kombatancko emeryckich w
życiu społecznym i patriotycznym Wołomina. Każde ze spotkań było protokołowane oraz posiada listę
obecności Miejscem spotkania był lokal Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Warszawskiej 8. Ponadto
każda z organizacji organizowała spotkania okolicznościowe (wigilia, śniadanie wielkanocne, dzień kobiet,
dzień seniora, dzień matki), gdzie zapraszała przedstawicieli OPS i innych organizacji biorących udział w
projekcie.
W ciągu 2011 roku organizacje kombatancko emeryckie przy aktywnym wsparciu drużyny
harcerskiej 56 Specjalnościowej Drużyny ZIELONE DIABŁY brały udział w następujących
uroczystościach patriotycznych:

1. Obchody powstania styczniowego - styczeń 2011,
2. Zaślubiny z morzem - luty 2011,
3. Obchody uchwalenia konstytucji - maj2011,
4. Uroczystości Cudu nad Wisłą - sierpień 2011,
5. Obchody wybuchu II wojny światowej - wrzesień 2011,
6. Dzień Sybiraka - wrzesień 2011,
7. Obchody Święta Niepodległości - listopad 2011.
Ponadto zorganizowano dwa bale integracyjne dla organizacji kombatancko emeryckich:
1. bal letni w Galopie powiatowy sfinansowany dla członków organizacji kombatancko emeryckich z
terenu miasta i gminy Wołomin - lipiec 2011, 120 osób,
2. bal jesienny integracyjny dla członków organizacji kombatancko – emeryckich z terenu miasta i
gminy Wołomin - listopad 2011, 215 osób.
W roku 2011 cele związane z integracją i wspomaganiem organizacji kombatanckoemeryckimi zostały zrealizowane. 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.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielili wszelkiej niezbędnej
pomocy (w tym również finansowej) członkom organizacji kombatancko - emeryckich.
Organizacjom udzielono wszelkiej niezbędnej pomocy w sprawach organizacyjnych.

5. Inne działania podejmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
W 2011 roku pracownicy Ośrodka aktywnie uczestniczyli w działaniach pozamaterialnych:
1. Tradycyjnie pracownicy Ośrodka zorganizowali Śniadanie Wielkanocne oraz spotkanie Wigilijne w
Domu Kultury w Wołominie dla mieszkańców Wołomina – klientów Ośrodka, osób samotnych. W
spotkaniach udział wzięło ponad 350 osób z najuboższych środowisk. Zaangażowanych w
przygotowanie Świąt było 18 pracowników.
2. W miesiącu maju 2011r. pracownicy Ośrodka pomagali w zorganizowaniu Paraolimpiady dla
Osób Niepełnosprawnych a następnie brali czynny udział w jej realizacji. Wszyscy pracownicy
socjalni pomagali w zajęciach sportowych, udzielali zainteresowanym niezbędnych informacji,
wydali koszulki, prezenty i inne gadżety dla uczestników. Zapewniono również gorący posiłek
(grochówka, kiełbaski) oraz napoje pozyskane od lokalnych sponsorów. Paraolimpiada miała
zasięg powiatowy. Udział wzięło około 500 osób.
3. 10 pracowników socjalnych brało udział w organizacji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.
Zorganizowano wspólnie z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
punkt informacyjno-konsultacyjny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wołominie oraz
festyn w parku miejskim przy ulicy Moniuszki.
4. Dwukrotnie w ciągu roku zorganizowano pomoc rzeczową w formie żywności dla mieszkańców
Wołomina. Żywność pochodziła z Banku Żywności i wydawana była przez 5 pracowników.
5. W roku 2011 Ośrodek pomocy Społecznej wykonywał zadania związane z organizacją na terenie
Miasta i Gminy Wołomin prac społecznie – użytecznych . W ramach tego zadania 100 klientów
Ośrodka wykonywało prace porządkowe na rzecz miasta.
6. W roku 2011 dwie osoby reprezentujące Ośrodek Pomocy Społecznej brały udział w pracach
komisji stypendialnych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wołomin. Komisja rozpatrywała
wnioski osób ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego.
Zakres pomocy pozamaterialnej realizowanej przez Dział Pomocy Środowiskowej:
1. pomoc w wystosowaniu pism do PGE lub prośba o wstrzymanie procesu windykacji – 30,
2. pomoc w zredagowaniu pism do WMiTP lub opinia w celu poparcia starań o przydział mieszkania
– 58,
3. pomoc w wystosowaniu pisma do ZTM w celu poparcia starań o umorzenie zadłużenia za
przejazd bez ważnego biletu – 5,
4. udzielanie pełnych informacji o przysługujących prawach, udzielanie porad adekwatnych do
zgłaszanych problemów – każdorazowo podczas wywiadu,
5. współpraca z innymi instytucjami tj. kurator, policja, pedagog – 778,
6. monitorowanie i nadzór nad rodzinami problemowymi – 117,
7. poradnictwo socjalne – skierowanie do specjalistów – 138,
8. interwencje w środowisku – 199,
9. wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną – 28,
10. organizowanie transportu klientów do DPS, ZOL – 11,
11. skierowanie do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia – 50,
12. zgłaszanie wizyt lekarskich u klientów – 36,
13. zgłaszanie osób w rodzinach z problemem alkoholowym do GKRPA – 54,
14. podstawowa pomoc prawna – w miarę potrzeb – 69,
15. organizowanie czasu wolnego – w miarę potrzeb – 42,

16. procedura Niebieskiej Karty – 4,
17. komplet dokumentów DPS – 10,
18. wywiad środowiskowy - potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 74,
19. organizacja pomocy wolontarystycznej (korepetycje, osoby niepełnosprawne) – 8,
20. organizacja transportu osób niepełnosprawnych – 4,
21. wywiad środowiskowy – opinia dot. pomocy dla kombatantów – 1,
22. skierowanie/pismo do innych instytucji w celu uzyskania pomocy (żywnościowej) –17
23. informacja do administratora budynku w celu poprawy warunków lokalowych – 12,
24. kontakt z org. pozarządowymi w celu zorganizowania rehabilitacji – 5,
25. pozyskiwanie środków od sponsorów – 6.
Rodziny usamodzielnione
w tym z powodu:
 podjecie pracy
 nabycie uprawnień do świadczenia
 inne (brak kontaktu)

97 osób,

Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych:
Liczba IPWzB:

32.
5.

48 osób,
22 osób,
27 osób.

6. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzeniem NR 196/2011 Burmistrza Wołomina z dn. 02.11.2011r. został powołany Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie:
1. Pan Krzysztof Watros - przedstawiciel Komendy Policji w Wołominie,
2. Pani Barbara Wleklak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wołominie,
3. Pani Magdalena Powierża - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wołominie,
4. Pani Katarzyna Makowska - przedstawiciel Straży Miejskiej w Wołominie,
5. Pani Joanna Kur - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie,
6. Pani Maria Wytrykowska - przedstawiciel jednostek oświatowych,
7. Pani Jadwiga Gawkowska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie,
8. Pani Barbara Stasiszyn – przedstawiciel Towarzystwa Rozwijania Aktywności u Dzieci „Szansa”,
9. Pani Małgorzata Gałan- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie,
10. Pani Beata Michalik – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie,
11. Pani Gabriela Czarnecka – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wołominie,
12. Pani Zofia Gwara – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Członkowie Zespołu zostali powołani na okres 2 lat.
Na I posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyło się dnia 21.11.2011r. w Urzędzie
Miejskim w Wołominie dokonano wyboru przewodniczącego - p. Małgorzatę Gałan z OPS,
wiceprzewodniczącego - p. Zofię Gwarę z PCPR oraz sekretarza – p. Marię Wytrykowską przedstawiciela
oświaty. Podjęto decyzję o telefonicznym i elektronicznym powiadamianiu członków o spotkaniu
zespołu. Ustalono także, rodzaj dokumentów, które będą obowiązywały w pracy Zespołu i Grup
roboczych. Miejscem spotkań Grup Roboczych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.
W okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące działania:
1. Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Zespołu, dnia 05.12.2011r. przeprowadziły szkolenie dla
pracowników Szpitala Powiatowego w Wołominie, dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”,
2. Zostały założone 4 „Niebieskie Karty” oraz powołane 4 grupy robocze. Koordynatorami w tych
grupach zostali pracownicy socjalni. Nadal prowadzone są działania w powyższych sprawach.

7. Realizacja programów współfinansowanych przez Unię Europejską
W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie po raz czwarty przystąpił do realizacji
programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Kontynuowano realizację projektu systemowego pt. „Wołomińskie szanse – powrót do
aktywności”.
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet
VII – Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zgodny był również z założeniami zawartymi w „Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr XXIX276/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku.
W 2011 roku projekt był skierowany jednocześnie do kobiet i mężczyzn korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W projekcie
wzięło udział 27 kobiet i 7 mężczyzn (w tym 3 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością). Były to osoby
zarówno osoby bezrobotne jak i nieaktywne zawodowo. Pracownicy socjalni przygotowali dla każdego z
uczestników indywidualne plany działań, zgodnie z ich wolą i preferencjami. Podpisanych zostało 32
kontrakty socjalne. Projekt zgodnie z ustalonymi zadaniami ukończyło 28 osób. Pozostałe 4 przerwały
udział w projekcie.
Projekt systemowy „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w 2011 roku, był kontynuacją
i rozwinięciem projektu z lat 2008-10. Wspierał aktywność osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo, miał na celu umożliwienie nabycia umiejętności pozwalających klientom na przezwyciężenie
indywidualnych barier w powrocie lub wejściu na rynek pracy.
W ramach projektu były realizowane cele ogólne i szczegółowe, podzielone na następujące
zdania:
 panele psychologiczne – ukierunkowane na wparcie psychologiczne w zakresie zwiększenia
komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów, świadomego i skutecznego funkcjonowania w
środowisku,
 panele umiejętności poruszania się po rynku pracy – ukierunkowane na naukę lub zwiększenie
praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy, pisania CV, listu motywacyjnego,
prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 szkolenia zawodowe – ukierunkowane na zwiększenie lub nabycie konkretnych kwalifikacji i
umiejętności zawodowych,
 zajęcia w grupach terapeutycznych – ukierunkowanych na treningi umiejętności panowania nad
agresją, wpływu uzależnień na życie w związkach, zwiększania poczucia własnej wartości wśród
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Panele psychologiczne i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zajęcia w grupach
terapeutycznych zostały przeprowadzone w Wołominie w budynku Centrum Aktywności Lokalnej oraz
TRAD „Szansa”.
Szkolenia zawodowe odbyły się w Warszawie i zostały zrealizowane przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Warszawie. W 2011 roku zrealizowane zostały następujące szkolenia zawodowe:
 Magazynier z obsługa komputera,
 Obsługa kas fiskalnych,





Kucharz – garmażer,
Opiekunka osób starszych,
Układanie glazury i terakoty.

Zorganizowane zostało również szkolenie pt. „Kurs obsługi komputera”, które zrealizowane
zostało w Wołominie.
W ramach projektu każdy z uczestników został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym,
sfinansowano koszt dojazdu na szklenia (bilety ZTM), otrzymał wsparcie finansowe w formie
wypłacanych co miesiąc zasiłków. Zorganizowano również spotkanie integracyjne w miesiącu grudniu, w
czasie którego podsumowano realizację projektu. Wręczono również uczestnikom projektu paczki
świąteczno – noworoczne.
W ramach projektu sfinansowano również zatrudnienie jednego nowego pracownika socjalnego.
Wyposażono również stanowisko pracy poprzez zakup zestawu komputerowego, drukarki, biurka oraz
szafy.
Projekt był promowany poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz
ogłoszenia w prasie lokalnej.

8. Analiza wykonania budżetu w roku 2011
DOCHODY:
Rozdz.
§
85212 0690

0690

0920

0970

0980
85214

0830

85216
85219

0970
0970
0970

85228

85295

0830

0970

Treść
Wpływy z różnych opłat
(koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- budżet gminy)
Wpływy z różnych opłat
(koszty upomnień w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych – budżet wojewody)
Pozostałe odsetki
z tego:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- odsetki od wyegzekwowanych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Wpływy z różnych dochodów
z tego:
- wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy płac i składek ZUS od
osoby z działu świadczeń rodzinnych zatrudnionej w ramach prac
interwencyjnych
- zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Wpływy z usług
(wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej)
Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty porto z lat ubiegłych)
Wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych)
Wpływy z różnych dochodów
z tego:
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku
dochodowego
- wynagrodzenie płatnika od wypłat świadczeń z ubezpieczenia
społecznego
- zwrot zapłaty za książki z roku ubiegłego
Wpływy z usług
z tego:
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
- wpłaty z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów
(refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy kwot świadczeń
pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne)
RAZEM:

Kwota
176,00

26,40

23.386,47
3.909,70
19.476,77
58.815,54
56.775,71
1.744,23
295,60
202.011,21
5.800,00
1.358,24
661,56
518,42
444,00
46,88
27,54
27.871,98
24.424,78
3.447,20
133.033,62

453.659,44

WYDATKI:
Rodzaj zadań

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

Plan
finansowy
na 2011 r.

2
6.137.703,00

12.001.981,0
0

Kwota
otrzymanych
dotacji na
realizację zadań
własnych i
zleconych
3
6.137.703,00

11.924.620,00

Kwota
zrealizowanych
wydatków
ogółem
w 2011 r.

Wysokość
niewykorzystany
ch dotacji
zwróconych na
konto Urzędu
Miejskiego
4
5 (3-4)
6.134.678,37
3.024,63

11.916.934,63

7.685,37

% udział
zrealizowanych
wydatków
(z kol. 4)
6
33,98%

66,02%

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) – 3.773,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych, którzy wydali ww.
2.761,65
decyzje
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
430,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
67,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
306,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
208,00
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
RAZEM:
3.773,48

II Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.074.256,00
§ 3110 Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę
6.587.334,39
Świadczenia z funduszu aliment. wypłacono na kwotę
1.458.917,63
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę
589.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono
166.776,98
za
130 osób
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 6 pracowników realizujących świadczenia
218.023,00
rodzinne i fundusz alimentacyjny
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
16.375,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących świadczenia
32.166,17
rodzinne i fundusz alimentacyjny
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
5.662,00
RAZEM:
9.074.256,00
III Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 154.504,58
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
154.504,58



pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono za 89 osób na kwotę
pobierających zasiłki stałe opłacono za 360 osób (79,74% całości zadania) na
kwotę

38.755,09
115.749,49

IV Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
370.834,61
§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym:
370.834,61
 Zasiłki okresowe wypłacono 464 osobom na kwotę

V Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.221.292,29
§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym:
 Zasiłki stałe wypłacono 373 osobom (79,94% całości zadania) na kwotę

VI Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (koszty utrzymania OPS) – 401.118,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:




dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych
zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej świadczącym pracę socjalną w środowisku, w tym przeprowadzanie
rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki zgodnie z art.
121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(całkowity koszt realizacji wypłat dodatków w 2011 r. wyniósł 50.258,34 zł.
Różnicę w wysokości 3.140,34 zł pokryto ze środków Gminy Wołomin).
część wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka

370.834,61

1.221.292,29
1.221.292,29

401.118,00

47.118,00
354.000,00

VII Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61.433,87
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 13 terapeutów zatrudnionych na umowy
zlecenia dla 7 dzieci chorych na autyzm i 9 osób z chorobą psychiczną. Liczba godzin specjalistycznych
usług zrealizowanych na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych w 2011 r. wyniosła 2.431,50.
Koszt 1 godziny usługi w okresie od stycznia do sierpnia 2011 wynosił 22,80 zł, natomiast od września do
grudnia 2011 r. - 25 zł.
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)
57.484,20
§ 4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
3.412,97
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
536,70
RAZEM:
61.433,87
VIII Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 900,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe przyznano 1 cudzoziemcowi, który uzyskał zgodę na
pobyt tolerowany na terytorium RP na kwotę 900,00 zł.
IX Rozdział 85279 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 51.006,80
§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe przyznano 22 rodzinom rolniczym, w których
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu
nawalnego lub przymrozków wiosennych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r.)
i
wypłacono na kwotę 51.006,80 zł.
X Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 577.815,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianiem objętych zostało 1.693 dzieci i
dorosłych. Koszt programu (ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego) wyniósł 557.815,00 zł.
(58,24% całości Programu) z tego:
196.984,55
 Obiady dla dorosłych w Stołówce opłacono za 275 osób na kwotę
 Obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno223.333,66
wychowawczych, świetlicach opłacono za 482 osoby na kwotę
137.496,79
 Świadczenia pieniężne na żywność wypłacono 936 osobom na kwotę
RAZEM:
557.815,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – realizacja Rządowego Programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjętego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27
września 2011 r. – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100 zł wypłacono w listopadzie i
grudniu 2011 r. 100 rodzinom na łączną kwotę 20.000,00 zł.

Zadania własne
budżet gminy Wołomin
I Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 29.414,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
29.414,00


pobierających zasiłki stałe opłacono za 360 osób (20,26% całości zadania) na
kwotę

II Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe – 1.836.665,87
§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym:
 Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 1603
osobom na kwotę
 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
przyznano 15 rodzinom i wypłacono w wysokości
 Zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy
bezrobocia wypłacono w wysokości
 Koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego, Wigilii, Spartakiady i Dnia
Godności Osób Niepełnosprawnych
§ 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 ogółem, w tym:
 Zorganizowano i opłacono 14 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na
łączną kwotę
 Opłaty pocztowe porto, prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń z pomocy
społecznej, oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
§ 4330 – Zakup usług przez jst. od innych jst.
 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej opłacono za 47 osób na kwotę
III Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.235.001,12
§ 3110
Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę
§ 4300
Opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych
RAZEM:

29.414,00

712.441,00
636.837,98
28.129,00
30.000,00
17.474,02
29.989,86

120.337,01
29.887,00
90.450,01
973.898,00
973.898,00

1.234.202,00
799,12
1.235.001,12

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 2011 roku przyjęto 1154 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych w tym:
1. rozpatrzono pozytywnie – 1119,
2. załatwiono negatywnie – 35,
3. nie rozpatrzono z przyczyn formalnych – brak.
Wnioski rozpatrzone pozytywnie według liczby członków gospodarstwa domowego:
1. gospodarstwo 1-osobowe – 308,
2. gospodarstwo 2-osobowe – 247,
3. gospodarstwo 3-osobowe – 257,
4. gospodarstwo 4-osobowe – 199,
5. gospodarstwo 5-osobowe – 76,
6. gospodarstwo 6-osobowe działalność więcej – 32.
Zestawienie wniosków załatwionych pozytywnie według typów lokali:
1. najemcy w domach komunalnych – 502,
2. najemcy w domach zakładowych – 2,
3. najemcy działalność prywatnych zarządców – 69,
4. najemcy inni (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 11.
Członkowie spółdzielni o prawie:
1. lokatorskim – 175,
2. własnościowym – 360;
3. Właściciele domów jednorodzinnych – brak.
W 2011 roku wydano dla 85 osób decyzje wstrzymujące, w tym:
 71 decyzji wstrzymujących z tytułu zadłużenia wynikającego z braku dopłat do dodatku
mieszkaniowego,
 3 decyzje wstrzymujące z powodu zgonu głównego najemcy (dotyczy osób zajmujących lokal
samodzielnie),
 1 decyzję wstrzymującą z tytułu rozwiązania umowy,
 3 decyzje wstrzymujące z tytułu sprzedaży lokalu,
 5 decyzji wstrzymujących z tytułu zamiany mieszkania,
 2 decyzje wstrzymujące z tytułu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.
Wydano również 52 decyzje cofające dla osób, które w ustawowym terminie trzech miesięcy od
wstrzymania decyzji uregulowały zadłużenie w czynszu. W roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego
uległa zwiększeniu liczba składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z 1121 w roku
2010 do 1154 w roku 2011 . W 2011 r. wpłynęło 1 odwołanie od decyzji w sprawie dodatku
mieszkaniowego – SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.
W ostatnim roku odnotowano
wzrost liczby składanych wniosków o przyznanie dodatków
mieszkaniowych czego powodem może być między innymi:
 utrata źródeł dochodów wnioskodawców,
 zmiana miejsca zamieszkania wnioskodawców.

IV Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 306.482,10
§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

306.482,10

 Zasiłki stałe wypłacono 373 osobom (20,06% całości zadania) na kwotę

306.482,10

V Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (koszty utrzymania OPS) – 1.582.761,38
Rozdz.

§

85219

Treść

Koszty utrzymania OPS
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
6060

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
Podróże krajowe służbowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania
własne-budżet
Gminy
Wołomin
1.582.761,38
17.517,92
981.571,00
98.149,80
220.737,00
27.534,00
47.949,00
34.399,67
1.372,41
32.637,00
1.493,59
2.593,62
15.689,80
27.682,33
1.563,09
2.558,10
43.022,00
3.928,20
22.362,85

W rozdziale 85219 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w grudniu 2011
r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:
1. Stojak Rack 42U (organizer sprzętu teleinformatycznego),
2. UTM + subskrypcje zabezpieczeń (urządzenie do ochrony i monitoringu zasobów
informatycznych OPS),
3. Serwer Dell T410
o Pamięć RAM 4GB RAM (pamięć operacyjna do serwera – zakup częściowy,
kontynuacja w 2012 r.),
4. Zasilacz UPS Rack (zabezpieczenie przed anomaliami zasilania)

o Moduł bateryjny do zasilacza UPS (baterie do UPS w celu podtrzymania pracy urządzeń
przy zaniku lub spadku napięcia w sieci elektrycznej),
5. System operacyjny serwera (oprogramowanie serwera),
6. Licencje CAL (licencje dostępowe dla pracowników i urządzeń korzystających z zasobów serwera
– zakup częściowy, kontynuacja w 2012 r.).
VI Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 467.594,00
Usługi opiekuńcze w 2011 r. świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonano i opłacono
na kwotę 467.594,00 zł. Liczba godzin usług opiekuńczych zrealizowanych na podstawie przyznanych
decyzji administracyjnych w 2011 r. wyniosła 42.508,50, natomiast średnia miesięczna liczba godzin
świadczonych usług – 3.542. Cena 1 godziny usługi –11 zł.
VII Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 676.759,90
§ 3110 Świadczenia społeczne
 Realizacja prac społecznie użytecznych - liczba pracujących - 68 osób
 Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianiem objętych zostało 1.693
dzieci i dorosłych. Koszt programu (ze środków budżetu Gminy Wołomin)
wyniósł 400.000,00 zł. (41,76% całości Programu) z tego:
 Obiady dla dorosłych w Stołówce opłacono za 275 osób na
kwotę
 Obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach,
ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach opłacono za
482 osoby na kwotę
 Świadczenia pieniężne na żywność wypłacono 936 osobom na
kwotę
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (organizacje kombatancko – emeryckie:
zakup wiązanek, kwiatów, artykułów spożywczych, słodyczy)
§ 4260 Zakup energii (organizacje kombatancko – emeryckie)
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, oprawy muzyczne na balu,
koszty transportu na wycieczki członków organizacji kombatanckoemeryckich)
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (częściowy zwrot kosztów za
rozmowy telefoniczne przedstawicieli organizacji komb.- emeryckich)
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe (czynsz za lokal TRAMP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 22, w
którym odbywają się spotkania organizacji kombatancko-emeryckich)

621.701,00
221.701,00
400.000,00

180.529,73

123.462,54
96.007,73

10.744,05
5.160,00
24.510,00

4.361,21

10.283,64

Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu
systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności”
Rozdz.

§

Treść

Wykonanie wydatków

85395
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4217
4219
4307
4309

Wynagrodzenia osobowe pracowników – EFS
Wynagrodzenia osobowe pracowników – budżet państwa
Składki na ubezpieczenie społeczne - EFS
Składki na ubezpieczenie społeczne – budżet państwa
Składki na Fundusz Pracy – EFS
Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – EFS
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – budżet państwa
Zakup materiałów i wyposażenia – EFS
Zakup materiałów i wyposażenia – budżet państwa
Zakup usług pozostałych – EFS
Zakup usług pozostałych – budżet państwa
RAZEM:

75.629,41
4.003,87
11.783,03
623,80
1.388,98
73,54
4.971,55
263,21
6.721,13
355,82
138.285,00
7.321,00
251.420,34

