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rok 2016 . 

Podstawa prawna: Art. 110 ust.9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. 

Dz. U. Z 2016 roku, poz. 930 ze zmianami). 

 

 

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

 Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i rodzin znajdujących się trudnej 

sytuacji życiowej. 

 Podstawowym celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i 

zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych naszych mieszkańców , którzy własnym staraniem 

nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

 Poza tym realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniu wychowawczym, 

dodatkach mieszkaniowych i energetycznych. 

 W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z następujących 

ustaw: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. 

zm. ), 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) 

 Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania „  na lata 2014-2020  ( M.P. z 2013 r. poz. 1024 ), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 

1390 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 23 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1118 ), 

 Ustawy a dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z 

późn. zm. ), 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z 

późn. zm. ), 

 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 

2015 r. poz. 859 z późn. zm. ), 

 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 

r. poz. 195 
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 Ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ), 

 Ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 

1202 z późn. zm. ), 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 

Z 2004 r. poz.  1001 z późn. zm. ), 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 

Z 2015 r. poz. 332 z późn. zm. ), 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  ( Dz. U.  z 2011 r. poz. 

1375 z późn. zm. ), 

Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i 

samorządowych jednostek budżetowych. 

 

2. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej 

nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba lub 

rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymienione w ustawie, ma prawo 

zwrócenia się do Ośrodka o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do 

uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy 

jest jego współudział w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę 

możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz integracji ze 

środowiskiem, jak również zapobiegać w powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.   

 Ośrodek podejmował dodatkowe działania mające na celu poszerzania i podnoszenie jakości 

świadczonych usług dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

 W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębniony jest Dział Pomocy Środowiskowej. 

Jego filarem są zatrudnieni w nim pracownicy socjalni posiadający odpowiednie kwalifikacje do 

wykonywania tego zawodu, często uczestniczący w konferencjach, seminariach i szkoleniach 

podnosząc kwalifikacje zawodowe. 

 Teren miasta jest podzielony na rejony, na których swą pracę wykonuje 12 pracowników 

socjalnych. 

 W roku ubiegłym Ośrodek jak dotychczas realizował zadania z zakresu pomocy społecznej 

udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej oraz 

wsparcia społecznego. 

 Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej lub innej 

osoby za zgodą osoby zainteresowanej albo jej przedstawiciela ustawowego po przeprowadzeniu 

wywiadu w miejscu zamieszkania. 

 W 2016 r. zadania były realizowane w ramach środków finansowych /2 081 235,60 zł / 

przekazywanych przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim i Wojewodę Mazowieckiego 

/1 717 298,03  zł / za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w 2016 r. przysługiwało rodzinom i osobom, 

których dochód  na osobę w rodzinie nie przekraczał  zgodnie z obowiązującym od 1 października 

2015 r. kryterium dochodowym: 
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- na osobę samotnie gospodarującą  -  634,00 zł, 

- na osobę w rodzinie                       -  514,00 zł 

oraz w rodzinie musiała występować co najmniej jedna z dysfunkcji uniemożliwiająca prawidłowe 

 funkcjonowanie rodziny określona w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. 

Świadczenia z pomocy społecznej lub odmowa ich przyznania następuje w formie wydania decyzji 

 administracyjnej zgodzie z kodeksem postępowania administracyjnego. 

 Świadczenia z pomocy społecznej w 2016 r. otrzymało 773 rodziny o łącznej liczbie 1561 

osób. 

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy były: 

 długotrwała lub ciężka choroba                         - 476 rodzin, 

 niepełnosprawność                                            - 415 rodzin, 

 ubóstwo                                                             - 357 rodzin, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa 

domowego                                                        - 340 rodzin, 

 

            w tym:  1. bezradność – rodzina wielodzietna  -  39 rodzin, 

                         2. bezradność – rodzina niepełna         - 124 rodziny, 

                         3. bezradność – osoby starsze/chore    - 177 rodzin, 

 bezrobocie                                                         - 300 rodzin, 

 alkoholizm                                                         -  45 rodzin 

 wielodzietność                                                  -  46 rodzin, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa                     -  37 rodzin, 

 bezdomność                                                      -  37 rodzin, 

 trudności  po zwolnieniu z zakładu karnego    -   10 rodzin, 

 narkomania                                                       -    4 rodziny, 

 sytuacja kryzysowa                                           -    3 rodziny, 

 zdarzenie losowe                                               -   1 rodzina. 

 U osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej często występuje kilka okoliczności 

przyznania pomocy. 

 Dział Pomocy Środowiskowej w OPS obok świadczeń pieniężnych  udziela także pomocy 

niepieniężnej tj. pracy socjalnej, poradnictwa, asystentury rodziny. 

 Przyznanie jakiejkolwiek pomocy było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. W 2016 r. pracownicy 

socjalni przeprowadzili 2439 wywiadów środowiskowych.   Wywiad środowiskowy służy nie tylko 

ustaleniu stanu faktycznego ale stwarza możliwości wspólnego przeanalizowania trudnej sytuacji 

rodziny i przyczyn tego stanu rzeczy, wyzwala motywację do podjęcia działań w celu  zmiany swojej 
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sytuacji. 

Pomoc jaką realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku: 

 zasiłki pieniężne : 

 - zasiłki stałe dla 233 rodzin (311 osób w tych rodzinach), 

 - zasiłki okresowe dla 115 rodzin (243 osoby w tych rodzinach), 

 - zasiłki celowe dla 583 rodzin (1222 osoby w tych rodzinach), 

 finansowanie posiłków w szkole                               - 325  dzieci, 

 posiłki dla osób dorosłych /Jadłodajnia OPS-u /       - 109 osób, 

 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania              -   68 osób, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi całkowicie 

finansowanymi przez Wojewodę                              -   17 osób, 

            finansowanych ze środków własnych                      -     9 osób           

 zakup opału z dowozem do domu klienta                -    27 rodzin 

 paczki żywnościowe dla rodzin z dziećmi                - 193 rodziny 

 kwalifikowanie osób i wydawanie talonów do odbioru paczek w ramach  „Świątecznej zbiórki 

żywności ” -  484 osoby z 384 rodzin 

 kompletowanie dokumentacji celem umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej oraz 

dofinansowanie do kosztów pobytu  - 34 osoby 

 sprawienie pogrzebu w tym osobom osobom bezdomnym – 8 osób 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w 

zakresie kwalifikowania osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  - 402  osoby, 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu prac społecznie użytecznych 

dla 8-miu bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta była 

skierowana do 30 bezrobotnych. 

 współpraca z instytucjami, 

 monitoruje w miarę możliwości miejsca pobytu osób bezdomnych na terenie miasta, 

zwłaszcza w okresie zimowym, 

 realizuje przedsięwzięcia kulturalne dla dzieci i  rodziców – w dniu 03.06.2016 roku odbył 

się spektakl teatralny – bajka terapeutyczna „Mały Kapitan Gwiezdnej Floty” Teatr Form 

Wielu z Płocka, 

 typuje rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej a spełniające kryteria do 

uzyskania wsparcia na konkretne potrzeby - „Szlachetna Paczka” -  6 rodzin, 

 współpracuje z firmą Reckitt Benckiser w ramach typowania dzieci do otrzymania prezentów 

świątecznych – 9 dzieci otrzymało prezenty, o które w swoich listach prosiły Św. Mikołaja 

( 21.12.2016 r.) 
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 pomoc niematerialna polegająca na różnych działaniach, które mają na celu uaktywnienie 

osób i rodzin w rozwiązaniu problemów, zapobieganie innym dysfunkcjom, wszelkiego 

rodzaju doradztwo – szeroko rozumiana praca socjalna. 

 Praca socjalna zgodnie z art. 45 ust. 1–4 ustawy o pomocy społecznej  to jedna z bardzo 

ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości 

klienta, że pracownik socjalny chce i może pomóc pod warunkiem , że on sam zaangażuje się w 

proces zmian. Jest działalnością o charakterze pomocowym. 

 Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób i rodzin, którym służą 

w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów. Pracownik 

socjalny jest osobą od „zadań specjalnych’’ będąc po części psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, 

doradcą, pielęgniarką czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Często jest mediatorem w sporach 

rodzinnych.   

Szczegółowe działania: 

 udzielanie pełnych porad i informacji o przysługujących prawach adekwatnych do 

zgłaszanych problemów  -   2433 

 monitorowanie i nadzór nad rodzinami problemowymi -   121 

 interwencje w środowisku -   77 

 poradnictwo socjalne, skierowanie do specjalistów -   315 

 podstawowa pomoc prawna – procedura „Niebieskiej Karty” -   73 

 współpraca z innymi podmiotami tj. policja, szkoła, sąd, kurator, urząd pracy -  333 

 wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodziny -   16 

 zgłaszanie osób w rodzinach z problemem alkoholowy do MKRPA -   47 

 zgłaszanie o wizyty domowe lekarskie dla klientów -   19 

 skompletowanie dokumentów do Domu Pomocy Społecznej -  11 

 wywiady środowiskowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej -  39 

 wywiady środowiskowe potwierdzające sytuację rodziny do dodatków mieszkaniowych -  15 

 wywiady środowiskowe potwierdzające fakt sprawowania opieki do świadczeń rodzinnych i 

wychowawczych -  35 

 wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków pomocy społecznej -  69 

 organizowanie transportu osób niepełnosprawnych -  13 

 wydawanie skierowań celem otrzymania pomocy żywnościowej -  402 

 informacje do administratora budynku celem poprawy warunków lokalowych -  6 

 pomoc w redagowaniu pisma do WGK lub wydanie opinii w celu poparcia starań o przydział 

mieszkania -  4 

 skierowanie do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia -   36 

 inne: 



8 

 - opinie do Urzędu Miasta   -   11 

 - opinie do Sądów i Prokuratury -   6 

 - opinie do Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej -   37 

 W okresie sprawozdawczym usamodzielniło się  98  rodzin, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy -   33 

 nabycia uprawnień do świadczeń -   19 

 inne (np.: brak kontaktu) -  46 

    W tym czasie OPS wydał  5  decyzji odmownych. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w celu pomocy mieszkańcom  

w godniejszym życiu. Zadania własne polegają na pomocy w dofinansowaniu do zakupu leków i 

leczenia, opału na zimę, odzieży, żywności oraz opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Poza 

tym realizuje zadania w formie rzeczowej tj.: zakup opału na zimę, organizuje paczki żywnościowe, 

przyrządza  zupę z wkładką oraz śniadania, świadczy usługi opiekuńcze. 

 Problemem Ośrodka Pomocy Społecznej są osoby bezdomne. Na terenie naszej gminy nie 

funkcjonuje żadna placówka, która zabezpieczyłaby schronienie dla tych osób. OPS  w 2016 r. 

podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem „Antidotum” w Janowie oraz Stowarzyszeniem 

„Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy aby zapewnić schronienie dla osób bezdomnych. W 2016 r. w w/w 

placówkach przebywało 17 osób. 

 Osoby bezdomne często nie potrafią i nie chcą  zrezygnować z dotychczasowego trybu życia 

i przebywają w pustostanach, na działkach lub u  kolegów. Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie 

z tymi osobami także wspólnie ze Strażą Miejska i Policją. OPS systematycznie udziela 

specjalistycznego poradnictwa, informuje o przysługujących formach pomocy, motywuje do 

podejmowania działań w kierunku przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej poprzez mobilizowanie 

do aktywności zawodowej, odbudowywania więzi rodzinnych, dbałości o higienę osobistą i wygląd 

zewnętrzny oraz zachęta do leczenia odwykowego.     

 

 

2.1  Usługi opiekuńcze 

 

 Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika z art. 50 Ustawy 

o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie 

usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają 

pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

 Usługi opiekuńcze w naszym Ośrodku świadczy 10 pracowników. 

 

 Zakres czynności opiekunki środowiskowej: 

 pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych ( zakupy, sprzątanie, pranie, 

 przygotowanie posiłku, gdy zachodzi taka potrzeba ), 

 

 pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niepełnosprawnych 

( mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny 

osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń 

rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem), 

 

 mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie jego 
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zainteresowań, 

 

 aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej, 

 

 doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego, 

 kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązania problemów 

 zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych podopiecznego. 

 

 W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 69 osób. Łącznie 

zrealizowano 13 307,00 godzin usług na kwotę 226 219,00 złotych. 

 

 

2.2  Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone Gminie. Pracownicy świadczący usługi 

podejmują działania, które w efekcie przyczyniają się do właściwego funkcjonowania w środowisku. 

Usługami objęte są osoby z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym, którzy maja problemy 

w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Kadra świadcząca usługi opiekuńcze: 

 2 pielęgniarki 

 1 psycholog - konsultant 

 1 asystent 

 

 W roku 2016 usługami specjalistycznymi objętych było 26 osób w tym: 

 19 osób z chorobą psychiczną 

  7 osób z niepełnosprawnością intelektualną 

             w tym: 

 10 osób samotnie gospodarujących 

 16 osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

Przedział wiekowy klientów to 28-85 lat, w tym: 

  9 mężczyzn 

 17 kobiet 

 

W ciągu 2016 roku: 

 4 osoby przebywały w szpitalu psychiatrycznym 

 1 osoba zmarła 

 3 osoby zakończyły współpracę, w tym: 

 - 1 osoba podjęła zatrudnienie, 

 - 1 osoba nie przebywa w miejscu zamieszkania, 

 - 1 osoba nie wyraziła zgody na współpracę. 

Celem usług opiekuńczych jest: 

 poprawa jakości życia, 

 utrzymanie stabilnego stanu zdrowia, 

 unikanie powikłań związanych z przewlekłą chorobą, 

 poprawa samopoczucia, 

 zwiększenie samodzielności w wykonywaniu czynności domowych, 

 mobilizowanie do większej aktywności fizycznej, 

 zapobieganie izolacji społecznej, 
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 kontrola nad sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi 

 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

 zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 

 motywowanie do systematycznego leczenia, 

 asystowanie w codziennych czynnościach życiowych takich jak: kształtowanie nawyków 

związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, dbaniem o estetyką mieszkania, 

 mobilizowanie do nawiązania i utrzymywania kontaktów rodzinnych i sąsiedzkich, 

 wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu, 

 nauka planowania budżetu, asystowanie w ponoszeniu wydatków, 

 kontrola wizyt lekarskich i systematycznego przyjmowania leków, 

 pomoc w dotarciu na wizyty do lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów, 

 interwencje kryzysowe w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, 

 edukacja rodziny na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i identyfikacji objawów 

nawrotu choroby oraz szybkiej interwencji, 

 asystowanie pracownikom socjalnym podczas wizyt u klientów, 

 wspólne omawianie problematycznych zagadnień dotyczących klientów. 

 

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzą  treningi samoobsługi i umiejętności 

społecznych poprzez: 

 trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

 trening nauki higieny, 

 trening kulinarny, 

 trening gospodarowania własnymi finansami, 

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów osobistych, 

kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, 

 trening spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i udziału w spotkaniach 

towarzyskich 

 trening lekowy. 

 

W 2016 roku w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zostały zrealizowane następujące 

założenia: 

 uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych dla 2 osób, 

 uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności u 2 osób, 

 uzyskanie dodatków mieszkaniowych dla 4 osób, 

 asystowanie podczas komisji lekarskich dotyczącej rent – 1 osoba, 

 pomoc w poszukiwaniu pracy odpowiedniej do schorzenia i kwalifikacji – 2 osoby, 

 asystowanie podczas wizyt lekarskich różnych specjalizacji – 17 osób, 

 asystowanie podczas spraw urzędowych, 

 asystowanie podczas terapii rodzinnej, 

 uczestniczenie w spotkaniach w rodzinach zastępczych, 

 kontakt telefoniczny z placówkami pieczy zastępczej, 

 współpraca z nauczycielami, kuratorami, psychologami szkolnymi, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, 

Poradnią Odwykową i asystowanie podczas wizyt w tych poradniach 

 współpraca z instytucjami:Zarząd Budynków Komunalnych, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Policja, Sąd Rodzinny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

 uczestnictwo w grupach roboczych „ Niebieska Karta”, 

 szukanie inwestorów, pozyskiwanie środków na remont, 

 współpraca z pracownikami socjalnymi. 
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Pracownicy realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzą niezbędną dokumentację, są to: 

 rejestr osób objętych usługami, 

 harmonogramy pracy u poszczególnych klientów, 

 miesięczne opisowe sprawozdania z realizacji usług, 

 karta czasu pracy osoby świadczącej usługi. 

 

Czynności terapeutyczno-edukacyjne prowadzone przez psychologa-konsultanta. 

 

1. Oddziaływanie psychologiczne: 

 ocena i monitorowanie stanu psychofizycznego klienta, 

 motywowanie osób do kontynuowania leczenia specjalistycznego i systematycznego 

przyjmowania leków, 

 interwencja w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, 

 rozmowy psychoedukacyjne i wspierające, 

 badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa w sytuacjach tego  wymagających, 

 wizyty w domu klienta. 

 

2. Oddziaływania edukacyjne: 

 motywowanie do aktywności fizycznej, 

 trening umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi w celu zapobiegania izolacji 

społecznej, 

 nauka umiejętności odczytywania własnych emocji, umiejętności kontrolowania uczuć i 

zachowań w sposób akceptowany przez otoczenie, 

 trening racjonalnego gospodarowania czasem, 

 nauka relaksacji, 

 trening prawidłowych postaw rodzicielskich. 

 

 

 

 2.3  Prace  społecznie użyteczne 

 

 

 W roku 2016 r. OPS po raz pierwszy zorganizował prace społecznie użyteczne. Prace te 

oznaczają prace organizowane przez gminę w jednostkach pomocy społecznej, organizacjach lub 

instytucjach. 

 Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywało się na podstawie Porozumienia 

zawartego w dniu 04.03.2016 roku pomiędzy Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim a 

Gminą Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowaną przez Burmistrza Pana Jacka Kowalskiego. 

Gmina organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie 01.04.2016 r. do 30.09.2016 r. dla 8 

osób. OPS wytypował 30 kandydatów do prac. 

 Prace społecznie użyteczne zostały zorganizowane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne  - 8 

 liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych  - 1970 

 liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobą – 40 

 

 Łączna kwota do wypłaty – 11 712,60 zł 

 w tym: 

 refundacja z Funduszu Pracy (PUP) – 7 027,56 zł 

 wypłata z OPS – 4 685,04 zł 
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 Prace społecznie użyteczne są skutecznym narzędziem aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych a także sposobem na weryfikację faktycznej chęci podjęcia pracy przez bezrobotnego. 

Umożliwiają łagodny powrót na rynek pracy. 

 

 

3.  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w 

RODZINIE 

 

 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie nałożyła obowiązek, jako zadania własnego gminy, utworzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Na podstawie Uchwały Nr VII/66/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 

29.04.2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania, Zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 

11.05.2011 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, 

umiejętności, doświadczenie oraz możliwości wynikające z zadań instytucji, które reprezentują. 

Grupa podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom 

doznającym przemocy w rodzinie. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Obecny skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią: 

  1. Bieniek Alicja – przedstawiciel Sądy Rejonowego, kurator, 

  2. Chmielewska Katarzyna – przedstawiciel Sądu Rejonowego, kurator, 

  3. Cichocka-Domańska Grażyna – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

  4. Ciszewska Agnieszka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, 

  5. Kiljan Grażyna – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

  6. Muras Anna – przedstawiciel oświaty, 

  7. Podgórski Sebastian – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, 

  8. Pogorzelska Agnieszka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, 

  9. Tupaczewska Justyna – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej, 

10.Wróblewska Beata – przedstawiciel Nowodworskiego Centrum Medycznego. 

 Głównym zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

 diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

pomocy w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

 

 W roku sprawozdawczym odbyło się 39 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w trakcie których rozpatrzono 51 Niebieskich Kart „ A” oraz powołano 

51 Grup Roboczych. Częstotliwość wspólnych spotkań była uzależniona m.in. od ilości 
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wpływających spraw – zgodnie z ustawą powinny odbywać się nie rzadziej niż co 3 miesiące. 

 Powoływane Grupy Robocze składają się z przedstawicieli różnych służb i instytucji w 

zależności od występujących problemów w rodzinie. Pracownicy socjalni pracujący w Grupach 

Roboczych udzielali informacji, w tym pisemnych, oraz motywowali osoby podejrzane o stosowanie 

przemocy do wzięcia udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzonym przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grup roboczych wykonują swoją pracę w 

ramach obowiązków służbowych i w godzinach swojej pracy. Dlatego też niekiedy spotkanie 

odbywają się podczas nieobecności niektórych członków zespołu czy powołanej grupy z uwagi na 

konieczność wywiązywania się z innych obowiązków służbowych. 

 Grupy Robocze spotkały się w ciągu 2016 r. 328 razy. Te spotkania odbywały się również w 

siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. W każdej z grup uczestniczył pracownik socjalny oraz 

dzielnicowy a także w miarę potrzeb przedstawiciele innych instytucji mogących pomóc rodzinie. 

Skład osobowy był adekwatny do występującego problemu w rodzinie. 

Grupy robocze sporządziły 46 Niebieskich Kart „C” oraz 41 Niebieskich Kart „D”. W roku 

sprawozdawczym prowadzono 17 procedur z roku 2015. Zamknięto ogółem 31 spraw, z tego 22 z 

uwagi na zakończenie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnych planów pomocy oraz 

9 z powodu braku zasadności podejmowania działań. Mimo podjęcia decyzji o zakończeniu 

procedury,  rodziny nadal są monitorowane przez pracowników socjalnych. 

 

 Podmiotami sporządzającymi Niebieskie Karty „A” były: 

 

- Jednostki organizacyjne pomocy społecznej  - 3 

- Policja – 44 

- Oświata – 4 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0 

- Ochrona zdrowia – 0 

 

 Z wszczętych w 2016 roku procedur wynika, iż osobami podejrzanymi o doświadczanie 

przemocy były zazwyczaj kobiety – 57 ( 12 do 18 roku życia, 43 w wieku 18-67 lat i 2 powyżej 67 

roku życia ), rzadziej mężczyźni – 15-tu  ( 10-ciu  do 18 roku życia, 5-ciu w wieku 18-67 lat ). 

Osoby podejrzane o stosowanie przemocy to przede wszystkim mężczyźni – 43 ( 42-ch w wieku 18-

67 lat, 1 powyżej 67 lat ), kobiet – 9 ( w wieku 18 – 67 lat ). 

 W roku 2016 zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grup roboczych 

uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach dotyczących przemocy domowej, przyczyniających się 

do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych. 

W dniu 9 grudnia tegoż roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej zostało przeprowadzone przez 

Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa szkolenie dotyczące: 

 specyfiki ZI i ich znaczenie w pracy socjalnej, 

 doskonalenie współpracy ZI z lokalnymi służbami, 

 przemocy w rodzinie, 

 Niebieskiej Karty. 

Koszt szkolenia został poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W szkoleniu uczestniczyli 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego z wyjątkiem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 

oraz pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS. 

 

Praca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych jest korzystna dla rodzin dotkniętych 

przemocą, zaś dla samych członków jest dodatkowym , dużym obciążeniem z powodu natłoku 

wykonywanych na co dzień obowiązków służbowych. 

Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej a także 

wsparcia emocjonalnego. Dlatego przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może opierać się 

wyłącznie na działalności jednej instytucji. Żadna instytucja nie ma wystarczających narzędzi, 
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kompetencji i możliwości rozwiązywania wszystkich problemów rodziny uwikłanej w przemoc. 

Podejmowane działania muszą mieć charakter dyscyplinarny. 

 

 

4.  ASYSTENTURA RODZINY 

 

     Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

4.1 Asystent rodziny 

 

 Asystent rodziny został wprowadzony do systemu pomocy społecznej w związku z Ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach realizacji zadań 

w OPS jest zatrudnionych 2 asystentów rodziny. Asystenci zostali powołani do świadczenia wsparcia 

rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Asystent 

rodziny pełni inną rolę niż pracownik socjalny. Jest bliżej rodziny i asystuje jej w codziennym życiu. 

Polega to na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, socjalnych. Pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

wspólnie planuje wydatki, ustala wspólnie działania. 

 Celem pracy asystenta w rodzinie jest niesienie pomocy w zachowaniu jej integralności, 

przeciwdziała konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W sytuacji gdy dojdzie do 

czasowego umieszczenia dzieci poza rodziną biologiczną, praca asystenta z rodziną musi być 

kontynuowana. Zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z rodziną w miejscu zamieszkania ale 

również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Asystent z 

uwagi na nienormowany, elastyczny  czas pracy może dostosować działania do  rytmu życia rodziny 

i jej potrzeb. 

 

 Ww. ustawa nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w 

rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszty te wynikają z nowych 

zadań jakie nakłada na gminy wspomniana ustawa. Zgodnie z nią za pierwszy rok pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej Gmina Nowy Dwór Mazowiecki pokrywa 10% kosztów utrzymania dziecka, za 

drugi rok 30%, za trzeci rok i kolejny 50% kosztów utrzymania. 

W 2016 roku przekazaliśmy 274 021, 61 zł za pobyt dzieci w placówkach.  Środki te przekazaliśmy 

do budżetu powiatu. 

 

 

 

4.2 Charakterystyka rodzin objętych pomocą asystenta rodziny 

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa działania, jakie gmina ma 

świadczyć na rzecz rodzin oraz określa ich liczbę na jednego asystenta ( do 15 rodzin ). 

 

W roku 2016 wsparciem asystenta rodziny objęto 25 rodzin. Liczba dzieci w tych rodzinach 61. 

 

1 dziecko w rodzinie 2 dzieci w rodzinie 3 i więcej dzieci w rodzinie 

9 5 11 

 

 

 

1. Liczba dzieci w rodzinach ze względu na rodzaj szkoły: 

 0-4 lata - 16 

 Szkoła Podstawowa klasa 0 -6  - 25 
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 Gimnazjum - 11 

 Szkoła ponadgimnazjalna – 7 

 Dzieci pełnoletnie uczęszczające do szkoły - 2 

 

2. Czas pracy w tych rodzinach przedstawia się następująco: 

 do 3 miesięcy – 1 rodzina 

 powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy – 7 rodzin 

 powyżej 1 roku – 17 rodzin 

3. Przeciętny czas pracy z rodziną wynosi 23 miesiące. 

 

4. Liczba rodzin, w których matka/ojciec samotnie wychowuje dzieci: 10 

 

5. Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę  -  7 

w tym: 

 ze względu na osiągnięcie celów -  1 

 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3 

 ze względu na brak efektów – 2 

 -ze względu na zmianę metody pracy - 1 

 

6. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny – 1 

 

7. Liczba rodzin biologicznych, z których dzieci przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej - 4 

 

8. Liczba rodzin, z których dzieci przebywają w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 3 

 

9. Wydano 11 opinii dla: 

 Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ruszków’, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 Centrum Administracji do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie 

 

10. Najczęstsze problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta: 

 

 problem nadużywania alkoholu – 4 rodziny, 

 problemy finansowe – 18 rodzinach, 

 trudna sytuacja mieszkaniowa – 9 rodzinach, 

 problemy wychowawcze z dziećmi – 21 rodzinach, 

 niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 4 

 

 

 

 4.3. Formy pracy asystenta rodziny 

 

 Problemy z jakimi spotykają się w swojej pracy asystenci rodziny wymagają 

wielopłaszczyznowej pomocy i wsparcia. Działania te asystenci realizują poprzez: 

 konsultacje z rodzinami, 

 konsultacje z dziećmi, 

 kontakt ze szkołą ( pedagog, psycholog, wychowawca ), 

 rozmowy motywujące do podjęcia działań, 

 rozładowywanie konfliktów,kontakty z rodziną zewnętrzną, 

 organizacja czasu wolnego, 



16 

 rozmowy informacyjne, 

 pomoc w załatwianiu formalności, 

 zorganizowanie odzieży, żywności, sprzętów gospodarstwa domowego, 

 pomoc w poszukiwaniu pracy, 

 pomoc w wypełnianiu wniosków 

 pomoc w gospodarowaniu środkami finansowymi, (planowanie wydatków, poszukiwanie 

oszczędności), 

 asysta podczas zakupów 

 kontakt z instytucjami, 

 reprezentowanie interesów klienta w instytucjach, 

 rozeznanie w możliwości uzyskania pomocy dla rodzin, 

 konsultacje z pracownikami socjalnym, 

 dopilnowanie dziecka, czy uczęszcza na zajęcia szkolne, 

 przypomnienie o terminach ustalonych wizyt w instytucjach, 

 asystowanie rodzinie podczas załatwiania spraw formalnych, pomoc w sporządzaniu pism, 

rozeznanie i poinformowanie o możliwości możliwości podjęcia terapii na terenie miasta, 

 poradnictwo socjalne, 

 pomoc w poszukiwaniu lokalu mieszkalnego do wynajęcia, 

 poinformowanie o terminach wypłaty świadczeń. 

 

 Asystent rodziny systematycznie kontaktuje się z różnymi specjalistami oraz instytucjami w 

celu najefektywniejszej pomocy rodzinie. W roku 2016 kontaktował się z następującymi podmiotami: 

 Sąd Rejonowy  (kuratorzy), 

 Szkoły (pedagog, psycholog, wychowawca), 

 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

 przychodnie POZ (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka), 

 przychodnie specjalistyczne w tym prywatne, 

 placówki, w których umieszczone zostały dzieci objęte wsparciem asystenta , 

 Nowodworski Ośrodek Kultury, 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Urząd Miejski, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

 pracownicy socjalni, 

 terapeuta uzależnień, 

 psycholog, 

 prawnik, 

 osoby spokrewnione z rodzinami objętymi wsparciem asystenta  rodziny, 

 lokalne środowisko rodziny (sąsiedzi), 

 właściciele wynajmowanych przez rodzinę lokalu. 

 

 Elementy pracy asystenta rodziny: 

 osobisty kontakt z rodziną, 

 konsultacje z poszczególnymi członkami rodziny, 

 sporządzenie diagnozy problemowej każdej rodziny, 

 prowadzenie mediacji między małżonkami, 

 prowadzenie mediacji między rodzicami a dziećmi, 

 konstruowanie planu pracy z rodziną, 
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 praca z rodziną przy ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym. 

 

 

5. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje zadania wynikające z 

czterech ustaw i trzech rozporządzeń tj.: 

1.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 roku,                    

 poz.114 ze zmianami), 

2.   Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów (Dz.U. z 2014         

 roku,  poz. 567), 

3.  Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.               

 U.  z 2015 roku poz. 859 ze zmianami), 

4.   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016 

 roku, poz. 195), 

5.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w      

 sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinna (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2284), 

6.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku  w 

 sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, 

 zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. 

 U. z 2015 roku, poz. 2229), 

7.     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w 

 sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. 

 

 

5.1.Świadczenia rodzinne 

 

 Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 

Oprócz tego przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i specjalny zasiłek 

opiekuńczy, niezależnie od dochodu przyznawane są świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek 

pielęgnacyjny oraz świadczenie rodzicielskie. 

 W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa w 

kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego wówczas nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wypłaty 

świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w 

Warszawie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w 

krajach Unii Europejskiej. 

 Wypłata świadczeń rodzinnych  następuje poprzez przelewy na konta osobiste, dla osób 

niepełnosprawnych przekazami pocztowymi oraz wypłatę gotówkową wg. porządku alfabetycznego 

w kasie Ośrodka. Realizacja w formie przelewów jest korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ 

przekazywanie świadczeń odbywa się sprawniej i bezgotówkowo. 

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje 

osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobą w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł, 

zaś gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764,00 zł. 

Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku gdy dochód rodziny przekracza ww. kwoty, pomnożone przez 

liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z 

dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do 

tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną 

kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

 Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, 
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jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w 

szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 roku wynosi: 

 

   95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, 

 124,00 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, 

 135,00 zł do ukończenia przez dziecko 21 roku życia. 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

 

 urodzenia dziecka – 1000,00 zł, 

 opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wypoczynkowego – 400,00 zł, 

 samotnego wychowywania dziecka – 195,00 zł lub 273,00 zł dla dziecka niepełnosprawnego, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90,00 zł do 5 roku życia i 110,00 zł 

powyżej 5 roku życia dziecka, 

 rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł, 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania – 

69,00 zł gdy dojeżdża i 113,00 zł jeżeli zamieszkuje w internacie lub stancji, 

 wielodzietność – 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

 

 

 Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym bez względu na 

wysokość dochodu rodziny i wiek osoby, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności a także umiarkowanym , jeżeli inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 21 

roku życia. Świadczenie ww. przysługuje  również osobie powyżej 75 roku życia bez względu na stan 

zdrowia. Zasiłek ten od  września 2006 roku przysługuje w kwocie 153,00 zł. 

 Następnym świadczeniem opiekuńczym jest świadczenie pielęgnacyjne, które od styczna do 

grudnia 2016 r. było wypłacane w wysokości 1300,00 zł. Przysługuje ono matce lub ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka, osobie będącej rodzina zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na 

których  zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia,  lub 

innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Za osoby otrzymujące ten rodzaj świadczenia 

Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne) oraz zdrowotne. 

 Kolejnym świadczeniem, które obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku po nowelizacji ustawy o 

świadczeniach rodzinnych wypłacanych bez względu na dochody jest świadczenie rodzicielskie. 

Przysługuje ono matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej  z 

wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko. Ww. świadczenie 

przysługuje ojcu dziecka w przypadku: skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania 

świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami 

Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okresu urlopu na warunkach macierzyńskiego 

lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub 

uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki  dziecka lub 

porzucenia dziecka przez matkę. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu w wysokości 

1000,00 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i odpowiednio 

wzrasta ilość tygodni wypłacanego świadczenia w zależności od ilości urodzonych dzieci przy 

jednym porodzie. 

 Od 1 stycznie 2013 roku realizowane jest kolejne świadczenie opiekuńcze tzw. specjalny 
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zasiłek opiekuńczy w wysokości 520,00 zł miesięcznie. O to świadczenie mogą ubiegać się osoby, 

na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 788 i 1529 oraz z 2013 roku, p;oz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, 

a także małżonkowie, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rezygnują z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osobie w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 Osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy musi spełniać kryterium dochodowe, 

które w przeliczeniu na osobę wynosi 764,00 zł. Przy wyliczeniu pod uwagę brany jest zarówno 

dochód osoby sprawującej opiekę, jak i rodziny osoby wymagającej opieki. 

 Świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) 

w kwocie 1 000,00 zł nadal jest uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się  

zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży 

oraz dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 1 922,00 zł. 

 

 W 2016 roku zostało wydanych 1 686 decyzji administracyjnych w tym 35 żądających zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń i 67 decyzji odmownych. Na koniec 2016 roku liczba rodzin 

pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 1 198. 

 Zostało wypłacone: 

 113 410 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 483 142,00 zł, 

 100 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 68 685,00 zł, 

 401 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

na kwotę 157 287,00 zł, 

 904 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 172 933,00 zł, 

 869 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 

83 865,00 zł, 

 1 207 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 84 692,00 zł, 

 606 dodatków z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 

40 071,00 zł, 

 2 071 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 

 184 817,00 zł, 

 8 486 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1 298 358,00 zł, 

 817 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 055 927,00 zł 

 74 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 17 801,00 zł, 

 228 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 2228 000,00 zł, 

 747 świadczeń rodzicielskich na kwotę 690 587,00 zł. 

 

 Ogółem w 2016 roku świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 5 584 742,00 zł. Kwota 

odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 30 676,00 zł. Od świadczeń 

pielęgnacyjnych zostało oprowadzonych 845 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 

wysokości 272 560,00 zł i 298 składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 866,00 zł. Od 

specjalnych zasiłków opiekuńczych odpowiednio 72 składki na kwotę 10 289,00 zł i 54 składki na 

kwotę 2 527,00 zł 
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5.2  Zasiłek dla opiekunów 

 

 Zasiłek dla opiekuna jest wypłacany od 1 lipca 2013 roku osobom, które utraciły prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na 

czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Przysługuje on w wysokości 520,00 zł 

miesięcznie. 

 W  2016 roku  zostało wypłaconych 98 zasiłków na kwotę 50 960,00 zł. Za osoby otrzymujące 

ten rodzaj świadczenia Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne) 

oraz zdrowotne. Od zasiłków dla opiekunów zostało odprowadzone 98 składek emerytalno-

rentowych na kwotę 14 024,00 zł i 36 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1 685,00 złotych. 

 

 

 

5.3 Świadczenie wychowawcze 

 

 Świadczenie wychowawcze jest realizowane od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie 

wymienionej wcześniej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 

prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie to przysługuje na 

pierwsze dziecko tzn. jedyne lub najstarsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza 800,00 zł, a  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 

1 200,00 zł. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje 

niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Świadczenie to przysługuje w kwocie 

500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

 W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostało złożonych 2 262 wnioski 

o ustalenie prawa do ww. świadczenia. Z tego 1 660 w formie papierowej i 602 w formie 

elektronicznej. W tym czasie zostało wydanych 2 193 decyzji w tym 64 decyzje odmawiające prawo 

do świadczenia wychowawczego i 11 decyzji  żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

– kwota żądania 3 500,00 zł, kwota zwrotu 987,00 zł. Wypłacono 1 882 rodzinom 23 735 świadczeń 

na kwotę 11 838 923,00 zł w tym w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego 

wypłacono 66 świadczeń na kwotę 33 000,00 zł. 

 

 

 

 

5.4 Fundusz alimentacyjny 

 

5.4.1 Wierzyciele 

 

 Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w 

przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Przysługują one  

w przypadku bezskuteczności egzekucji potwierdzonej zaświadczeniem organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 

500,00 zł. 

 Na koniec 2016 roku 173 rodziny pobierało świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 272 
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osoby uprawnione do alimentów. Zostało wydanych 315 decyzji administracyjnych w tym w 22 

stwierdzono nienależnie pobrane świadczenie, 16 decyzji odmownych i 38 uchylających świadczenia. 

Zostało wypłacone 3 621 świadczeń na kwotę 1 577 463,00 zł. Kwota odzyskanych nienależnie 

pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 17 542,00 zł. 

 Jeżeli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby 

uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego będący wierzycielem należności składa wniosek z dokumentami przewidzianymi w 

ustawie do przyłączenia lub rozszerzenia postępowania egzekucyjnego. 

 

5.4.2. Dłużnicy 

 

 Gmina Nowy Dwór Mazowiecki jest organem właściwym dla 220 dłużników 

alimentacyjnych w stosunku do których podejmowane są działania na podstawie wezwań własnych i 

wniosków z innych  gmin właściwych wierzyciela. W tutejszej bazie są również zarejestrowani 

dłużnicy w ilości 98, których organem właściwym są inne gminy i my jako organ wypłacający 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego także wnioskujemy o podjęcie działań wobec nich. 

 W 2016 roku organ wystąpił z 98 wnioskami do innych gmin o podjęcie działań wobec  

dłużników alimentacyjnych. Z innych gmin otrzymał 100 takich wniosków praz wezwał 220 

dłużników. 

 W 2016 roku zostało wystawionych 350 wniosków o przyłączenie lub rozszerzenie 

postępowania egzekucyjnego i przekazanych do kancelarii komorniczych. Ośrodek współpracuje z 

53 komornikami z całej Polski. 

 Poniżej zestawienie przedstawiające działania podejmowane wobec dłużników 

alimentacyjnych w 2016 roku. 

 

Rodzaj działania Liczba 

podjętych 

działań 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 

82 

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 

jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 

 

8 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego 

 

30 

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

 

32 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

 

30 

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

 

27 

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu 

Karnego 

 

20 
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Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 

 

 

2 

Wezwanie na wywiad 

 

 

225 

Przeprowadzenie wywiadu i odebranie oświadczenia majątkowego od dłużnika 

alimentacyjnego 

 

86 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o 

zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z 

tytułów, o których mowa w art.28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadkach powstania 

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 

393 

 

 W wyniku prowadzonych działań przez kancelarie komornicze oraz tutejszy organ wobec 

dłużników alimentacyjnych zostały wyegzekwowane należności wypłacone osobom uprawnionym z 

tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w wysokości 388 303,50 zł. Również w ramach 

prowadzonych postępowań wobec dłużników organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur 

informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek 

alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej. Od początku 2016 roku organ współpracował 

zgodnie z zapisami ustawowymi z czterema biurami informacji gospodarczej tj.: 

 Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, 

 Rejestr Dłużników ERIF BIG, 

 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, 

 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej. 

Od miesiąca grudnia 2016 roku organ współpracuje z nowym, piątym biurem tj. Krajowa Informacja 

Długów Telekomunikacyjnych BIG SA. 

 

 

6. OŚRODEK WSPARCIA 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi ośrodek wsparcia w postaci stołówki dla 102 osób i 

świetlicy dla osób korzystających ze stołówki – 20 osób. Jest to forma Dziennego Domu Pobytu, 

który świadczy usługi dla podopiecznych OPS w formie dwóch posiłków dziennie. Jest to śniadanie 

w formie kanapek i herbaty oraz posiłek obiadowy „Zupa z wkładką”. Obowiązek zabezpieczenia 

posiłków wynika z art. 48b pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że pomoc doraźna 

albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym 

staraniem nie może go sobie zapewnić. 

 Placówka jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Obowiązujące przepisy 

prawne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia określają wymagane procedury 

i zasady dla zakładów żywienia zbiorowego. Stosowane są zasady Dobrej Praktyki Higienicznej 

(GHP). Oznaczają one działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być 

spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. 

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) są to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą 

być spełnione aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością, odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności zgodnie z 

przeznaczeniem. Został wprowadzony system HACCP – jest to skrót od nazwy systemu 

zapewniającego bezpieczeństwo zdrowotne żywności Hazard Analysis and Critical Control Point – 

Analiza Zagrożeń i  Krytycznych Punktów Kontroli. System ten oparty jest na wiedzy, która określa 
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poszczególne zagrożenia oraz środki kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

 Produkcja posiłków i potraw począwszy do zakupu surowców, aż do wydania gotowych dań, 

odbywa się zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej. Oznacza to, że 

wszystkie czynności w procesie, a także warunki w jakich one się odbywają, spełniają wymogi 

higieniczno-sanitarne. Kontynuowana jest wewnętrzna kontrola w zakresie warunków sanitarnych 

oraz jakości zdrowotnej żywności. Kontrola wewnętrzna poza tradycyjnym czuwaniem pracowników 

nad prawidłowym procesem produkcji potraw i jakością wydawanych posiłków obejmuje w sposób 

szczególny tzw. punkty krytyczne do których należą: 

 

 ocena jakościowa i ilościowa artykułów żywnościowych zakupowanego towaru do zakładu, 

 prawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych, 

 przygotowanie wstępne warzyw, mięsa, ryb oraz dezynfekcja jaj, 

 opracowany został zbiór receptur zakładowych, 

 przestrzegania procedury higieny na każdym stanowisku pracy w kuchni, 

 skuteczne mycie i dezynfekcja sprzętu kuchennego, pomieszczeń i naczyń stołowych, 

 wysoki stopień przestrzegania higieny osobistej, 

 szkolenia pracowników, 

 badania lekarskie pracowników, 

 przegląd pomieszczeń w celu zabezpieczenia przed szkodnikami, 

 kontrola badania wody – raz w miesiącu, 

 monitorowanie temperatur w urządzeniach chłodniczych, 

 pobieranie i przechowywanie próbek żywności. 

 W aspekcie praktycznym, bezpieczeństwo żywności jest wynikiem przestrzegania zasad 

higieny na całej długości łańcucha żywnościowego, zaczynając od produkcji pierwotnej a kończąc 

na jej dystrybucji i stole konsumenta. Przetworzone posiłki są całkowicie bezpieczne dla konsumenta. 

Spożywanie ich nie stwarza ryzyka zachorowania na jakąkolwiek chorobę przenoszoną drogą 

pokarmową. Należy podkreślić, że nie zdarzyło się zatrucie pokarmowe w naszej stołówce. 

 W miesiącu kwietniu 2016 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i zastrzeżeń do stanu faktycznego. 

 

 Proces produkcyjny w stołówce odbywa się następująco: 

 dostawa towaru, 

 przyjęcie towaru według faktury – stan ilościowy, jakościowy,wartościowy, 

 przechowywanie towaru w stanie zamrożenia bądź w warunkach chłodniczych, 

 obróbka wstępna tj.: mycie, czyszczenie, odmrażanie, 

 obróbka termiczna tj.: gotowanie, smażenia, pieczenie, 

 porcjowanie i wydawanie potraw podopiecznym, 

 mycie, sprzątanie kuchni, stołówki, 

 napisanie jadłospisu na dzień następny. 

 

Koszty zakupów do sporządzenia posiłków na stołówce   w 2016 r. 

 

OGÓŁEM w 2016 roku WYDANO NA ZAKUPY KWOTĘ 127 085 68 ZŁ 

Przygotowana liczba śniadań 

W ciągu roku 5 655 

W ciągu miesiąca    471 

 Dziennie 22 

Ogółem wydana na śniadanie następujące kwoty 
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W ciągu roku 8 923,26 zł 

W ciągu miesiąca   743,61 zł 

Dziennie    35,41 zł 

Przygotowana ilość obiadów 

W ciągu roku 25 588 

W ciągu miesiąca  2 132 

Dziennie    102 

Ogółem wydano na obiady następujące kwoty 

W ciągu roku 116 263,49 zł 

W ciągu miesiąca    9 688,62 zł 

Dziennie      461,36 zł 

 

  

 W kwocie obiadowej ogółem uwzględniono paczki świąteczne przygotowane przez stołówkę 

dla podopiecznych: 

 na ŚWIĘTA Wielkanocne dla 100 osób wydano 3 633,10 zł. Koszt  jednej paczki wyniósł 

36,33 zł, 

 na Święta Bożego Narodzenia dla 101 osób wydano 7 840,98 zł. Koszt jednej paczki wyniósł 

77,63 zł. 
 Przygotowano Wigilię dla podopiecznych, koszt wyniósł 327,54 zł. 

Dla podopiecznych przebywających na stołówce i korzystających ze świetlicy zakupowana jest 

herbata, kawa, cukier, ciastka. W 2016 r. koszt tych zakupów wyniósł 1 898,93 zł, w skali miesiąca 

158,24 zł, dziennie 7,54 zł. 

 

 Ilość podopiecznych żywionych w stołówce od kilku lat kształtuje się na poziomie 100 osób. 

W okresie jesienno-zimowym ilość osób wzrasta. Na podstawie obserwacji i opinii uzyskanych od 

podopiecznych konsumujących posiłki należy stwierdzić, że posiłki smakują a osoby są zadowolone 

i dziękują za pomoc. 

 

Dom dziennego pobytu zapewnia osobom niepełnosprawnym, rencistom i emerytom pomoc i udział 

w aktywnych formach współżycia, stwarzając warunki do spędzania wolnego czasu. Pierwszeństwo 

z korzystania mają osoby korzystające z posiłków a także osoby przebywające w złych warunkach 

mieszkaniowych czy znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. 

 Od czerwca 2016 roku prowadzone są dodatkowe zajęcia w świetlicy dla 20 osób. Świetlica 

ta została zorganizowana w pokoju sąsiadującym ze stołówką. Odbywają się zajęcia plastyczne, 

podczas których osoby uczestniczące wykonywali prace wykorzystując kredki, pastele, farby,  papier. 

Czynności te służą ćwiczeniom manualnym. Poza tym korzystali z kolorowanek dla dorosłych, które  

mają działanie antystresowe i relaksujące. 

Inną formą spędzania czasu są zajęcia czytelnicze, podczas których czytane są uczestnikom 

opowiadania, wiersze, poezje oraz książki. Do czytelnictwa motywowano także poprzez częste 

organizowanie przeglądu prasy i stałego dostarczania różnego rodzaju czasopism. Po lekturze była 

dyskusja na tematy polityczne i społeczne, zdrowotne i kulinarne. 

Prowadzone były zajęcia relaksacyjne, w czasie których uczestnicy odpoczywali słuchając płyt z 

dźwiękami muzyki odzwierciedlającej odgłosy natury. Podczas tych zajęć czytano uczestnikom także 

teksty relaksacyjne.   

Uczestnicy organizowali sobie taneczną rehabilitację, spotkania urodzinowe przy kawie, herbacie  i 

ciastkach. Zorganizowali spotkania ‘Andrzejkowe” i Wigilijne. 

Realizowane były także zajęcia poprawiające koordynację i pracę mózgu, takie jak: kalambury, 
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zagadki słowne i literowe, krzyżówki, rebusy. 

Zajęcia ruchowe – systematyczne zachęcanie do spacerów i wspólne spacery, wykonywanie ćwiczeń 

gimnastycznych przy muzyce. 

 Działania te pobudzają kreatywność uczestników i organizują wolny czas.   

 

 

7. BEZPŁATNY TRANSPORT UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje zapis art. 17 ust. 3A ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty i dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół na terenie gminy i powiatu oraz 

do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lesznie. 

 W okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z dojazdu skorzystało 15 osób. Przebyto 30 723 

kilometry (wraz z zadaniami wewnętrznymi OPS). 

Osoby były dowożone do następujących placówek: 

 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Lesznie   - 8 osób, 

 Zespół Szkół Edukacyjnych w NDM                 -  4 osoby, 

 Szkoła Podstawowa nr 7 w NDM                      -  1 osoba. 

Przewozy były realizowane codziennie od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem i 

dostosowaniem do indywidualnych planów zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów. 

 

 

8. DODATKI MIESZKANIOWE I DODATKI ENERGETYCZNE 

 

Dodatki mieszkaniowe realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej jako zadanie własne 

Gminy. Reguluje to ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 180) określając zasady przyznawania, wysokość dofinansowania i wypłacania  oraz 

właściwości organów. 

O dofinansowanie do czynszu mogą ubiegać się osoby spełniające takie kryteria jak: dochody, 

powierzchnia mieszkania w stosunku dl liczby osób mieszkających oraz wydatki mieszkaniowe 

zgodne z ustawą. 

 W okresie 01.01.2016 r – 31.12.2016 r. wypłacono ogółem 3378 dodatków mieszkaniowych 

na kwotę 689 343,39 zł. Dopłaty do mieszkań przedstawiają się następująco: 

 

 mieszkania komunalne 1439 dodatków na kwotę 316 339,68 zł, 

 mieszkania spółdzielcze 894 dodatków na kwotę 179 160,35 zł, 

 Wspólnoty Mieszkaniowe, TBS, mieszkania własnościowe 1045 dodatków na kwotę 

193 843,36 zł. 

 

Dodatki energetyczne realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia 2014 roku jako 

zadanie zlecone. Dodatki te przyznawane są zgodnie u ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz.1059 z późn.zm.). 

O dodatek energetyczny mogą ubiegać się odbiorcy wrażliwi, czyli osoby otrzymujące dodatek 

mieszkaniowy, mające zawartą umowę z Zakładem Energetycznym i zamieszkują w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

W roku 2016 wypłacono dodatki energetyczne dla 136 rodzin na łączną kwotę 14 433,51 zł 

 

 

 

9. KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2016 roku było zatrudnionych 54 

pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym 51 kobiet i 3 mężczyzn. 
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Poniżej wykaz komórek organizacyjnych Ośrodka z podziałem na stanowiska pracy. 

                                     

 

DZIAŁY / STANOWISKA liczba 

pracowników 

Kadra Kierownicza razem: 

Dyrektor 1  

 

4 
główny księgowy 1 

Kierownik: 

- Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

- Działu Pomocy Środowiskowej 

2 

Dział Finansowo - Księgowy  

1 starszy księgowy 1 

Dział Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych  

2 pracownik socjalny 1 

specjalista pracy socjalnej 1 

pozostali pracownicy  

 

5 
kasjer 1 

inspektor (sekretarka) 1 

kierowca 1 

sprzątaczka 2 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  

 

9 
inspektor 1 

podinspektor 4 

referent 4 

Dział Pomocy Środowiskowej  

 

 

14 

specjalista pracy socjalnej 7 

pracownik socjalny 2 

starszy specjalista pracy socjalnej 3 

asystent rodziny 2 

Opiekunki  

 

12 
opiekunka 10 

opiekunka środowiskowa 1 

opiekunka usług specjalistycznych 1 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze  

3 konsultant 1 

pielęgniarka usług specjalistycznych 2 

Dział Techniczny   

1 
referent (informatyk) 1 
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Miejski Ośrodek Wsparcia   

3 intendent 1 

kucharz 1 

pomoc kuchenna 1 

razem wszystkich pracowników 54 

 

 

Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

stan na 31.12.2016 r. 

 

Lp. WYKSZTAŁCENIE Liczba osób w tym kobiety w tym mężczyźni 

1 wyższe II stopnia 22 22 0 

2 podyplomowe 9 9 0 

3 wyższe I stopnia (licencjat/inżynier) 4 2 2 

4 policealne 3 3 0 

5 średnie 19 18 1 

6 zawodowe 1 1 0 

7 podstawowe 5 5 0 

razem  54 51 3 

 

 

W roku 2016 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

 

Lp. Data szkolenia szkolenia Tytuł szkolenia Liczba osób 

1 07-14.01.2016 r. Szkolenia BHP 3 

2 14.01.2016 r. Szkolenia BHP 23 

3 15.01.2016 r. Szkolenia BHP 15 

4 18-19.01.2016 r. Szkolenia BHP 1 

5 25.01.2016 r. Szkolenia BHP 1 

6 15-16.02.1016 r. Szkolenia BHP 1 

7 16.02.2016 r. Świadczenia Rodzinne 2016 r. Nowelizacja 1 

8 26.02.2016 r. Szkolenia dla asystentów rodziny 2 

9 11.03.2016 r. Nowe narkotyki i dopalacze 3 

10 17.03.2016 r. Świadczenie wychowawcze „500plus” 1 

11 11.04.2016 r. Program 500 plus dla księgowych 1 

12 30.05.2016 r. Świadczenie wychowawcze „500 plus” 1 

13 08.06.2016 r. Ochrona danych osobowych 1 

14 10.06.2016 r. Procedura odebrania dziecka 1 

15 14.06.2016 r. Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacja 1 
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16 21.06.2016 r. Pomoc społeczna a ochrona zdr. psychicznego 1 

17 06.07.2016 r. Obieg i archiwizacja dokumentów 1 

18 12.07.2016 r. VAT od podstaw dla samorządowych 

jednostek budżetowych 

1 

19 14.07.2016 r. Świadczenia rodzinne - nowelizacja 1 

20 14.07.2016 r. Praca socjalna z rodziną, współpraca służb w 

środowisku lokalnym 

1 

21 30.08.2016 r. Fundusz Alimentacyjny 2016 r. - problemy 1 

22 31.08.2016 r. Szkolenie ppoż. 1 

23 13.09.2016 r. Profilaktyka uzależnień chemicznych i 

behawioralnych 

2 

24 15.09.2016 r. Rozmowa z osobami doznającymi i 

stosującymi przemoc  w rodzinie – zastopuj 

przemoc 

2 

25 28.09.2016 r. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 

26 07.10.2016 r. Ustawa o pomocy państwa w wych. dzieci 1 

27 10.10.2016 r. Ochrona danych osobowych – nowe zadania 1 

28 11.10.2016 r. KPA w pomocy społecznej 1 

29 20.10.2016 r. Ochrona danych osobowych 34 

30 21.10.2016 r. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 1 

31 21.10.2016 r. Pracownicy socjalni wobec agresywnych 

zachowań 

1 

32 24-25.10.2016 r. Wdrażanie projektów współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 

2 

33 24.11.2016 r. Stosowanie KPA na gruncie ustawy o pomocy 

społecznej 

32 

34 24.11.2016 r. Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy 

pracownika socjalnego w obliczu nowych 

rodzajów świadczeń w pomocy społecznej 

1 

35 29.11.2016 r. Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacja 1 

36 30.11.2016 r. BLS-podstawowe czynności ratujące życie + 

AED 

15 

37 06.12.2016 r. Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego 19 

38 06.12.2016 r. Świadczenia Rodzinne. Ustawa za życiem 2 

 

 

 W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy uzyskał dofinansowanie z 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego celem podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników. 

Dofinansowanie przedstawia się następująco: 

1. Kwota dofinansowania - 1 360,00 zł 

 wkład własny OPS - 340,00 zł 

 całkowity koszt szkolenia -  1 700,00 zł 

 liczba uczestników w szkoleniu – 34 
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 Temat: „Ochrona danych osobowych” 

2. Kwota dofinansowania – 9 037, 60 zł 

 wkład własny OPS – 2 259,40 zł 

 całkowity koszt szkoleń – 11 297,00 zł 

 liczba uczestników: 47 

 Temat: „ Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacja” 

„ Kontrakt socjalny” 

                        „ Kodeks postępowania administracyjnego” 

                        „ BLS-Podstawowe czynności ratujące życie + AED” 

 

 

 

10. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W 2016 ROKU 

 

 

BUDŻET W 2016 r. 

 
DOCHODY: 

Rozdz. § Treść Kwota 

85214 0830 Wpływ z usług (wpływ odpłatności za obiady od 

podopiecznych 

691,80 

85219 0690 Wpływ z różnych opłat 

(koszty upomnienia w egzekucji świadczeń 

nienależnie pobranych, zwroty od komornika 

kosztów) 

 

 

3 360,18 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 

(odsetki od środków gromadzonych na 

rachunkach bankowych) 

 

 

7 986,34 

0970 Wpływy z różnych dochodów 

Z tego: 

·0 wynagrodzenie z tytułu terminowego 

wpłacania podatku dochodowego, 

·1 wynagrodzenie płatnika od wypłat 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

 

 

705,00 

 

112,77 

85228 0830 Wpływ z usług (wpływ z usług świadczonych 

dla podopiecznych) 

5 606,95 

    

  

RAZEM 

 

18 463,04 

 

WYDATKI: 

Rodzaj zadań Plan 

finansowy na 

rok 2016 

Kwota 

otrzymanych 

dotacji na 

realizację 

zadań własnych  

i zleconych 

Kwota 

zrealizowanych 

wydatków 

ogółem  

w 2016 r. 

Wysokość 

niewykorzy

stanych 

dotacji 

zwróconyc

h na konto 

Urzędu 

Miejskiego 

% 

udział 

zrealizo

wanych 

wydatkó

w (z kol 

4) 

1 2 3 4 5 6 

Zadania własne 5 868 360,00 5 338 610,00 5 322 715,91 15 894,09 19,60 
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finansowane z 

budżetu Gminy 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Zadania 

zlecone i 

dofinansowanie 

do zadań 

własnych z 

budżetu 

Wojewody 

Mazowieckiego 

21  970 520,00 21 970 520,00 21 830 564,32 139 955,68 80,40 

 

 

 

 

ZADANIA ZLECONE ORAZ DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH – BUDŻET 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

 

I. Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny – 36 000,00 

W  rozdziale tym ujęte zostało dofinansowanie wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełny etat z zadaniowym czasem pracy. Liczba 

rodzin objętych opieką asystentów 25. 

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 30 053,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 211,00 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 736,00 

RAZEM: 36 000,00 

 

II. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – 12 074 694,78 

 

§ 3110 Świadczenia wychowawcze (500+) 11 837 936,26 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 150 828,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 26 082,00 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 682,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 886,47 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 686,20 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 462,00 

§ 4700 Szkolenia pracowników 2 851,85 

RAZEM: 12 074 694,78 

 

III. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. – 

7 710 367,22 

 

§ 3110 Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono  

na kwotę 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono  

na kwotę 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

 

5 630 350,65 

 

1 575 757,98 

296 873,01 
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§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 157 157,93 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 12 510,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29 648,58 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 599,11 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 640,96 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 829,00 

RAZEM: 7 710 367,22 

 

 

IV. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne – 

144 518,46 

 

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 144 518,46 

 pobierających świadczenia pielęgnacyjne 39 078,00 

 pobierających zasiłki stałe    105 440,46 

 

V. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe  

– 85 184,00 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 85 184,00 

 Zasiłki okresowe wypłacono 117  osobom na kwotę 85 184,00 

 

VI. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 14 722,18 

 

§3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 14 433,51 

 Dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym, 

wypłacono 136 osobom na kwotę 

 

14 433,51 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 240,98 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41,79 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,90 

RAZEM 14 722,18 

 

VII. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 206 435,48 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 1 206 435,48 

 Zasiłki stałe wypłacono242 osobom  kwotę: 1 206 435,48 

 

VIII. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania OPS)  

– 238 404,11 

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 187 802,08 

 Dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników 

socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej świadczących pracę 

socjalną w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych 

wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki zgodnie 

z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (całkowity koszt realizacji wypłaty dodatków w 

205 r. wyniósł 34 752,60 zł Różnicę w wysokości 6 950,52 

zł pokryto ze środków Gminy 

 

 

 

 

 

 

27 802,08 
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 część wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka 160 000,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 14 000,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33 820,88 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 781,15 

RAZEM 238 404,11 

 

 

IX. Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

– 139 438,09 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 3 pracowników  

( 2 pielęgniarki usług specjalistycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełny 

etat, oraz konsultanta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na ¼ etatu). ( 99,96% 

całości zadania) 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 987,50 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 104 394,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 7 362,13 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 19 243,43 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 311,50 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 882,93 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 885,60 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 412,00 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 462,00 

§ 4700 Szkolenia pracowników 417,00 

RAZEM: 139 438,09 

 

 

X. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 11 800,00 

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe przyznano 1 rodzinie, która uzyskała zgodę 

na pobyt tolerowany ze względów humanitarnych na terytorium RP  

na kwotę – 11 800,00 zł. 

 

XI. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 169 000,00 

§ 3110 Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci i dorosłych w ramach realizacji 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Koszt programu (ze 

środków Wojewody Mazowieckiego) wyniósł 169 000,00 zł. (43,45% całości Programu) z 

tego: 

 

 Pomoc rzeczowa w postaci paczek 84 474,85 

 obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, 

ośrodkach szkolno – wychowawczych opłacono za 384 

osoby na kwotę 

 

84 525,15 

RAZEM: 169 000,00 

 

 

 

ZADANIA WŁASNE – BUDŻET GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

 

 

I. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 40 121,11 
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W skład Ośrodka wsparcia wchodzi stołówka przy Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz świetlica przy stołówce. 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 708,03 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 906,81 

§ 4260 Zakup energii 14 019,13 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 18 591,00 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 896,14 

RAZEM: 40 121,11 

 

II. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 898,40 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,40 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 440,00 

§ 4700 Szkolenia pracowników 360,00 

RAZEM: 1 898,40 

 

III. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 338 041,89 

W rozdziale tym ujęte zostało część wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę oraz refundacja kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych oraz ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 904,17 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 44 924,22 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 5 352,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 173,90 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 155,19 

§ 4330 Zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego 274 021,61 

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 861,80 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 188,00 

§ 4700 Szkolenia pracowników 461,00 

RAZEM: 338 041,89 

 

IV. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe  

– 1 501 710,18 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 696 119,88 

 Zasiłki celowe 257 021,96 

 Zasiłki celowe specjalne 117 422,33 

 Pomoc rzeczowa (zakup opału) 8 500,00 

 Obiady i śniadania na stołówce OPS dla podopiecznych 126 876,96 

 Obiady dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 60 124,15 

 Paczki w ramach „pomocy państwa w zakresie dożywiania” 32 949,95 

 opłaty za pobyt w schronisku – 17 osób 19 294,00 

 Zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności czy bezrobocia 

 

58 622,93 

 Sprawienie pogrzebu dla 8 osób 14 307,60 

 Zdarzenie losowe 1 000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: 805 590,30 

 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej opłacono za 32 osoby 805 590,30 
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RAZEM 1 501 710,18 

 

 

V. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 689 343,39 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 689 343,39 

 Dodatki mieszkaniowe wypłacone 3 378 świadczeń 689 343,39 

 

VI. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania OPS)  

– 2 167 390,48 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 379,32 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 375 713,83 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 99 739,13 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 242 707,42 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 254,11 

§ 4140  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

26 938,00 

§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia 67 612,90 

§ 4260  Zakup energii 68 396,69 

§ 4270 Zakup usług remontowych 479,41 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 132,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 156 649,60 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 588,75 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 395,36 

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 826,00 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 127,00 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 302,05 

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

12 384,22 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 564,69 

RAZEM: 2 167 390,48 

 

W rozdziale 85219 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

dokonano zakupu serwera i programu Rejestr VAT. 

 

 

VII. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

– 579 525,42 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 331,83 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 435 487,64 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 33 629,57 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 78 302,32 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 481,39 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 984,94 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 264,03 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 858,70 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 945,00 
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RAZEM: 579 525,42 

 

VIII. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4 685,04 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne ogółem, w tym: 4 685,04 

 Świadczenia wypłacone osobom bezrobotnym z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych – 39 świadczeń 

 

4 685,04 

 

 

 

11. ZBIORY DOKUMENTACJI I DECYZJI 

 

 Wszystkie zbiory, którymi posługuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 

Dworze Mazowieckim zgłoszone są do GIODO.  Wszelkie świadczenia realizowane  są  w 

stosownych systemach informatycznych. 

Sprawy, którymi zajmuje się Ośrodek wymagają postępowania zgodnie z KPA i wydawania 

decyzji. 

 W 2016 roku Dział Świadczeń z zakresu pomocy społecznej wydał następujące 

decyzje: 

 zasiłki stałe                                                            -  213 decyzji, 

 zasiłki okresowe                                                    -  202 decyzje, 

 zasiłki celowe                                                        - 1128 decyzji, 

 zasiłki specjalne celowe                                        -   465 decyzji, 

 posiłki dla dzieci w szkołach (dofinansowanie)    -  242 decyzje, 

 posiłki dla dzieci w szkołach (własne)                   - 163 decyzji, 

 obiady na stołówce  OPS                                        - 166 decyzji, 

 śniadania na stołówce OPS                                     -   39 decyzji, 

 Domy Pomocy Społecznej                                      -   43 decyzje, 

 usługi opiekuńcze                                                    - 110 decyzji, 

 usługi specjalistyczne                                              -   40 decyzji, 

w tym: 

 - specjalistyczne (zlecone)                                       -   31 decyzji, 

 - specjalistyczne (własne)                                        -     9 decyzji, 

 schronienie (bezdomni)                                           -   69 decyzji, 

 opał z dowozem                                                       -   43 decyzje, 

 paczki żywnościowe wydawane w OPS                  - 296 decyzji, 

 bezpłatne świadczenia lecznicze NFZ                     -   30 decyzji, 

 zdarzenie losowe                                                     -      1 decyzja, 

 sprawienie pogrzebu                                               -       8 zleceń. 

 Ilość wydanych decyzji innych realizowanych świadczeń  została przedstawiona w 

sprawozdaniu w powyższych rozdziałach. 

 

 

 

 PODSUMOWANIE 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawił sprawozdanie 

ukazujące działania zrealizowane w 2016 roku. Za nami rok kolejnych zmian w pomocy społecznej. 

W minionym roku Ośrodek sprawnie zrealizował rządowy Program 500 plus. 

Niezmiennie działania  Ośrodka nakierowane były na wspieranie mieszkańców naszego miasta co 
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wiązało się ze szczególną dbałością o jakość świadczonej pracy, profesjonalizm pracowników oraz 

stałe dopasowywanie  form wsparcia do zmieniających się potrzeb mieszkańców. 

 W 2017 roku Ośrodek planuje skupić swoją aktywność min. na: 

 bieżącej działalności, 

 wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania w celu rozbudowania oferty Ośrodka 

skierowanej przede wszystkim na wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z 

uwzględnieniem środków unijnych, 

 pogłębianiu współpracy z partnerami w obszarze pomocy osobom bezdomnym, wspierania 

rodziny, osób niepełnosprawnych oraz aktywizowania osób bezrobotnych, 

 inwestowaniu w rozwój zawodowy pracowników Ośrodka i rozwój metodyki pracy przy 

wykorzystaniu kontraktu socjalnego, wsparcia pracowników socjalnych – superwizja w pracy 

socjalnej. 

 DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Elżbieta Mikiel 

  

 


