Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za rok 2012
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej a także dodatków mieszkaniowych w gminie Wołomin zajmuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Aleja Armii Krajowej 34.
Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede wszystkim
w następujących ustawach:
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.),
 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458, z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734,
z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992,
z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r.
Nr 1 poz. 7, z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 921),
 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536),
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180
poz. 1493 z późn. zm.),
 Statutu Ośrodka zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX-70/2004 z dnia 03.06.2004r. Rady Miejskiej
w Wołominie (z późn. zm.),
 Uchwały XXXIX-276/05 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia
Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015r.,
 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.);
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
 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 2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie zatrudnionych było 46
pracowników na umowę o pracę (47 pracowników wraz z Dyrektorem OPS).
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, stanowiącym załącznik numer 1 do zarządzenia Burmistrza
numer 221/11 z dnia 30 listopada 2011r., kadra zarządzająca Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
liczy 5 osób: Dyrektora Ośrodka, Zastępcę Dyrektora Ośrodka, Kierownika Działu Finansowo –
Księgowego, Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej oraz Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych.
W ramach regulaminu wyodrębniono następujące podstawowe komórki organizacyjne:
 Dział Pomocy Środowiskowej – 22 zatrudnionych pracowników;
 (w tym 1 pracownik zatrudniony w ramach projektu systemowego pod tytułem „Wołomińskie
szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 20072013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego)
 Dział Finansowo – Księgowy - 5 zatrudnionych pracowników;
 Dział Sekcji Świadczeń - 3 zatrudnionych pracowników;
 Dział Świadczeń Rodzinnych - 5 zatrudnionych pracowników;
 Samodzielne stanowiska – 5 zatrudnionych pracowników;
 Pozostali pracownicy (asystent rodziny, kierowca) - 2 zatrudnionych pracowników.
Szczegółową charakterystykę zatrudnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie,
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka, przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie z podziałem
na stanowiska pracy – stan na dzień 31 grudnia 2012r.
KOMÓRKI
ILOŚĆ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
ORGANIZACYJNE:
NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH:
Zastępca
Dyrektor
Kierownicy działów
I. KADRA
Dyrektora
ZARZĄDZAJĄCA
1
1
3
Łącznie: 5
Pracownik
socjalny
w ramach
Starszy
Specjalista
Starszy
projektu
Specjalista
Pracownik
pracy
pracownik
systemowego
II. DZIAŁ POMOCY
pracy
socjalny
socjalnej
socjalny
„Wołomińskie
ŚRODOWISKOWEJ
socjalnej
szanse –
powrót do
aktywności”
4
6
4
7
1
Łącznie: 22
Główny
Starszy
III. DZIAŁ
Specjalista
Inspektor
specjalista
inspektor
FINANSOWO KSIĘGOWY
1
1
1
2
Łącznie: 5

Starszy inspektor
3

IV. DZIAŁ SEKCJI
ŚWIADCZEŃ
Łącznie: 3
V. DZIAŁ
Specjalista
ŚWIADCZEŃ
1
RODZINNYCH
Łącznie: 5

VI.SAMODZIELNE
STANOWISKA

-ds.
personalnych
Główny
specjalista
1

Łącznie: 5
VII. POZOSTAŁE
STANOWISKA
Łącznie: 2
Źródło: opracowanie własne;

Inspektor

Referent

1

3

-ds.
projektów i
programów

-ds. dodatków
mieszkaniowych
Starszy
inspektor
1

Specjalista
1

-ds.
sekretariatu
Inspektor
1

Asystent rodziny
1

-ds.
informatyki
Główny
specjalista
1

Kierowca
1

Pracownicy Ośrodka systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje – obecnie jeden z pracowników
uzupełnia wykształcenie na uczelni wyższej. Tabela 2 przedstawia informacje dotyczące poziomu
wykształcenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie.
Tabela 2. Charakterystyka poziomu edukacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie –
stan na dzień 31 grudnia 2012r.
LICZBA
LICZBA
LICZBA
Lp.
WYKSZTAŁCENIE
PRACOWNIKÓW
KOBIET
MĘŻCZYZN
wyższe II stopnia
23
19
4
1
w tym także podyplomowe
3
2
1

2

3
4
5

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

LICZBA PRACOWNIKÓW OGÓŁEM
Źródło: opracowanie własne;

9

8

1

1

1

0

6

6

0

8

7

1

1

0

1

47

40

7

Ponadto pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w innych formach edukacyjnych, takich jak
szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty. W 2012 roku uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach,
których zestawienie opracowano w tabeli 3.
Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć edukacyjnych, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka
w 2012 roku
Lp.
DATA
TYTUŁ
FORMA EDUKACYJNA
Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych,
szkolenie
1
01.02.2012r.
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
Zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowania
2
02.02.2012r.
wydatków w ramach POKL oraz w zasadach
szkolenie
finansowania POKL;
Realizacja projektów systemowych 2012-2014
3
10.02.2012r.
w kontekście zmian w wytycznych i dokumentach
szkolenie
programowych POKL;
spotkanie
Prezentacja narzędzia „ocena zasobów pomocy
4
19.03.2012r.
konsultacyjno społecznej”;
szkoleniowe
Nowoczesne metody komunikacji w obszarze
5
20.03.2012r.
konferencja
pomocy społecznej;
6 29-30.03.2012r. Pracownicy socjalni – mit czy rzeczywistość;
konferencja
spotkanie
7
02.04.2012r.
Ocena zasobów pomocy społecznej;
konsultacyjno szkoleniowe
Budowanie obrazu pomocy społecznej w mediach i
8 08-09.05.2012r.
szkolenie
społeczności;
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów
9
16.05.2012r.
szkolenie
publicznych;
10
30.05.2012r.
Superwizja w pracy socjalnej;
szkolenie
11
04.06.2012r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
szkolenie
Procedury interwencji służb w sprawach przemocy
12
04.06.2012r.
warsztaty
w rodzinie „Niebieskie karty”;
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych –
13
19.06.2012r.
konferencja
doświadczenia polskich samorządów;
Samorząd inicjatorem i założycielem podmiotów
14
26.06.2012r.
konferencja
ekonomii społecznej;
PR pomocy społecznej i tworzenie nowych
15 04-06.07.2012r.
szkolenie
możliwości dla lokalnej polityki społecznej;
„Uzwiązkowienie” pracy socjalnej szansą na
16
04.07.2012r.
konferencja
integrację i reformę zawodu pracownika socjalnego;
Pomoc materialna o charakterze socjalnym –
17
31.08.2012r.
szkolenie
uprawnienia uczniów;
Finansowanie pobytu w Domach Pomocy
18
22.10.2012r.
szkolenie
Społecznej;
19
24.10.2012r.
Niezależni? Niepełnosprawność i uzależnienia;
konferencja
Gospodarka finansowa ośrodków pomocy
20
25.10.2012r.
szkolenie
społecznej;
21 06-08.11.2012r. Ekonomia społeczna;
szkolenie
Pomoc społeczna – dyskryminacja czy oparcie dla
22 12-13.11.2012r.
konferencja
osób chorujących psychicznie;

23
24
25
26
27
28
29

Nowe horyzonty pracy socjalnej i zawodu
pracownika socjalnego;
15.11.2012r.
Kierowanie zespołem pracowniczym;
17.11.2012r.
„Słyszę, mówię, czuję…”- dzieci chore na autyzm;
22-23.11.2012r. Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji;
Wywiad środowiskowy narzędziem i dowodem
23.11.2012r.
w postępowaniu;
27.11.2012r.
Praca ze sprawcą przemocy;
15-16.11.2012r.

01.12.2012r.

Wolontariat;

Pomoc społeczna 2012/2013 oraz wspieranie
11-13.12.2012r. rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań
gminy;
Źródło: opracowanie własne;
30

seminarium
szkolenie
warsztaty
szkolenie
szkolenie
szkolenie
spotkanie
konsultacyjno –
szkoleniowe
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:
 przyznaje osobom uprawnionym do ich otrzymywania zasiłki pieniężne na bieżące potrzeby,
dożywianie, zakup opału, odzieży, leków,
 opłaca koszty obiadów dla dzieci w szkołach oraz osób dorosłych, które własnym staraniem nie
są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku (w 2012 roku OPS finansował posiłki w szkołach dla
487 dzieci oraz obiady barowe dla 213 osób),
 świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało
93 osób),
 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych lub upośledzonych
umysłowo, które nie mogą skorzystać z innych, środowiskowych form pomocy, organizowanych
przez Powiat (w 2012 roku z usług tych całkowicie finansowanych przez Wojewodę korzystało
21 osób),
 pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz opłaca częściowo koszty
pobytu osób umieszczonych w DPS – byłych mieszkańców gminy Wołomin – w 2012 roku OPS
dofinansowywał pobyt w DPS 54 osobom,
 zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (w 2012 roku OPS pokrył koszty
pochówku 18 osób bezdomnych mieszkańców Gminy Wołomin),
 współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami,
 świadczy pomoc o charakterze niematerialnym polegającą na złożonych działaniach mających na
celu pomoc w rozwiązaniu problemów, zapobieganiu dysfunkcjom osób i rodzin, doradztwie
i konsultacji, a także pomoc zmarginalizowanym grupom społecznym przy współpracy
i współudziale innych instytucji i organizacji , w tym głównie organizacji pozarządowych,
 realizuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi głównie kombatanckoemeryckimi zgodnie z programem zatwierdzonym i wynikającym ze Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 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 2012 roku była to liczba 60 osób miesięcznie
– inna w każdym miesiącu, z uwagi na specyficzny charakter prac społecznie użytecznych oraz
dużą rotację i fluktuację osób je wykonujących.
W 2012r. 1458 rodzinom udzielono pomocy materialnej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.
W rodzinach tych było 3120 osób.
Podstawą przyznania świadczeń było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, czyli zebranie
możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy rodzinie, ustalenie występujących problemów co
pozwoliło na podjęcie właściwych działań i zaplanowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas jego
przeprowadzania pracownicy socjalni ustalali sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną członków
rodziny, ustalali także dane dotyczące źródeł uzyskiwanych dochodów. Pracownicy socjalni, którzy
przeprowadzali wywiad środowiskowy nie ograniczali się tylko do zbierania suchych faktów. Już przy
pierwszej wizycie analizowali wraz z klientem sytuację, zastanawiali się nad możliwościami
przezwyciężenia problemów, udzielali porad, motywowali do zmiany zachowań, które pomogłyby
w dalszym życiu, niejednokrotnie przeprowadzali pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych.

Stosownie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz biorąc pod uwagę możliwości
finansowe Ośrodka przyznawano odpowiednią pomoc.
Głównymi przyczynami przyznawania pomocy finansowej w okresie sprawozdawczym były:
Tabela 4. Dominujące przyczyny korzystania z pomocy w 2012 roku
Lp.
Przyczyna korzystania z pomocy
liczba rodzin korzystających z pomocy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ubóstwo
bezrobocie
długotrwała lub ciężka choroba
niepełnosprawność
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
alkoholizm lub narkomania
potrzeba ochrony macierzyństwa
zdarzenie losowe
bezdomność
trudność w przystosowaniu po zwolnieniu
z zakładu karnego
trudność w integracji cudzoziemców
przemoc w rodzinie
sieroctwo

1019
823
582
529
328
136
86
84
64
15
9
7
5

Wiodącymi powodami, skłaniającymi osoby i rodziny do ubiegania się o pomoc Ośrodka
w 2012 roku, były przede wszystkim: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność.
Osoby niepełnosprawne i długotrwale chore często posiadają niskie dochody. W związku z tym, nie stać
ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich, jak: zakup żywności, leków, opłacenie świadczeń
mieszkaniowych.
Zakres pomocy pozamaterialnej realizowanej przez Dział Pomocy Środowiskowej:
 pomoc w wystosowaniu pism do PGE lub prośba o wstrzymanie procesu windykacji – 40
 pomoc w zredagowaniu pism do WZL lub opinia w celu poparcia starań o przydział mieszkania – 37
 pomoc w wystosowaniu pisma do ZTM w celu poparcia starań o umorzenie zadłużenia za przejazd
bez ważnego biletu – 2
 udzielanie pełnych informacji o przysługujących prawach, udzielanie porad adekwatnych
do zgłaszanych problemów – 790
 współpraca z innymi instytucjami tj. kurator, policja, pedagog – 426
 monitorowanie i nadzór nad rodzinami problemowymi – 221
 poradnictwo socjalne – skierowanie do specjalistów – 460
 interwencje w środowisku – 185
 wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną – 26
 organizowanie transportu klientów do DPS, ZOL – 8
 skierowanie do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia – 55
 zgłaszanie wizyt lekarskich u klientów – 35
 zgłaszanie osób w rodzinach z problemem alkoholowym do GKRPA – 46
 podstawowa pomoc prawna – w miarę potrzeb – 402
 organizowanie czasu wolnego – w miarę potrzeb – 87
 procedura Niebieskiej Karty – 11
 komplet dokumentów DPS – 19
 wywiad środowiskowy - potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 65







organizacja pomocy wolontarystycznej (korepetycje, osoby niepełnosprawne) – 21
organizacja transportu osób niepełnosprawnych – 6
wywiad środowiskowy – opinia dot. pomocy dla kombatantów – 0
skierowanie/pismo do innych instytucji w celu uzyskania pomocy (żywnościowej) – 61
informacja do administratora budynku w celu poprawy warunków lokalowych – 16

Rodziny usamodzielnione
w tym z powodu:
 podjęcie pracy
 nabycie uprawnień do świadczenia
 inne (brak kontaktu)

112 osób,

Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych:
Liczba IPWzB:
Liczba decyzji odmownych

40
7
22

26 osób,
35 osób,
49 osób.

Pogarszający się stan zdrowia oraz starzenie się społeczeństwa wskazuje na konieczność
zwiększenia działań Ośrodka w stosunku do najstarszej grupy odbiorców. Proponowane zmiany to
utworzenie trzyosobowego Zespołu ds. Usług, do którego zadań należałyby sprawy m.in. z zakresu usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, domów pomocy społecznej, środowiskowych
domów samopomocy.
Wzrost liczby osób bezrobotnych w Gminie Wołomin wpłynął istotnie na wzrost liczby klientów
korzystających z pomocy z powodu bezrobocia. Wskazane zatem byłoby utworzenie Zespołu ds. Osób
Bezrobotnych. Do jego zadań należałoby zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych
i ich rodzin poprzez zapewnienie specjalistycznych form wsparcia, poprzez kształtowanie w nich
umiejętności efektywnego radzenia sobie na rynku pracy, zapoznawanie osób pozostających bez pracy
z technikami autoprezentacji. Oferta miałaby na celu ułatwienie startu zawodowego lub powrót na
rynek pracy.
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 2012 roku do Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy
Społecznej wpłynęło wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego - 2.091 osób
W 2012r. przyjęto następującą liczbę osób dotyczących dodatków do zasiłku rodzinnego:
 urodzenie dziecka – 137 osób,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 289 osób,
 wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – 273 osób,
 samotnego wychowywania dziecka – 163 osób,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 178 osób,
 rozpoczęcie roku szkolnego – 983 osób,
 podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i z zamieszkaniem – 264 osób.
Oprócz tych form ustawa przewiduje dwa świadczenia opiekuńcze tj.:
 świadczenie pielęgnacyjne – 163 osób,
 zasiłek pielęgnacyjny – 731 osób.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 maja 2012r. i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne do tutejszego Działu Świadczeń Rodzinnych wpłynęło wniosków o przyznanie
pomocy finansowej – 345 osób.
W 2012 roku zostało przyjętych wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
tzw. „becikowe” – 591 osób.

W 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wydał:
 2.505 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych,
 210 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych,
 14 decyzji odmownych prawa do świadczeń rodzinnych,
 16 decyzji zmieniających prawo do świadczeń rodzinnych,
 75 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
 86 decyzji o rozłożeniu na raty świadczeń nienależnie pobranych .
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 2012 roku wniosków o fundusz alimentacyjny wpłynęło – 295 osób.
295 –
decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
17
–
decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
44
–
decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
7
–
decyzje odmowne – świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
13
–
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 2012 roku wydał 186 decyzji do
dłużnika alimentacyjnego orzekającego zwrot należności z funduszu alimentacyjnego.

4. Program współpracy z organizacjami emerycko – kombatanckimi.
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 2012. 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 2012r. podpisano porozumienia o współpracy z następującymi organizacjami:
 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
 Związek Inwalidów Wojennych RP,
 Związek Narodowych Sił Zbrojnych,
 Związek Sybiraków,
 Klub Seniora Słoneczna,
 Klub Seniora TRAMP,
 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 1,
 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 2,
 Liga Kobiet Polskich,
 Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Po przedstawieniu budżetu na rok 2012, który był porównywalny do roku 2011 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 2012 odbyło się 8 spotkań przedstawiciela OPS z przedstawicielami organizacji w celach
organizacyjnych dotyczących uczestnictwa organizacji kombatancko emeryckich w życiu społecznym
i patriotycznym Wołomina. Każde ze spotkań było protokołowane oraz posiada listę obecności. 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 2012 roku organizacje kombatancko emeryckie brały udział w następujących
uroczystościach patriotycznych:
 149. Rocznica Powstania Styczniowego - 29.01.2012r.
 92. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem (Ossów) - 10.02.2012r.
 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - 01.03. 2012r.
 Zasadzenie Dębu Pamięci (Majdan) - 15.04.2012r.
 Konstytucja 3-go Maja - 03.05.2012r.
 92. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-„Cud nad Wisłą” (Ossów) – 15.08.2012r.
 73. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2012r.
 Dzień Sybiraka - 17.09.2012r.
 73. Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego (Radzymin) - 29.09.2012r.
 94. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości - 11.11.2012r.
Powyższe uroczystości patriotyczne odbyły się przy wsparciu harcerzy z:
 Hufca ZHP Wołomin,
 Hufca ZHP Zalew,
 4 Harcerska Drużyna Pożarnicza „Wędrowcy” Kobyłka.
Ponadto zorganizowano trzy bale integracyjne dla organizacji kombatancko emeryckich:
 Bal w Przybyszówce - 12.01.2012r. (70 osób),
 12 Powiatowy Zlot klubów Seniora „Spotkanie w Galopie” w Zielonce – 21.06.2012r. (250 osób),
 Bal jesienny integracyjny dla członków organizacji kombatancko – emeryckich z terenu miasta
i gminy Wołomin - 22.11.2012r. w Miejskim domu Kultury (200 osób).
W organizacji powyższych przedsięwzięć dużym wsparciem i pomocą byli wolontariusze
współpracujący z tut. OPS.
W roku 2012 cele związane z integracją i wspomaganiem organizacji kombatancko-emeryckimi 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 2012 roku pracownicy Ośrodka aktywnie uczestniczyli w działaniach pozamaterialnych.
Początek ubiegłego roku był wyjątkowy bowiem w dniach 6 i 8 lutego miały miejsce dwa pożary
4 budynków wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Warszawskiej w Wołominie, w których ucierpiało
kilkadziesiąt osób. Pracownicy socjalni w kilka minut po zawiadomieniu przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego byli na miejscu zdarzenia i brali czynny udział w ewakuacji ludności. Pomagali
wynosić dzieci zawinięte w koce, wyprowadzali starsze osoby, zadbali aby odszukać osoby samotne
i niezaradne a następnie przewozili pogorzelców wraz z uratowanym dobytkiem (w tym zwierzęta)
prywatnymi samochodami do hoteli. Zakwaterowane zostały: 72 osoby w hotelu LIVIA, 2 osoby
w pensjonacie ALEKSANDRIA i 2 osoby w hotelu robotniczym w Zielonce. Osoby ewakuowane do hotelu
zostały nakarmione i zakwaterowane w obecności pracowników socjalnych, którzy udzielali wsparcia
psychicznego. W trakcie zdarzenia pracownicy ośrodka zorganizowali gorące napoje (kawa, herbata)
oraz zupę dla pogorzelców oraz dla służb ratowniczych. Pracownicy ośrodka płynnie przekazywali
wszelkie informacje na prośby i polecenia innych służb niosących pomoc, uczestniczyli w spotkaniach,
pomagali podejmować decyzje.
Pracownicy socjalni pełnili dyżury w okresie pobytu pogorzelców w hotelu przez 7 dni w tygodniu
w godz. 8-21. Utrzymywali również stały kontakt z osobami poszkodowanymi w pożarze, które
zatrzymały się u rodzin czy znajomych. Na bieżąco identyfikowana była skala potrzeb, uruchomiono
zbiórkę rzeczy od darczyńców i pracownicy ośrodka koordynowali przekazywanie darów według potrzeb
pogorzelcom. Do czasu uruchomienia pomocy psychologów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
poszkodowani otrzymali pomoc terapeutyczną od specjalisty z Ośrodka.









Tradycyjnie pracownicy ośrodka zorganizowali Śniadanie Wielkanocne oraz spotkanie Wigilijne
w MDK w Wołominie dla mieszkańców – klientów OPS. W świątecznych uroczystościach udział
wzięło około 300 osób,
Pracownicy ośrodka pomagali w zorganizowaniu Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych
na stadionie a następnie brali czynny udział w jej realizacji. Przygotowano dyplomy dla
uczestników, wydano koszulki, prezenty i inne gadżety. Pracownicy socjalni udzielali niezbędnych
informacji, sędziowali w różnych dyscyplinach sportowych. OPS dzięki sponsorom zapewnił
gorący posiłek: grochówka i kiełbaski, a także napoje. Paraolimpiada miała zasięg powiatowy,
udział wzięło około 500 osób,
Pracownicy socjalni brali udział w zorganizowaniu Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w parku przy ul. Moniuszki. Zapewnili poczęstunek dla uczestników i przybyłych gości,
Dwóch pracowników ośrodka uczestniczyło w spotkaniu ekspertów z różnych instytucji
w punkcie informacyjno-konsultacyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Matki przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Udzielano informacji z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
Dwukrotnie w ciągu roku zorganizowano pomoc rzeczową w formie żywności (Bank Żywności)
dla klientów OPS – pomocą objęto ok. 500 osób.,
Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 06.12.2012r. przy wsparciu Urzędu Miasta zorganizował
imprezę dla 100 dzieci pod nazwą "Mikołajkowy seans filmowy z niespodzianką". Najmłodsi
mieszkańcy Wołomina mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie wspaniałą bajkę, a na koniec jako
niespodziankę otrzymali paczki pełne słodyczy oraz książkę.

6. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzeniem Nr 196/2011 Burmistrza Miasta Wołomina z dnia 02.11.2011r., na podstawie
Uchwały Nr IX – 112/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.10.2011 roku w sprawie: trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny
działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wołomin.
Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika
z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 125, poz. 842).
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę,
umiejętności oraz możliwości wynikające z zadań instytucji, którą reprezentują. Grupa podejmująca
współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz
przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta i gminy Wołomin.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
 Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Powiatowej Komendy Policji,
 Sądu Rejonowego w Wołominie ,
 Prokuratury Rejonowej w Wołominie,
 ochrony zdrowia,
 oświaty,
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 Straży Miejskiej,
 organizacji pozarządowych: ( TPD i TRAD „ Szansa”).
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej uchwały,
Zarządzenia Burmistrza Miasta Wołomina, porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta
Wołomina, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu oraz Regulaminu Działania
Zespołu Interdyscyplinarnego w Wołominie przyjętego przez członków Zespołu.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wołominie (zostały zakupione laptop, urządzenie wielofunkcyjne, szafa na dokumenty).
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.
Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych
w przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu tworzy 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 2012 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane 9 razy (zgodnie z ustawą
posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące). Podczas
posiedzeń Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące w jednostkach
reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskie
Karty”, ustalano plany działań w indywidualnych przypadkach, w większości powoływano grupy robocze,
omawiano sprawozdania z działalności grup roboczych oraz poruszano sprawy różne dotyczące
działalności Zespołu w tym omówienie zasad i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Stop Przemocy”
oraz opracowano treść i szatę graficzną ulotki „Przemoc Można Zatrzymać”.
W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło ogółem 45 „Niebieskich
Kart” założone przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę tj.:
 Komenda Powiatowa Policji w Wołominie – 31 kart,
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 11 kart,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – 1 karta,
 ochrona zdrowia – 2 karty.
Odpowiednio powołano w ww. okresie sprawozdawczym: 42 grupy robocze w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”. Grupy robocze spotykały się w okresie sprawozdawczym 94 razy.
W 2012 roku zostały zakończone 3 sprawy, 16 sprawców przemocy zostało skierowanych
do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, osoby doznające przemocy uzyskały wsparcie
w postaci pomocy psychologicznej i porady prawnej w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz
w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, wsparcie pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Rodziny
dotknięte przemocą są systematycznie monitorowane przez dzielnicowych i pracowników socjalnych.
Dzieci z ww. rodzin zostały objęte szczególną opieką pedagogów szkolnych. W uzasadnionych
przypadkach sporządzane były wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny. W 1 przypadku
grupa robocza złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.
Z przebiegu spotkań Grup Roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet:
 szybki i pełny przepływ informacji między instytucjami,
 możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się
i wzajemnie się wykluczających,
 członkowie Grup Roboczych mogą zapoznać się z procedurami poszczególnych instytucji,
 jest możliwość wypracowania takiego sposobu współdziałania aby szybciej ale w zgodzie
z porządkiem prawnym rozwiązywać sytuacje gdzie występuje przemoc.
Obecnie wszystkie Grupy Robocze funkcjonują i podejmują działania w zależności od sytuacji
w jakiej aktualnie znajduje się rodzina. W związku z tym, że prace w grupach roboczych trwają , trudno
jest w tak krótkim okresie działania Zespołu Interdyscyplinarnego określić w bardziej szczegółowy
sposób efekty jego działania.

W 2012 roku Zespół Interdyscyplinarny opracował ulotkę informacyjną „PRZEMOC MOŻNA
ZATRZYMAĆ”, która zawiera podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy oraz listę wybranych
placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Ulotka jest rozpowszechniana
przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, jak również pracowników
socjalnych.
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny
zainicjował konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”, którego celem było uwrażliwienie dzieci i młodzież
na przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych a także
literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych. Konkurs został skierowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Wołomin. W ramach
konkursu wpłynęło 200 prac. Finaliści zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza
Wołomina oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z tej okazji zostały również
rozdane balony okolicznościowe z logo Zespołu Interdyscyplinarnego. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy.
W 2012 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w następujących szkoleniach:
 prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedura „Niebieskiej Karty”
organizowanym przez PARPA we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,
 praca ze sprawcą przemocy - zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Praca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych, jest korzystna dla rodzin dotkniętych
przemocą, jednak dla samych członków jest dodatkowym, dużym obciążeniem z powodu natłoku
wykonywanych na co dzień obowiązków służbowych. Z perspektywy ponad rocznego działania Zespołu
Interdyscyplinarnego wyraźnie widać, że Ustawodawca nie przewidział jak w praktyce trudno jest
pogodzić obowiązki wynikające z codziennej pracy z obowiązkami dotyczącymi prowadzenia procedury
„Niebieskiej Karty”.

7. Wolontariat.
Osobami odpowiedzialnymi za wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej są pracownicy socjalni
Karolina Przetacka oraz Agnieszka Bartecka-Ciuk. Wolontariat w obecnym kształcie funkcjonuje od dnia
1 września 2012r.
Liczba Wolontariuszy współpracujących z OPS Wołomin w 2012r. wynosiła 60 osób. Rekrutacja
Wolontariuszy odbywała się w oparciu o rozmowę, mającej na celu poznanie oczekiwań i obszarów
działania potencjalnych Wolontariuszy, jak również przedstawienie potrzeb i charakteru świadczonych
usług w ramach współpracy z OPS. Każdy zgłaszający się Wolontariusz wypełniał formularz zgłoszeniowy.
Współpraca OPS z Wolontariuszami oparta była na porozumieniach zawartych z Wolontariuszami
działającymi przy Kole Wolontariatu przy ZS nr 3 w Wołominie „Na Przekór”, „Wolontariatem Szkolno Parafialnym” działającym przy Gimnazjum nr 1 w Wołominie oraz Wolontariuszy z Zespołu Szkół
w Wołominie przy ul. Legionów 85. Ponadto Wolontariusze nawiązali współpracę z tut. OPS na
podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej OPS, a także ogłoszeń zamieszczonych
w „Skrzynce Dobroci” na stronie internetowej Centrum Wolontariatu. Rekrutacja Wolontariuszy
następowała także poza kanałami formalnymi, w oparciu o rozpowszechnianie informacji przez uczniów
szkół na terenie gminy Wołomin oraz innych organizacji.
Wolontariusze w 2012r. uczestniczyli w następujących imprezach okolicznościowych, których
współorganizatorem był tut. OPS: Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych, Bal Seniora, Mikołajki,
Wigilia dla Mieszkańców Wołomina. Ponadto tut. OPS pośrednio rekrutował Wolontariuszy i typował
rodziny do akcji „Szlachetna Paczka”.
Wolontariusze współpracujący z tut. OPS świadczyli także usługi woluntarystyczne udzielając
korepetycji, jak również pomocy osobom starszym w miejscu ich zamieszkania.
Dokonując podsumowania należy zauważyć, że Wolontariuszami są głównie osoby uczące się,
działające przy kołach wolontarystycznych. Wolontariat cieszy się gównie zainteresowaniem wśród
młodzieży szkolnej. Obszarem, który budzi największe zainteresowanie ze strony Wolontariuszy jest
praca z osobami starszymi oraz imprezy cykliczne, których współorganizatorem jest OPS. Realizując
dalsze działania związane z wolontariatem należy zwiększyć zasięg informacji dotyczących zakresu działa
wolontariatu (plakaty, ulotki itp.), rozważyć możliwość organizacji wyjazdu integracyjnego dla
Wolontariuszy o charakterze poznawczo-integracyjnym oraz teambuldingowym, jak również rozważyć
organizację szkoleń dla wolontariuszy

8. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie przejął zadanie Uchwałą Rady Miejskiej NR XVII –
57/2012 pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Przepisy
w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów określone zostały w ustawie z dnia 16 grudnia
2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 281, poz. 2781). Pomoc jest skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. O stypendium może starać się uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne
przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania
stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie, a od 01 października 456 zł.
Stypendium, może być przeznaczone tylko na cele edukacyjne, tj. zakup podręczników, zeszytów
ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju sportowego. Pomoc ta jest przyznawana na podstawie ustawy
o systemie oświaty i finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu
gminy.
W minionym roku od 01 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. stypendium szkolne/zasiłek szkolny
otrzymało:
Tabela 5. Liczba uczniów którzy otrzymali stypendium i zasiłek szkolny.
Typ szkoły
Liczba uczniów
Otrzymujących stypendia
Otrzymujących zasiłek szkolny
Szkoły podstawowe
278
2
Gimnazja
106
1
Szkoły ponadgimnazjalne 72
2
Ogółem
456
5
Ogółem złożono 467 wniosków na stypendia szkolne. Wydano 456 decyzji przyznających
stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym oraz
11 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłek szkolny - złożono
5 wniosków.

9. Prace społecznie użyteczne.
W 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, po raz kolejny, przystąpił do realizacji prac
społecznie użytecznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października
2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych. Ich celem było bezpośrednie
uczestnictwo w czynnościach zawodowych osób bezrobotnych. Nie bez znaczenia w pracach jest aspekt
pomocowy. Osoby, które są odbiorcami pomocy społecznej, dzięki pracom społecznie użytecznym mogą
uzyskiwać dochody przy wykorzystaniu własnych uprawnień i możliwości.
W toku opracowywania planu potrzeb, do wykonywania prac społecznie użytecznych
zakwalifikowano wstępnie 100 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń
tutejszego Ośrodka. Program prac społecznie użytecznych ostatecznie został podpisany na 60 osób od
16 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą
Wołomina a Burmistrzem Miasta Wołomin.
Program realizowano w gminnych jednostkach: Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu
i Rekreacji oraz Miejskim Zakładzie Oczyszczania. Zakres wykonywanych obowiązków obejmował prace
porządkowo - remontowe, roznoszenia korespondencji OPS oraz prace gospodarcze u osób starszych.
Osoby kierowane wykonywały pracę w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie – limit
określony ustawowo, za co otrzymali świadczenie pieniężne w wysokości 7,70 zł za każdą
przepracowaną godzinę. Większość osób była bardzo zadowolona z możliwości samodzielnego uzyskania
dochodów oraz z możliwości podjęcia pracy. W przeważającej liczbie pracujący wykazywali rzetelność
i zdyscyplinowanie w pracy. Wzrosła ich samoocena, wiara w posiadane umiejętności i możliwości oraz
mobilność w poszukiwaniu zatrudnienia. Spośród 60 osób - 3 osoby zostały zatrudnione na pełny etat,
- 2 osoby odbywają staż półroczny.
Stosunkowo nowy instrument aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, jakim są prace społecznie użyteczne, stwarza możliwość powrotu tym osobom na rynek
pracy, pozyskania źródła utrzymania oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

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 2012 roku przyjęto 1175 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w tym:
1. rozpatrzono pozytywnie
– 1144,
2. załatwiono negatywnie
– 31,
3. nie rozpatrzono z przyczyn formalnych
– brak.
Wnioski rozpatrzone pozytywnie według liczby członków gospodarstwa domowego:
1. gospodarstwo 1-osobowe
– 345,
2. gospodarstwo 2-osobowe
– 276,
3. gospodarstwo 3-osobowe
– 239,
4. gospodarstwo 4-osobowe
– 177,
5. gospodarstwo 5-osobowe
– 75,
6. gospodarstwo 6-osobowe i więcej
– 32.
Zestawienie wniosków załatwionych pozytywnie według typów lokali:
1. najemcy w domach komunalnych
– 505,
2. najemcy w domach zakładowych
– 2,
3. najemcy działalność prywatnych zarządców
– 76,
4. najemcy inni (w tym wspólnoty mieszkaniowe)
– 11.
Członkowie spółdzielni o prawie:
1. lokatorskim
2. własnościowym
3. właściciele domów jednorodzinnych

– 165,
– 385,
– brak.

Zestawienie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych według kwot:
1. do 40 zł
– 18,
2. od 40 zł – 60 zł
– 18,
3. od 60 zł – 80 zł
– 27,
4. od 80 zł – 100 zł
– 37,
5. od 100 zł
– 1044.
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym wyniosła
238.916,53 zł. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wyniosła: 1.365.749,76 zł.
W 2012 roku wydano dla 92 osób decyzje wstrzymujące, w tym:
 79 decyzji wstrzymujących z tytułu zadłużenia wynikającego z braku dopłat do dodatku
mieszkaniowego,
 1 decyzję wstrzymującą z powodu zgonu głównego najemcy (dotyczy osób zajmujących lokal
samodzielnie),
 7 decyzje wstrzymujące z tytułu rozwiązania umowy( dot. zamiany lokalu),
 2 decyzja wstrzymująca z tytułu sprzedaży lokalu,
 3 decyzja z tytułu utraty tytułu prawnego (lokale spalone).

Wydano również 43 decyzje cofające dla osób, które w ustawowym terminie trzech miesięcy od
wstrzymania decyzji uregulowały zadłużenie w czynszu.
W roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu ilość składanych wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego z 1154 w roku 2011 do 1175 w roku 2012. W 2012r. nie
odnotowano żadnego odwołania od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
W ostatnim roku odnotowuje się wzrost liczby składanych wniosków. Powodem tego może być
między innymi:
 utrata stałych dochodów wnioskodawców jak również zakończenie wypłaty zasiłku z tytułu
bezrobocia, koniec płatnego urlopu wychowawczego, itp.,
 wzrost kosztów utrzymania mieszkania,
 wzrost ceny energii elektrycznej co skutkuje wzrostem kosztów utrzymania w lokalach które nie
posiadają centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu przewodowego,
 podwyższenie kryterium dochodowego w związku z waloryzacją rent i emerytur,
 napływ nowych mieszkańców którzy wynajmują mieszkania na podstawie umowy najmu cywilno
prawnej,
 wysyłanie przez administracje budynków mieszkalnych, informacji do lokatorów o możliwości
ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

11. Asystent rodziny.
11.1

Charakterystyka asysty rodziny.

Asystent rodziny jest zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie od lutego 2012 na ¾
etatu w oparciu o Ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.
W związku z rozwojowym charakterem pracy asystenta w OPS Wołomin I koniecznością objęcia pomocą
coraz większej ilości rodzin oraz pojawiającymi się nowymi obowiązkami zachodzi potrzeba zatrudnienia
asystenta na cały etat od stycznia 2013 roku. Asystent rodziny ma 2 letnie doświadczenie w pracy na
tym stanowisku. Wykształcenie asystenta zatrudnionego w OPS Wołomin jest zgodne z wymogami
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być
osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi
lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3
i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co
najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani
ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.”
11.2.

Charakterystyka rodzin objętych pomocą asystenta rodziny.

W 2012 roku asystent w gminie Wołomin objął pomocą 15 rodzin. W przypadku 7 rodzin praca
asystenta zatrudnionego na ¾ etatu od lutego 2012 roku jest prowadzona dłużej niż 6 miesięcy. Ustawa
o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje na działania jakie gmina zobowiązana jest
świadczyć na rzecz rodzin oraz określa ich liczbę przypadających na jednego asystenta.
„Art.15
4. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest
uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.”
W tej 15 osobowej grupie jest:
 5 rodzin biologicznych, w których dzieci przebywają w pieczy zastępczej (w 3 rodzinach dzieci są
umieszczone w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych ; w 2 rodzinach dzieci przebywają
w domu dziecka; w toku pracy asystenta w jednej rodzinie dzieci wróciły do rodziców
biologicznych z placówki; dalsza praca asystenta w tej sytuacji polega na wspieraniu rodziców
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej),
 10 rodzin to rodziny zagrożone odebraniem dzieci, w tym 6 ma ograniczoną władzę rodzicielską
i jest objęta dozorem kuratora. Pozostałe 4 rodziny zostały zgłoszone przez szkoły z powodu
zaniedbań opiekuńczo wychowawczych (np. wagary, brak higieny).
Praca asystenta w rodzinach obejmuje 66 osób, w tym 33 dzieci. W tym 2 to rodziny wielodzietne,
w których jest razem 11 dzieci. W 4 przypadkach opiekę nad dziećmi sprawują samotne matki. Pozostałe
to rodziny pełne lub zrekonstruowane. Tylko 2 rodziny z charakteryzowanej grupy mają meldunek poza

Wołominem, przebywają jednak na terenie gminy od kilku lat. Pozostałe to rodziny wieloproblemowe,
które w większości korzystały z pomocy OPS od pokoleń.
Problemy jakie dotykają dzieci w tych rodzinach to:
 zaniedbania higieniczne - 14 dzieci,
 zaniedbania edukacyjne -15 dzieci,
 niedożywienie i brak wystarczających środków w rodzinie zabezpieczających potrzeby dziecka
(odzież, podręczniki, przybory szkolne) -15 dzieci,
 uzależnienie od alkoholu lub innych środków rodziców- 10 dzieci,
 przemoc (fizyczna i psychiczna) – 11 dzieci,
 wykorzystywanie seksualne -2 dzieci.
Rodzice z grupy objętej pomocą asystenta borykają się z: wieloletnim bezrobociem i brakiem
środków finansowych, które zabezpieczyłyby podstawowe potrzeby dzieci, brakiem wystarczającego
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, aby znaleźć pracę, minimalizacją potrzeb i brakiem chęci do
zmiany swojej sytuacji, brakiem właściwych wzorców i wartości, brakiem umiejętności wychowawczych
i społecznych, uzależnieniem od alkoholu i innych środków odurzających, a także mają deficyty
w zakresie emocjonalności.
11.3.

Formy pracy asystenta rodziny.

W związku z złożonością problemów dotykających rodziny objęte pomocą asystenta rodziny
potrzebne jest wielopłaszczyznowe wsparcie. Asystent realizuje działania poprzez:
 sporządzenie diagnozy problemowej każdej rodziny,
 osobisty kontakt z rodziną nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Spotkania odbywają się przeważnie
w miejscu zamieszkania rodziny,
 konsultacje z poszczególnymi członkami rodziny,
 prowadzenie mediacji między małżonkami,
 praca z rodziną jest realizowana w ścisłej współpracy z rejonowym pracownikiem socjalnym co
umożliwia większą obiektywizację działań i minimalizuje możliwość popełnienia błędu przez obu
pracowników,
 konstruowanie planu pracy z rodziną (plan konstruowany jest średnio na 3 miesiące),
 pisanie pism i opinii ; w ramach swojej pracy asystent w 2012 przygotował 13 pism,
 organizacja i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców ( w 2012 zostały 2 grupy wsparcia),
 udział w superwizji (w 2012 roku odbyło się 6 godzin superwizji),
 organizowanie i udział w tzw. „grupach roboczych” w ramach których asystent ściśle
współpracuje z:
o sądem,
o kuratorami,
o szkołami,
o pedagogami,
o PCPR-em,
o koordynatorami pieczy zastępczej.
Rolą asystenta jest koordynowanie i zintegrowanie działań instytucji pomocowych, średnio na
jedną rodzinę w Wołominie przypada 3 osoby/instytucje pomagające (np. jedna z rodzin ma 4 kuratorów
zaangażowanych w pracę + pedagog szkolny); daje to przy 15 rodzinach 45 osób z którymi należy ściśle
współpracować/komunikować się przynajmniej 2 razy w miesiącu jeśli chce się utrzymać względnie
jednolitą linię pracy; w ramach swojej pracy asystent rodziny w 2012 roku odbył ponad 50 spotkań
z przedstawicielami instytucji pomocowych w gminie Wołomin.

Asystent rodziny w ramach realizacji Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
współpracując z działem pomocy środowiskowej podejmował działania mające na celu wspieranie
rodzin rozeznając przyczyny kryzysu i dookreślał możliwości rozwiązania trudnej sytuacji. W 2012r.
asystent konsultował 7 rodzin w formie kilku spotkań z rodziną i pracownikiem socjalnym.
11.4

Grupa Wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w 2012r. podjął działania wspierające rodziców
w wychowaniu dzieci. Zorganizował grupę wsparcia dla rodziców dzieci do 4 roku życia zamieszkujących
na terenie gminy od 02.10.2012r. przez kolejne 4 tygodnie we wtorki o godzinie 9. W jednym ze spotkań
brała udział pielęgniarka środowiskowa. Powstała również grupa wsparcia dla rodziców dzieci powyżej
4 roku życia. Termin rozpoczęcia to 04.10.12. Odbyło się 10 spotkań, w każdy czwartek o godzinie 9 tej.
Spotkania będą odbywały się w siedzibie OPS przy ul. Armii Krajowej 34 w sali numer 5 na parterze.
Czas trwania zajęć 1,5h. Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodziców. Po zakończeniu spotkań 6 osób
podjęło decyzję o kontynuowaniu wspólnej pracy w formie grupy samopomocowej (spotkanie
inauguracyjne przewidziane jest 10 stycznia 2013).
Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń między rodzicami oraz nabycie przez nich
wiedzy i umiejętności wychowawczych. Proponujemy więc wprowadzenie elementów edukacyjnych
i warsztatowych.
Poruszane zagadnienia:
 znaczenie rodziny dla rozwoju dzieci,
 rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny,
 komunikacja w rodzinie,
 dyscyplina,
 przekazy na temat rodziny.
11.5

Superwizja.

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego
pracowników pomocy społecznej. Jest to zorganizowana działalność zmierzająca do oceny przydatności
pracownika do organizacji oraz duża pomoc w wykonywanej przez niego pracy. Superwizja to wzajemna
wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty
problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań w celu jak najlepszego zabezpieczenia klienta.
Superwizorem powinien być specjalista spoza organizacji pomocy społecznej, aby możliwe było
zachowanie odpowiedniego obiektywizmu w pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie podjął
współpracę z superwizorem współpracującym z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W 2012
roku odbyło się 6 godzin superwizji, podczas których zostało omówionych 7 rodzin, korzystających
z pomocy ośrodka. W superwizji wzięło udział 12 pracowników socjalnych i asystent rodziny.
11.6

Wnioski

Obecnie asystent rodziny pracuje z rodzinami, które od pokoleń są w obrębie działań instytucji
pomocowych w Wołominie. Nasilenie problemów i ich długi czas trwania powodują, że są one
szczególnie narażone na interwencję służb społecznych działających w obronie praw dziecka.
Zaniedbania lub krzywdzenie dzieci może spowodować umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
Rokowania poprawy sytuacji w większości rodzin objętych pomocą asystenta jest niewielkie. Można
powiedzieć, że działania asystenta są ostatnią szansą na utrzymanie dzieci w rodzinie biologicznej.
Rodziny te żyją w skrajnej biedzie, warunki mieszkaniowe są skandaliczne, bez wody, kanalizacji,
w brudzie, w niewielkim metrażu. Dzieci nie mają miejsca na naukę, czy rozwijanie swoich
zainteresowań. Rodzice nie mają żadnej motywacji do zmiany swojej sytuacji, nie widzą perspektywy dla

siebie, nie stawiają celów przed sobą, często są uzależnieni od pomocy finansowej ze strony OPS.
Bezradność rodziców prowadzi często do nadużywania alkoholu przez nich i przemocy w rodzinie. Dzieci
pozostawione same sobie nie są wstanie sprostać wymaganiom szkoły, zniechęcone szukają zrozumienia
w środowisku podobnym do swojego, degradują się, gdzie ulegają dalszej marginalizacji i powielają
zachowania swoich rodziców. Pozornie wydawałoby się, że życie dzieci w tak trudnych warunkach
pretendowałoby do umieszczenia ich w placówce, gdzie chociażby podstawowe potrzeby byłyby
zaspokajane. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo biedy i braku perspektyw dla rodziców jest
zachowana silna więź między rodzicami, a dziećmi. Wartości wynikające ze wspólnego życia i troski
o siebie członków rodziny są zasobem, który daje nadzieję na zmianę. Wobec czego warto zainwestować
w zmianę obecnego stanu rzeczy i zintensyfikować działania gminy na rzecz rodziny w gminie Wołomin.
Niektóre działania można by podjąć w oparciu o Ustawę w wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Na terenie gminy brakuje miejsc dla dzieci w ośrodkach wsparcia dziennego z specjalistyczną ofertą dla
dzieci i ich rodziców. Warto również rozszerzyć ofertę dla rodzin w OPS i umożliwić prowadzenie
konsultacji psychologicznych dla osób indywidualnych i ich rodzin. Obecnie OPS nie ma etatu dla
psychologa. Musi korzystać z uprzejmości innych instytucji. W tak trudnych, problemowych rodzinach
często pomoc specjalisty jest niezbędna natychmiast . OPS nie ma takich możliwości, a znajduje się na
pierwszej linii, tutaj kierowane są wszystkie trudne sprawy, stąd przeprowadzane są wszystkie
interwencje, najpierw do ośrodka kierują się ludzie w potrzebie szukając pomocy. Również stopniowe
rozszerzenie asysty rodzinnej byłoby istotnym elementem działalności ośrodka wspomagającym rodziny
(zatrudnienie kolejnego asystenta). Obecnie utrudnione jest objęcie specjalistycznym wsparciem
asystenta kolejnych rodzin z uwagi na wyczerpanie zasobów asystenta. Natomiast oczekiwanie
społeczne ze strony osób indywidualnych, jaki instytucji pomocowych jest większe. Rodziny są
kierowane przez kuratorów sądowych, pedagogów i pracowników socjalnych do objęcia wsparciem
asystenta.

12. Realizacja programów współfinansowanych przez Unię Europejską.
W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie po raz piąty przystąpił do realizacji
programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Kontynuowano realizację projektu systemowego pt. „Wołomińskie szanse – powrót do
aktywności”. Projekt zgodnie z założeniami obejmuje lata 2012 – 2014.
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 2012 roku projekt był skierowany do mieszkańców Wołomina, zarówno kobiet i mężczyzn
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 32 kobiety i 2 mężczyzn (w tym
3 osoby z orzeczona niepełnosprawnością) – wraz z otoczeniem. Były to zarówno osoby bezrobotne jak
i nieaktywne zawodowo oraz jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. Działaniami zostały
objęte również ich rodziny. Każdy z uczestników został zdiagnozowany pod względem indywidualnych
oczekiwań, potrzeb i obszarów problemowych. Przygotowane zostały indywidualne plany działań,
zgodnie z wolą i preferencjami uczestników projektu. Ogółem podpisanych zostało 34 kontrakty
socjalne. Projekt zgodnie z ustalonymi zadaniami ukończyło 29 osób. Pozostałe 5 osób przerwało udział
w projekcie.
Projekt systemowy „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w 2012 roku, był kontynuacją
i rozwinięciem projektu z lat 2008-11. 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 2012 roku szczególny nacisk położono
na indywidualną pracę z uczestnikami oraz na pracę w ich środowiskach.
Realizowane cele szczegółowe projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w stosunku
do uczestników to: wsparcie psychologiczne; podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych
i uzupełnienie wykształcenia; zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych; udzielenie wsparcia
materialnego. Założone cele zrealizowano poprzez:
 zapewnienie wsparcia psychologa-psychoterapeuty – w zakresie świadczenia psychoterapii
indywidualnej oraz prowadzenia zajęć grupowych,
 zapewnienie dostępu do usług doradcy zawodowego – w zakresie rozpoznania kompetencji
zawodowych uczestnika, udzielania indywidualnych porad w zakresie poszukiwania pracy, nauki
pisania CV, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz prowadzenia
warsztatu grupowego aktywnego poszukiwania pracy,
 zapewnienie dostępu do usług asystenta rodzinnego – w zakresie wspierania rodziny poprzez
konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym; modelowania wzorców prawidłowego
funkcjonowania społecznego; motywowania i wspierania uczestników i ich rodzin w budowaniu
zasobów w środowisku lokalnym; pracy ze wszystkimi członkami rodziny,
 zapewnienia dostępu do usług pielęgniarki środowiskowej – w zakresie kontrolowania stanu
zdrowia i higieny uczestników i ich rodzin; promowania postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu
życia; kierowania do odpowiednich poradni i specjalistów,
 zapewnienia dostępu do usług opieki dziennej – w zakresie sprawowania opieki/ nadzoru nad
dziećmi podczas udziału uczestników projektu w szkoleniach, zajęciach, warsztatach, zebraniach,




zapewnienia dostępu do szkoleń zawodowych – w zakresie zorganizowania szkoleń
ukierunkowanych na zwiększenie lub nabycie konkretnych kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
zapewnienie umożliwienia uzupełnienia wykształcenia – w zakresie pomocy wyborze szkoły
i wsparcia materialnego umożliwiającego naukę.

Zajęcia z psychologiem, doradcami zawodowymi zostały zorganizowane w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wołominie.
Część szkoleń zawodowych odbyła się w Warszawie i została zrealizowana przez Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. W 2012 roku zrealizowane zostały następujące szkolenia
zawodowe:
 kucharz-garmażer,
 kasa fiskalna z obsługą komputera,
 opiekunka osób starszych.
W Wołominie zorganizowane zostały szkolenia:
 podstawy fryzjerstwa – przez firmę Studio Urody „Hair Style” Professional Marzena Koc
z Wołomina,
 kurs prawa jazdy kat. B – przez firmę Auto Szkoła Michał Wolanin z Wołomina,
 kurs obsługi komputera – przez firmę Centrum edukacji „EDUS” z Wołomina.
Zorganizowane zostały dwa wyjazdy dla uczestników wraz z otoczeniem:
 wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Pięknej Góry k. Giżycka – przez firmę „RELAX” Anna
Haszczyn z Giżycka,
 wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – organizator OPS Wołomin.
W ramach projektu każdy z uczestników został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, sfinansowano
koszt dojazdu na szkolenia (bilety ZTM), otrzymał wsparcie finansowe w formie wypłacanych zasiłków.
Sfinansowano również badania RTG, badania na nosicielstwo, badania profilaktyczne, wydanie
książeczek zdrowia – uczestnikom projektu.
Zorganizowano spotkanie informacyjne na rozpoczęcie projektu w miesiącu maju, w czasie którego
podsumowano realizację projektu. W miesiącu grudniu zorganizowano spotkanie informacyjne na
zakończenie projektu, na którym wręczono paczki świąteczno – noworoczne wszystkim uczestnikom,
którzy ukończyli projekt.
W ramach projektu sfinansowano również zatrudnienie jednego nowego pracownika socjalnego (od
miesiąca kwietnia 2012). Wyposażono również stanowisko pracy poprzez zakup zestawu
komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, biurka, szafy oraz fotela.
Projekt był promowany poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz
ogłoszenia w prasie lokalnej.

13. Rozliczenia finansowe.
13.1

Wykonanie pobranych dochodów w stosunku do planu finansowego.

Wykonanie pobranych dochodów w stosunku do planu finansowego w poszczególnych rozdziałach
na dzień 31 grudnia 2012r. kształtowało się następująco:

Klasyfikacja
budżetowa

Nazwa Rozdziału

85212

Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny oraz
skł. na ubezp. społeczne
(zadania zlecone)
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezp.
społeczne (zadania własne)
Ośrodek
Pomocy
Społecznej (zadania własne)
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze (zadania własne
i zlecone)
Pozostała działalność
(zadania własne)
RAZEM:

85214

85219
85228

85295

Plan
finansowy

Wykonanie

% wykonania
dochodów
w stosunku
do planu
finansowego

220.000,00

194.750,75

88,52%

5.523,00

6.922,80

125,34%

480,00

579,88

120,81%

29.180,00

36.032,81

123,48%

102.550,00

123.575,34

120,50%

357.733,00

361.861,58

101,15%

Natomiast wykonanie wydatków w stosunku do planu finansowego w 2012r. w poszczególnych
rozdziałach wynosiło:

Klasyfikacja
budżetowa

Nazwa Rozdziału

85195

Ochrona zdrowia Pozostała działalność
(zadania zlecone)
Placówki opiekuńczowychowawcze (zadania
własne)
Rodziny zastępcze (zadania
własne)
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (zadania własne)
Wspieranie rodziny (zadania
własne, dofinans. zadań
własnych)

85201

85204
85205

85206

Plan
finansowy

5.304,00

% wykonania
Wykonanie
wydatków w
stosunku do
planu
finansowego
5.301,74
99,96%

6.696,00

6.695,79

99,99%

8.534,00

8.533,86

99,99%

10.000,00

10.000,00

100,00%

37.602,00

36.155,10

96,15%

85212

85213

85214

85215
85216

85219

85228

85295

85415

Świadczenia rodzinne,
fundusz alidvmentacyjny
oraz skł. na ubezp.
społeczne (zadania zlecone)
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej (zadania zlecone,
zadania własne
dofinansowanie zadań
własnych, )
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezp.
społeczne (zadania własne,
dofinans. zadań własnych )
Dodatki mieszkaniowe
(zadania własne)
Zasiłki stałe (zadania
własne, dofinans. zadań
własnych)
Ośrodki Pomocy Społecznej
- Utrzymanie (zadania
własne i dofinans. zadań
własnych)
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze (zadania własne
i zlecone)
Pozostała działalność
(zadania zlecone, zadania
własne i dofinans. zadań
własnych)
Pomoc materialna dla
uczniów (zadania własne i
dofinans. zadań własnych)
RAZEM:

9.000.679,00

8.995.253,70

99,94%

183.295,00

183.294,68

99,99%

2.771.674,00

2.771.673,50

99,99%

1.366.890,00

1.366.889,16

99,99%

1.537.297,00

1.537.297,00

100,00%

2.363.212,00

2.304.155,51

97,50%

596.005,00

592.158,38

99,35%

1.460.295,00

1.460.171,52

99,99%

146.179,98

143.277,00

98,01%

19.493.662,98

19.420.856,94

99,63%

13.2

Analiza wykonania budżetu w 2012r.

DOCHODY:
Rozdz.
85212

§
0690

0690

0920

0970

0980
85214

0830

0970

85216

0970

85219

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
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
Wpływy z usług
(wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy
społecznej)
Wpływy z różnych dochodów
z tego:
- zwrot opłaty porto z lat ubiegłych
- zwroty zasiłków celowych
- zwroty zasiłków okresowych 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
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
174,99

61,60

23.619,27
2.035,19
21.584,08

21.201,77
173.548,98
6.922,80

1.979,54
1.328,98
447,47
203,09
9.118,60
579,88
510,00
69,88
36.032,81
32.892,75
3.140,06
123.575,34

396.815,58

WYDATKI:
Rodzaj zadań

1
Zadania
własne
finansowane
z budżetu
Gminy
Wołomin
Zadania
zlecone i
dofinansowa
nie zadań
własnych z
budżetu
Wojewody
Mazowieckie
go

Plan
finansowy
na 2012r.

Kwota
zrealizowanyc
h wydatków
ogółem
w 2011r.

2
7.243.801,00

Kwota
otrzymanych
dotacji na
realizację
zadań
własnych i
zleconych
3
7.183.325,00

12.249.861,98

12.249.861,98

12.238.253,45

13.3 Zadania zlecone
Mazowieckiego.

oraz

Wysokość
niewykorzystanych
dotacji zwróconych
na konto Urzędu
Miejskiego

4
7.182.603,49

dofinansowanie

zadań

5 (3-4)

własnych

% udział
zrealizowanych
wydatków
(z kol. 4)

721,51

6
36,98%

11.608,53

63,02%

–

budżet

Wojewody

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) – 5.301,74
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4370

Wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych, którzy wydali ww.
decyzje
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
RAZEM:

3.649,85
625,89
52,00
762,00
212,00
5.301,74

II Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dofinansowanie ze środków Wojewody Mazowieckiego
części kosztów wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Resortowego programu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – 16.848,66
§ 4010
§ 4110
§ 4120

Wynagrodzenia osobowe pracownika (Asystent Rodziny)
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
RAZEM:

14.079,60
2.424,30
344,76
16.848,66

III Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.995.253,70
§ 3110

§ 4110
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120

Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę
Świadczenia z funduszu aliment. wypłacono na kwotę
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę
Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych
opłacono za
145 osób
Wynagrodzenia osobowe 6 pracowników realizujących świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Składki na Fundusz Pracy
RAZEM:

6.384.910,03
1.527.824,67
608.000,00
204.672,00
216.890,00
18.351,00
28.994,00
5.612,00
8.995.253,70

IV Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 170.575,00
§ 4130



Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

170.575,00
48.209,00

pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono za 107 osób na kwotę
pobierających zasiłki stałe opłacono za 343 osoby (90,58% całości zadania) na
kwotę

122.366,00

V Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
346.000,00
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

346.000,00

 Zasiłki okresowe wypłacono 351 osobom na kwotę

346.000,00

VI Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.458.353,00
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

 Zasiłki stałe wypłacono 389 osobom (94,86% całości zadania) na kwotę

1.458.353,00
1.458.353,00

VII Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (koszty utrzymania OPS) – 406.100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników





406.100,00

RAZEM:
406.100,00
W rozdziale 85219 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowane z budżetu
Wojewody Mazowieckiego) – w kwocie 406.100,00 zł wypłacono:
dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym 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 – 52.600,00 zł (całkowity koszt realizacji wypłat
dodatków w 2012r. wyniósł 52.834,70 zł. Różnicę w wysokości 234,70 zł pokryto ze środków Gminy
Wołomin).
część wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka – 353.500,00 zł.

VIII Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.667,75
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną wyłonioną w wyniku
przeprowadzonej procedury przetargowej. Usługi świadczone były dla 10 osób z chorobą psychiczną,
3 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 11 osób chorych na autyzm. Liczba godzin specjalistycznych
usług zrealizowanych na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych w 2012r. wyniosła 2.640.
Koszt 1 godziny usługi w 2012r. wynosił 24,50 zł.
§ 4300

Zakup usług pozostałych
RAZEM:

64.667,75
64.667,75

IX Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 660.532,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianiem objętych zostało 897 dzieci i 1.005
dorosłych. Koszt programu (ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego) wyniósł 529.832,00 zł.
(50% całości Programu) z tego:
 Obiady dla dorosłych w Stołówce opłacono za 213 osób na kwotę
 Obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno
-wychowawczych, świetlicach opłacono za 487 osoby na kwotę
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne (rzeczowe) na żywność wypłacono 1.202
osobom na kwotę
RAZEM:

147.916,84
173.570,50
208.344,66
529.832,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – realizacja „Rządowego Programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wynikającego z:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r .- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
w wysokości 100 zł wypłacono na łączną kwotę 1.000,00 zł,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r. - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
w wysokości 100 zł wypłacono na łączną kwotę 30.900,00 zł,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.05.2012r. - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
w wysokości 100 zł wypłacono na łączną kwotę 31.500,00 zł,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
w wysokości 100 zł wypłacono na łączną kwotę 67.300,00 zł.

X Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 114.621,60
§ 3240
§ 3260

Stypendia dla uczniów w okresie IX-XII 2012r. wypłacono 456
osobom (80% całości zadania) w wysokości
Inne formy pomocy dla uczniów w okresie IX-XII 2012r. (zasiłki
szkolne) wypłacono 5 osobom (80% całości zadania) w wysokości
RAZEM:

113.021,60
1.600,00
114.621,60

13.4

Zadania własne – budżet gminy Wołomin.

I Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – 6.695,79
§ 4330

Zakup usług przez jst od innych jst (dofinansowanie w wysokości
10% kosztów pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej)
RAZEM:

6.695,79
6.695,79

II Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 8.533,86
§ 4330

Zakup usług przez jst od innych jst (dofinansowanie w wysokości
10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych)
RAZEM:

8.533,86
8.533,86

III Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000,00
§ 4210
§ 4300

Zakup materiałów i wyposażenia (koszty funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego)
Zakup usług pozostałych (koszty funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego)
RAZEM:

9.385,00
615,00
10.000,00

IV Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 19.306,44
§ 4010
§ 4110
§ 4120

Wynagrodzenia osobowe pracownika (Asystent Rodziny)
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
RAZEM:

16.469,56
2.485,91
350,97
19.306,44

V Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.719,68
§ 4130


Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

pobierających zasiłki stałe opłacono za 343 osoby (9,42% całości zadania) na
kwotę

12.719,68
12.719,68

VI Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
2.425.673,50
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

 Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono na
kwotę
 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego (pożary) 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
 Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w Stołówce
(poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości
 Zakup biletów do kina oraz książek i słodyczy do paczek dla 100 dzieci
biorących udział w spotkaniu „Mikołajkowy seans filmowy z niespodzianką”
w dniu 06.12.2012r.
§ 3119 – Zasiłki celowe dla 25 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 18 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
 Koszty komornika skarbowego
 Opłaty za pobyt w Schronisku dla bezdomnych pokrywano za 2 osoby
 Pozostałe usługi (catering)
§ 4330 – Zakup usług przez jst. od innych jst.
 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej opłacono za 54 osoby na kwotę

1.075.093,00
652.366,01
273.376,10
21.998,38
15.880,18
101.468,10
10.004,23
29.767,50

149.557,00
37.405,00
92.137,99
675,29
19.078,72
260,00
1.171.256,00
1.171.256,00

VII Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.366.889,16
§ 3110
§ 4300

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę
Opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych
RAZEM:

1.365.689,16
1.200,00
1.366.889,16

VIII Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 78.944,00
§ 3110

Świadczenia społeczne ogółem, w tym:

 Zasiłki stałe wypłacono 389 osobom (5,14% całości zadania) na kwotę

78.944,00
78.944,00

IX Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (koszty utrzymania OPS) – 1.898.055,51

Rozdz.

§

85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
6060

Treść

Zadania własnebudżet Gminy
Wołomin

Koszty utrzymania OPS

1.898.055,51

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
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

20.143,26
1.125.083,00
100.610,82
261.701,00
27.355,51
38.134,00
106.034,00
40.497,68
413,99
4.606,00
49.367,00
1.461,24
1.860,91
17.463,54
38.383,91
847,58
2.610,40
50.164,14
5.117,10
6.200,43

W rozdziale 85219 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w 2012r.
dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:
 Dyski do serwera (dwa dyski serwerowe SAS o pojemności 146GB każdy).
 Pamięć operacyjna do serwera (dodatkowe 8GB pamięci operacyjnej – dokończenie planów
zakupowych z roku poprzedniego).
 Program antywirusowy do serwera (3 letnia subskrypcja aktualizacji repozytoriów).
 Licencje CAL (licencje dostępowe dla pracowników i urządzeń korzystających z zasobów serwera
– dokończenie planów zakupowych z roku poprzedniego).

X Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 527.490,63
Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonano i opłacono za 93
osoby na kwotę 527.490,63 zł. Średnia miesięczna liczba godzin świadczonych usług wyniosła 3.663
godziny, natomiast roczna liczba wykonanych usług wyniosła 43.957 godzin. Cena 1 godziny usługi 12 zł.

XI Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 799.639,52
§ 3110 Świadczenia społeczne
 Realizacja prac społecznie użytecznych - liczba pracujących osób - 60
 Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianiem objętych zostało 897
dzieci i 1005 dorosłych. Koszt programu (ze środków budżetu Gminy Wołomin)
wyniósł 529.999,55 zł. (50% całości Programu) z tego:
 Obiady dla dorosłych w Stołówce opłacono za 213 osób na kwotę
 Obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach
szkolno-wychowawczych, świetlicach opłacono za 487 osób na kwotę
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne (rzeczowe) na żywność wypłacono
1.202 osobom na kwotę
§ 4210

§ 4260
§ 4300

§ 4370

§ 4400

Zakup materiałów i wyposażenia (organizacje kombatancko –
emeryckie: zakup wiązanek, kwiatów, artykułów spożywczych,
słodyczy)
Zakup energii (organizacje kombatancko – emeryckie)
Zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, oprawy muzyczne na
balu, koszty transportu na wycieczki członków organizacji
kombatancko-emeryckich)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (częściowy zwrot
kosztów za rozmowy telefoniczne przedstawicieli organizacji
komb.- emeryckich)
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)

735.958,45
205.958,90
529.999,55

183.933,16

196.426,15
149.640,24
12.446,00

5.877,43
33.200,00

1.874,00

10.283,64

XII Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.655,40
§ 3240
§ 3260

Stypendia dla uczniów w okresie IX-XII 2012r. wypłacono 456
osobom (20% całości zadania) na kwotę
Inne formy pomocy dla uczniów w okresie IX-XII 2012r.
(zasiłki szkolne) wypłacono 5 osobom (20% całości zadania) na
kwotę
RAZEM:

28.255,40
400,00
28.655,40

13.5 Dotacja rozwojowa z europejskiego funduszu społecznego na finansowanie projektu
systemowego „Wołomińskie Szanse – powrót do aktywności.

Rozdz.
85395

§

Treść

Wykonanie
wydatków

Pozostała działalność
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4307
4309

Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatność ze
środków europejskich
Wynagrodzenia osobowe pracowników – dotacja celowa z
budżetu krajowego
Składki na ubezpieczenie społeczne - płatność ze środków
europejskich
Składki na ubezpieczenie społeczne – dotacja celowa z
budżetu krajowego
Składki na Fundusz Pracy – płatność ze środków
europejskich
Składki na Fundusz Pracy – dotacja celowa z budżetu
krajowego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – płatność ze środków
europejskich
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja celowa z
budżetu krajowego
Wynagrodzenia bezosobowe – płatność ze środków
europejskich
Wynagrodzenia bezosobowe – dotacja celowa z budżetu
krajowego
Zakup materiałów i wyposażenia – płatność ze środków
europejskich
Zakup materiałów i wyposażenia – dotacja celowa z
budżetu krajowego
Zakup usług pozostałych – płatność ze środków
europejskich
Zakup usług pozostałych – dotacja celowa z budżetu
krajowego
RAZEM:

47.886,44
2.534,48
15.881,10
840,78
2.259,55
119,61
6.073,00
322,00
74.268,00
3.932,00
7.017,51
371,52
81.719,65
4.326,33
247.551,97

Dotację rozwojową otrzymaną z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu
systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” wykorzystano w 97,56%.

Sprawozdanie
z działalności

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Wołominie
za rok 2012.

