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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok     
2006. 

 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej, a także dodatków mieszkaniowych w gminie Wołomin zajmuje się Ośrodek 

Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Aleja Armii Krajowej 34 

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede 

wszystkim w następujących ustawach: 

 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm.); 

3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

49, poz. 2104, z późn. zm.); 

4) Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. 

Nr142, poz. 1593, z późn. zm.); 

5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); 

6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 z 

2001r, poz. 734, z późn. zm.); 

7) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 

poz. 2255, z późn. zm.); 

8) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r o postępowaniu wobec dłużnika 

alimentacyjnego oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 Nr 86, poz. 732, 

późn. zm) 

9) Ustawy z dn. 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z 2005r Nr. 267 poz.2259) 

10) Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu 

wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr. 25 poz. 185 z 

2006r.) 

11) Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr.99 poz. 

1001 z późn . zm.) 

12)  Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w 

sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr. 210 poz. 

1745) 

13) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

                  i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873); 

14) Statutu Ośrodka zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX-70/2004 z dnia 03.06.2004 r. 

Rady Miejskiej w Wołominie (z późn zm.); 

15) Uchwały XXXIX-276/05 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2005r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta i Gminy Wołomin do 2015r.  

16) Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej i samorządowych jednostek budżetowych. 
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Pomoc Społeczna 

 

 

Celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 

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

możliwości i uprawnienia.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różne formy pomocy: 

 Przyznaje osobom uprawnionym  do ich otrzymywania zasiłki pieniężne na bieżące 

potrzeby, dożywianie, zakup opału, odzieży, leków, pokrycie kosztów obiadów dla dzieci 

w szkołach oraz osób dorosłych, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie 

gorącego posiłku, czy też z powodu zdarzenia losowego; 

 Świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; 

 Pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej; 

 Zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

 Współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami; 

 Praca socjalna i pomoc niematerialna polegająca na wszechstronności i złożonych 

działaniach mających na celu pomoc w rozwiązaniu problemów, zapobieganiu 

dysfunkcjom osób i rodzin, doradztwie i konsultacji. 

 

Głównymi przyczynami przyznawania pomocy przez Ośrodek w okresie 

sprawozdawczym były: 

 bezrobocie  

 długotrwała choroba  

 niepełnosprawność  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

 alkoholizm  

 

Pozostałe przyczyny- ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, narkomania, trudności                              

w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, przemoc w rodzinie.  

Oceny warunków życiowych dokonuje się na podstawie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby czy rodziny 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.  

U osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej często 

występuje kilka dysfunkcji, okoliczności przyznania pomocy. Oczekiwania ludzi 
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ubiegających się o pomoc są znacznie większe od możliwości finansowych Ośrodka. 

Świadczona jest, więc często pomoc, która pozwala jedynie na częściowe pokrycie kosztów 

związanych z zaspokojeniem określonej potrzeby rodziny.  

 

 

 

 

 

 

Pomoc niematerialna 

 

Pogłębiająca się skala ubóstwa, bezrobocia powoduje, iż coraz więcej osób nie może 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości i samodzielnie poradzić sobie z codziennym 

trudnościami oraz zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Problemów tych nie da się 

rozwiązać wyłącznie przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym.  

Wszelkie podejmowane przez Ośrodka Pomocy Społecznej przedsięwzięcia i inicjatywy 

są odpowiedzią na lokalne problemy.  

Wśród klientów Ośrodka dominują osoby pozostające w długotrwałym bezrobociu oraz 

nie posiadające odpowiedniego przygotowania zawodowego. Rolą pracowników socjalnych 

jest przełamywanie barier psychologicznych towarzyszących temu zjawisku oraz pomoc 

osobom bezrobotnym w prawidłowym poruszaniu się po rynku pracy. Pracownicy socjalni 

ściśle współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy.  

We współczesnym świecie niepełnosprawność człowieka uważana jest za szczególnie 

istotny problem społeczny. Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 

świadczy pomoc w różnych formach, bez względu na rodzaj schorzenia. Pomoc świadczona 

jest poprzez zasiłki finansowe i rzeczowe. Pracownicy socjalni na bieżąco zdobywają oraz 

udostępniają podopiecznym kompleksową informację o możliwości rehabilitacji, zdobyciu 

sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego, zatrudnieniu i wypoczynku.  

Pracownicy Ośrodka współpracują ze wszystkimi placówkami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Wołomina w tym m.in.  z następującymi 

placówkami: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Psychicznie Chorych 

 Szpital „Drewnica” w Ząbkach 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

 Szpital Powiatowy w Wołominie 

 Hospicjum 

 Fundacja Osób Niepełnosprawnych „ARKA” 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej; 

 MOT TRAD „Szansa” 

 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej trafiają rodziny dysfunkcyjne, z wielością problemów,  

patologiczne. Do tej grupy należą te, których materialne warunki bytu w sposób drastyczny 

odbiegają od poziomu kryterium dochodowego, a więc żyjące w ubóstwie. Podstawowym 

celem udzielania pomocy rodzinom jest poprawa funkcjonowania wszystkich jej członków. 

Podejmowane działania polegają na: 

1. Diagnozowaniu potrzeb klientów w zakresie potrzeb ekonomicznych, emocjonalnych, 

prawidłowości więzi rodzinnych, poczucia bezpieczeństwa jej członków, form 

spędzania wolnego czasu; 

2. Tworzeniu i realizowaniu planów pomocy materialnej, pedagogicznej i socjalnej               

w tym: 

 doradztwo, poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych 

 uaktywnianie do działania 

 Pomoc w zrozumieniu sytuacji, istoty choroby itp. 

 Przedstawianie odpowiednich wzorów zachowań, form spędzania wolnego 

czasu 

 Kierowanie do świetlic wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 Łagodzenie konfliktów rodzinnych 

 Nadzorowanie sposobu gospodarowania środkami finansowymi, pomoc                 

w poszukiwaniu pracy 

 Podejmowanie interwencji w sprawach mieszkaniowych 

 Wsparcie w załatwianiu różnych spraw urzędowych 

 Pomoc w nawiązywaniu kontaktu z właściwymi urzędami, instytucjami czy 

grupami samopomocowymi 

3. Współpracy z instytucjami wspomagającymi rodzinę: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 Szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno – wychowawcze. Przychodnie Rejonowe 
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 Świetlice środowiskowe 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień 

 Sąd Rejonowy 

 Komisariat Policji 

 Prokuratura Rejonowa 

 

 

 

Częstą formą pomocy rodzinie jest dożywianie dzieci w szkole. Dla niektórych dzieci 

spożywane w szkołach obiady stanowią jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Bezpośrednia 

pomoc dzieciom ma duże znaczenie, ponieważ niezależnie od przyczyn ubóstwa w rodzinie 

oraz trudności rodziców, to właśnie dzieci są niezawinionymi ofiarami tej skomplikowanej 

sytuacji. 

Jednym z zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobom tego 

pozbawionym oraz gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go 

przygotować. Posiłki dla podopiecznych przygotowuje firma, wyłoniona w drodze przetargu. 

Z obiadów korzystają osoby chore, niepełnosprawne, niezaradne życiowo, osobny mające 

bardzo trudne warunki materialne, dla których jest to jedyny posiłek w ciągu dnia.  

Praca z osobami bezdomnymi polega przede wszystkim na kierowaniu ich do 

istniejących placówek typu: noclegownia, schronisko czy hotel, jak również na udzielaniu 

pomocy w różnych zakresie. Na terenie gminy Wołomin funkcjonuje schronisko dla 

bezdomnych „DON ORIONE”, które przyjmuje nie tylko potrzebujących z gminy czy 

ościennych miejscowości, ale z całej Polski. 

 

 

 

Świadczenia Rodzinne 

 

Świadczenia rodzinne realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 maja 2004 r. 

zgodnie z ustawa o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003 nr 228 poz. 2255 z późn.zm) 

System świadczeń rodzinnych utworzony został jako system poza ubezpieczeniowych 

świadczeń socjalnych. Celem reformy systemu pomocy rodzinie wprowadzonej przez ustawę 

o świadczeniach rodzinnych jest przy tym stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny 
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znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej 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 nowy system składają się zasiłki rodzinne, siedem dodatków 

do nich oraz świadczenia opiekuńcze. Ustawa przewiduje zatem dziesięć rodzajów 

świadczeń, dziewięć z nich uzależnione od nie przekroczenia odpowiedniego dochodu na 

członka rodziny, natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany 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 2006r liczba 

świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego wynosi 49.186 świadczeń ( tak więc 

liczba odpowiadająca 4098 dzieciom). W 2002r wypłacono do zasiłków rodzinnych 

następujące dodatki: 

1. Urodzenia dziecka- 280 

2. Opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego- 2698 

3. Wychowywanie w rodzinie wielodzietnej- 7200 

4. Samotnego wychowywania dziecka- 2564 

5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 2542 

6. Rozpoczęcia roku szkolnego- 3031 

7. Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i z zamieszkaniem- 5018  

Oprócz tych form ustawa przewiduje dwa świadczenia opiekuńcze tj: 

1. Świadczenie pielęgnacyjne- 6483 

2. zasiłek pielęgnacyjny- 866 

Od 2005 r. ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej wprowadziła nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, w myśl której 

Ośrodek wypłaca kolejne świadczenie – zaliczkę alimentacyjną w miejsce zlikwidowanego 

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych a także wypłaca zasiłki z tytułu urodzenia dziecka ( tzw. becikowe). 
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W 2006r. zostało wypłaconych 4900 zaliczek alimentacyjnych. 

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

Dodatki mieszkaniowe realizowane są jako zadanie własne gminy poprzez Ośrodek 

Pomocy Społecznej od 2002 r. Wcześniej dodatki mieszkaniowe załatwiane były 

bezpośrednio w Urzędzie Miasta. Dofinansowanie czynszu może otrzymać na wniosek osoba 

spełniająca warunki ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych w tym 

warunki dochodowe, dot. powierzchni lokalu oraz przypadających wydatków na mieszkańca.  

W 2006r przyjęto 1687 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w tym: 

 rozpatrzono pozytywnie- 1594 

 załatwiono negatywnie- 81 

 nie rozpatrzono z przyczyn formalnych 12 

Wnioski rozpatrzone pozytywnie według liczby członków gospodarstwa domowego: 

 gospodarstwo 1-osobowe- 377 

 gospodarstwo 2-osobowe- 326 

 gospodarstwo 3-osobowe- 365 

 gospodarstwo 4-osobowe- 316 

 gospodarstwo 5-osobowe- 142 

 gospodarstwo 6-osobowe działalność więcej- 68 

Zestawienie wniosków załatwionych pozytywnie według typów lakali: 

 najemcy w domach komunalnych - 816 

 najemcy w domach zakładowych - 10 

 najemcy działalność prywatnych zarządców – 6 

Członkowie spółdzielni o prawie: 

 lokatorskim- 369 

 własnościowym- 274 

Właściciele domów jednorodzinnych- 2 

Zestawienie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych według kwot: 

 do 40 zł  -78 

 od 40zł-60zł  -98 

 od 60zł-80zł  -171 
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 od 80zł-100zł  -227 

 od 100zł działalność więcej  -1020  

 

Pozostała działalność Ośrodka 

 

Zgodnie z opracowaną i przyjętą Strategią Integracji  Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla miasta i gminy Wołomin na lata 2005-2015 r,, OPS realizuje działania 

podejmowane w odpowiedzi na faktyczne potrzeby i problemy mieszkańców, które 

zróżnicować można na trzech poziomach: 

- profilaktyki (zapobieganiu podstawowych niekorzystnych zjawisk jako działanie                            

o charakterze priorytetowym) 

- pomocy doraźnej (ratownictwa tj. pomocy w sytuacjach kryzysowych) 

- długofalowych programów naprawczych zmierzających do rozwiązania lub przynajmniej 

zminimalizowania lokalnych problemów społecznych. Celem powstałej Strategii jest 

wypracowanie sprawnego i efektywnego programu pomocy, który umożliwi skuteczne 

rozwiązywanie problemów społecznych oraz będzie przeciwdziałał wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji, podniesienie jakości życia mieszkańców.  

Przez cały 2006 rok odbywały się cykliczne spotkania  z przedstawicielami innych 

instytucji (szkół, sądu rodzinnego, policji.) w celu koordynacji działań przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu oraz przemocy wewnątrzrodzinnej  i szkolnej. Spotkań takich 

odbyło się 10.  

  Przy OPS działa  Centrum Wolontariatu zrzeszającego wolontariuszy z terenu miasta i 

gminy Wołomin. Wolontariat jest swoistym rodzajem służby polegającej na nieodpłatnej 

pomocy osobom i rodzinom w codziennym funkcjonowaniu, umacnianiu więzi 

międzyludzkich a przede wszystkim na wyeliminowaniu poczucia odizolowania społecznego.  

Wolontariusz jest osobą, która z własnej woli i bezpłatnie realizuje powierzone zadania 

na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 

dnia 24.04.2003 r. 

W 2006 r. do podjęcia pracy w charakterze wolontariusza zgłosiło 80 osób, głównie 

młodzież w wieku szkolnym.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracował z miesięcznikiem „Wspólny 

Wołomin”, w którym wielokrotnie zamieszczano artykułu opracowane przez pracowników 

OPS w tym z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wolontariacie,  

świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.   
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W 2006 r. dwie osoby reprezentujące Ośrodek, skierowane zostały do udziału                      

w pracach komisji stypendialnych, na których rozpatrzono około 900 wniosków osób 

ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego.  

Do tradycji OPS należy już coroczne organizowanie m.in. dzięki pozyskanym darom od 

sponsorów, śniadań wielkanocnych oraz spotkań Wigilijnych dla osób samotnych i starszych. 

Na uroczystości przygotowywane są tradycyjne posiłki, uczestnicy spotkania składają sobie 

życzenia, dzielą się opłatkiem czy też jajkiem. Pracownicy starają się tak zorganizować tego 

typu spotkania aby jak najlepiej stworzyć atmosferę świąt a gościom choć na tę parę chwil 

udało się zapomnieć o codziennych  problemach.   

Szeroka działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest możliwa dzięki zatrudnionej 

kadrze profesjonalistów. Obecnie w Ośrodku zatrudnionych jest 13 pracowników socjalnych. 

Kwalifikacje i kompetencje pracownicze są jednym z najważniejszych wyznaczników 

powodzenia zawodowego, wpływają bowiem na efektywność i trafność działań. Dlatego też 

pracownicy uczestniczą w wielu szkoleniach, konferencjach oraz seminariach dotyczących 

problematyki, którą się zajmują. Ponadto pracownicy wyrazili chęć samokształcenia 

decydując się na zdobycie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, 

uczestnicząc w szkoleniach organizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego 

przeznaczonych na realizację projektu służącego rozwojowi pracowników.  

Specjalizację ukończyło 7 pracowników ( 2 kolejnych uczęszcza nadal na zajęcia). 

OPS od 2006 r. w celu wdrożenia i realizacji nowoczesnych metod pracy w środowisku 

lokalnym metodą CAL ( Centrum Aktywności Lokalnej) przystąpił do długofalowego 

szkolenia finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego. Metoda CAL oznacza 

wdrożenie przez Ośrodek określonych standardów pracy środowiskowej poprzez 

zorganizowanie wolontariatu, grup samopomocowych, tworzenie koalicji na rzecz 

środowiska lokalnego. W duchu tak rozumianej pracy środowiskowej – pracownicy OPS 

wchodzą w skład Komisji mieszkaniowej, Komisji ds. współpracy Gminy z Organizacjami 

pozarządowymi, współpracują jako orzecznicy z Komisjami ds. Orzekania 

Niepełnosprawności.  

Od stycznia 2006 r .Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program zintegrowanej 

opieki i wsparcia organizacji pozarządowych skupiających środowisko seniorów, 

kombatantów i emerytów. W ramach powyższych działań pracownicy OPS odbywają 

regularne, comiesięczne spotkania z zarządami dziewięciu organizacji kombatancko-

emeryckich, podczas których przekazują informacje dot. możliwości pomocy, ale również 

OPS organizuje spotkania integracyjne .  
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W 2006 r. odbył się bal integracyjny w Domu Kultury oraz ognisko integracyjne                 

w Białobrzegach. OPS w ramach programu dofinansowuje działalności statutowe tych 

organizacji, pokrywa opłaty, dofinansowuje spotkania, uroczystości, święta, wycieczki itp. 

Pomaga przy organizacji reprezentacji podczas uroczystości patriotycznych.  

Od 2006 r. OPS w większym stopniu włączył się w organizację Paraolimpiady dla Osób 

Niepełnosprawnych oraz uroczystości związanej z Dniem Dziecka. Zorganizowane z tej 

okazji festyny, pozwoliły na szeroki przekaz informacji o formach pomocy dla ogółu 

mieszkańców Gminy . OPS wystawił namiot, podczas pikników pracownicy udzielali 

zainteresowanym wszelkich informacji, a wszyscy uczestnicy festynu mogli poczęstować się 

posiłkiem przygotowanym z produktów pozyskanych od sponsorów.  

Wspólnie ze Związkiem Diabetyków, OPS zorganizował bezpłatne pomiary cukru                 

i ciśnienia tętniczego dla klientów, natomiast we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej pozyskał żywność z Banków Żywności.  

Pracownicy OPS wchodzą w skład Sztabu Kryzysowego Miasta i Gminy Wołomin, 

natomiast wspólnie z TPDiR „Szansa” OPS organizuje grupę samopomocy dla kobiet 

uzależnionych od alkoholu. O maja 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie                            

z Miejskim Zakładem Oczyszczania wykonuje zadania związane z organizacją na terenie 

Gminy prac społecznie użytecznych ( blisko 80 osób w ramach powyższego zadania 

wykonuje pracę na terenie miasta . 
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Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2006 r. 

 

 W 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie na realizację wszystkich zadań 

otrzymał środki finansowe w łącznych kwotach: 

 Na zadania własne finansowane z budżetu gminy Wołomin   4.376.236,40 

 Na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody  11.832.613,90 

                                                                               Razem:              16.208.850,30 

 

Wkład Gminy w działalność pomocy społecznej wyniósł 27%. 

 

 

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W 2006 R. 

 

 
ZADANIA ZLECONE – BUDŻET WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
 

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

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 

zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135)    

 

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownika        180,00     

§ 4110 -  Składki na ubezpieczenie społeczne            32,00  

§ 4120 -  Składki na Fundusz Pracy       4,00 

§ 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia  316,00  

     RAZEM:     532,00 

 
II Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   

 

§ 3110 Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę  

Zaliczki alimentacyjne wypłacono na kwotę                                   

7.399.786,86 

1.137.356.10 

§ 4110   Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń 

pielęgnacyjnych opłacono dla 66 osób   

 

106.352,14 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 7 pracowników realizujących 

wypłacanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 

 

142.927,87 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 6.168,92 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących 

świadczenia rodzinne 

24.806,88 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.464,78 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.980,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 36.309,00 

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.688,63 

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.968,00 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 33.659,80 

 RAZEM: 8.901.468,98 



 12 

 

 

 

III Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

oraz niektóre świadczenia rodzinne -  128.818,84     

      

 

§ 4130 Ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 365 osób na kwotę   128.818,84 

 

 

IV Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  -  1.611.762,19  

    

§ 3110 – Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 1.611.762,19 

 Zasiłki stałe wypłacono 335 osobom na kwotę   1.277.339,89 

 Zasiłki okresowe wypłacono 663 osobom na kwotę 334.422,30 

 

 

V Rozdział 85219 – Utrzymanie OPS  -  1.449.481,63 

 

 

Rozdz. 

 

§ 

 

Treść 

 

Ogółem 

Zadania 

zlecone-

budżet 

Wojewody 

Mazowieck. 

Zadania 

własne-

budżet 

Gminy 

Wołomin 

85219  
Utrzymanie OPS 

 

1.449.481,63 431.675,00 1.017.806,63 

 3020 
Wydatki osobowe nie zaliczone  

do wynagrodzeń 

6.438,00 0,00 6.438,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 860.827,73 411.557,00 449.270,73 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.633,35 0,00 55.633,35 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157.805,07 5.806,00 151.999,07 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 21.884,13 885,00 20.999,13 

 4140 Wpłaty na PFRON 5.048,16 0,00 5.048,16 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 0,00 35.000,00 

 4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

87.806,00 6.227,00 81.579,00 

 4260 Zakup energii 13.798,48 0,00 13.798,48 

 4270 Zakup usług remontowych 32.701,15 0,00 32.701,15 

 4300 Zakup usług pozostałych 117.026,73 7.200,00 109.826,73 

 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.556,72 0,00 1.556,72 

 4410 Podróże krajowe służbowe 401,11 0,00 401,11 

 4430 Różne opłaty i składki 404,00 0,00 404,00 

 4440 Odpisy na ZFŚS 18.151,00 0,00 18.151,00 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 35.000,00 0,00 35.000,00 
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VI Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  - 5.028,89    
              

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czterech chłopców chorych na autyzm były 

świadczone przez trzy terapeutki zatrudnione przez Ośrodek na podstawie umów zleceń w 

okresie od 21.11.2006 do 31.12.2006 r. 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne terapeutek  265,37 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy       23,52  

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)         3.948,00 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych     792,00 

    RAZEM:            5.028,89    

 

  

VII Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -  53.328,00 

 

§ 3110 - Zasiłki celowe przyznano 48 rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne 

zostały dotknięte suszą w 2006 r. w ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw 

rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w wysokości  53.328,00 

        

VIII Rozdział 85295 – Pozostała działalność -  700.000,00                  

                        
§ 3110 Dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”- dożywianiem objętych zostało 1.811 dzieci i dorosłych. 

Koszt programu wyniósł 700.000,00      

 

 

 

ZADANIA WŁASNE – BUDŻET GMINY WOŁOMIN 
 

 

I Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze     1.741.543,18 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 1.741.543,18 

 Obiady dla dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach opłacono za 

1030 uczniów w wysokości 

 

264.569,10 

 Posiłki dla klientów OPS w Stołówce opłacono za 781 osób na kwotę 169.446,96 

 Zorganizowano 16 pogrzebów na łączną kwotę 24.410,00 

 Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 

1.226 osobom na kwotę  

 

867.764,83 

 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego przyznano 9 osobom i wypłacono w wysokości          

 

6.764,00 

 Zasiłki okresowe wypłacono 663 osobom na kwotę  41.338,66 

 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej opłacono za 28 osób na kwotę  270.620,70 

 Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe porto, prowizje bankowe od 

wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej 

96.628,93 
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II Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe     1.190.264,84 

 

§ 3110 Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 1.188.278,00 

§ 4300 Opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych 1.986,84 

  

 

 

III Rozdział 85228 – Usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze     335.713,55 

 

Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej  

opłacono za 117 osób na kwotę  335.713,55 

 

 

 

 

IV Rozdział 85295 – Pozostała działalność –  90.908,20  

     

§ 3110 – W ramach zorganizowanych przez Gminę Wołomin prac społecznie użytecznych w 

okresie od maja do grudnia 2006 r. przy pracach porządkowych w MZO w Wołominie 

pracowało 70 bezrobotnych skierowanych do pracy przez Ośrodek i PUP.    

Koszt realizacji tego zadania uwzględniając refundację środków z PUP w wysokości 60% 

miesięcznych kosztów naliczonych wynagrodzeń wyniósł 34.988,20 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia dla organizacji pozarządowych  

   (zakup wiązanek, kwiatów, artykułów spożywczych, słodyczy)    8.700,00 

§ 4260 – Zakup energii dla org. pozarządowych          800,00 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

(czynsz, częściowy zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, koszty transportu na      

wycieczki członków organizacji emerycko-kombatanckich)                  17.300,00 

   

     

§ 4300 – Usługi opiekuńcze świadczone przez CARITAS na rzecz 62 mieszkańców Gminy  

    opłacono w wysokości 29.120,00    

 

 

 


