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I.  Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 
 

1. Ramy prawne 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty 

wykonawcze ustaw. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku realizował zadania wynikające w szczególności z 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2009r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992,  z późń. zmianami), 

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

2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) 

 

          Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizującego politykę  

          społeczną gminy w szczególności należy: 

• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej, 

• podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa, 

• udzielenie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

• prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych  
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          Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

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

możliwości i uprawnienia. Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny 

wsparcia w ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i 

niemożliwość jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, 

możliwości i uprawnień. Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z 

okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy, który mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie może 

przekroczyć 351zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 477zł. Kryteria 

dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata z uwzględnieniem wyniku badań progu 

interwencji socjalnej. Ostatnią weryfikację wprowadzono w październiku 2006 roku. 

Kolejna weryfikacja była w 2009 r. i nie zmieniła wysokości kryteriów.  Pomocy na 

zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej udziela się w szczególności z 

powodu: 

• ubóstwa, 

• sieroctwa, 

• bezdomności, 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

• bezrobocia, 

• niepełnosprawności, 

• długotrwałej choroby, 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

• alkoholizmu lub narkomanii, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego, 

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo- wychowawcze, 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

• przemocy w rodzinie, 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej, 
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2. Ogólna informacja o świadczeniobiorcach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

 

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Tłuszcz w dniu 31.12.2010 r. wynosiła 19 091 osób 

(dane z Wydziału  Spraw Obywatelskich i Społecznych UM w Tłuszczu). 

• Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez  OPS wynikających 

z ustawy o pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania 

skorzystało w 2010r. - 1208 mieszkańców w 420 rodzinach. 

Oznacza to że,  6,32 % obywateli gminy Tłuszcz jest objętych pomocą społeczną. 

• Łącznie ze świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych korzystało w 2010 r. około 1067 rodziny (średnio z 12 miesięcy), 

zaś z funduszu alimentacyjnego korzystało 87 rodziny.                      

 

 

Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa 

zawiera katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. 

 

      Art. 17 ustawy określa zadania gminy w zakresie pomocy społecznej. Podział zadań 

własnych na obowiązkowe i inne wynika z dyspozycji ustawy o samorządzie gminnym. Do 

zadań o charakterze obowiązkowym zostały zaliczone te, które mają na celu zapewnienie 

mieszkańcom gminy minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego i muszą być przez 

gminę realizowane obligatoryjnie. Realizacja pozostałych zadań powinna wynika z 

rozeznanych potrzeb mieszkańców gminy. Zakres realizacji tych zadań jest uzależniony 

również od możliwości finansowych gminy.  

        Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
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6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8) przyznanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

14) dożywianie dzieci; 

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego; 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20)  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;  
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        Do zadań własnych gminy należy: 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomoc w naturze; 

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 

zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.  

       Do zadań zleconych z zakresu administracji  rządowej realizowanych przez gminę 

       należy: 

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; 

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  
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Poniższa tabela ukazuje szczegółowo liczbę rodzin (osób) objętych pomocą i rodzaje 

świadczeń 

 

 

Tabela nr 1 -  rodzaje świadczeń i liczba rodzin objętych pomocą w 2010 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĘ 
ŚWIAD. 

LICZBA RODZIN  
LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM 

w 
tym: 
na 
wsi 

0 1 2 3 4 

Świadczenia przyznane w ramach zada ń 
zleconych i zada ń własnych/bez wzgl ędu 
na ich rodzaj, form ę, liczb ę oraz źródło 
finansowania/ 

1 631 420 273 1208 

Świadczenia przyznane w ramach zada ń 
zleconych bez wzgl ędu na ich rodzaj, 
form ę i liczb ę. 

2 1 1 1 3 

Świadczenia przyznane w ramach zada ń 
własnych bez wzgl ędu na ich rodzaj, 
form ę i liczb ę 

3 630 419 272 1205 

Pomoc udzielona w postaci pracy 
socjalnej - ogółem 4 X 610 390 1776 

w tym: wył ącznie w postaci pracy 
socjalnej 5 X 191 118 571 

Powody korzystania z pomocy przez mieszkańców gminy Tłuszcz w 2010 roku 
przedstawia poniższe zestawienie. 

 
 
 
Tabela nr 2 – powody trudnej sytuacji życiowej. 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 
ogółem Liczba osób 

w rodzinach  Ogółem  w tym: na 
wsi 

0 1 2 3 
Ubóstwo  1 284 183 840 
Sieroctwo 2 0 0 0 
Bezdomno ść 3 5 3 8 
Potrzeby ochrony macierzy ństwa 4  43 31 245 

w tym: wielodzietno ść 5 26 20 183 

Bezrobocie 6 209 137 712 
Niepełnosprawno ść 7 155 96 374 
Dugotrwała lub ci ężka choroba 8  236 150 563 
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Bezradno ść w sprawach opiek.-wych. i prowadzenie 
gospodarstwa domowego – ogółem 9 38 28 149 

W tym: rodziny niepełne 10  36 26 133 

Rodziny wielodzietne 11 6 5 44 
Przemoc w rodzinie  12 2 2 9 
Alkoholizm 13 36 21 82 
Narkomania 14 1 1 1 

Trudno ści w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 15 12 8 22 

Brak umiej ętno ści w przystosowaniu do życia młodzie ży 
opuszczaj ącej placówki opieku ńczo - wychowawcze 16 0 0 0 

Trudno ści w integracji osób, które otrzymały status 
uchod źcy 17 0 0 0 

Zdarzenie losowe 18 4 4 14 
Sytuacja kryzysowa 19 0 0 0 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20  0 0 0 

W 2010 r. nasz Ośrodek objął pomocą następujące typy rodzin: 
 

 
Tabela nr 3 – typy rodzin  

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin  

Liczba osób w 
rodzinach Ogółem  w tym: na 

wsi 
0 1 2 3 

Rodziny ogółem (wiersz2+3+4+5+6+7) 1  611 391 1779 

o liczbie osób: 1 2  219 121 219 

2 3 72 36 144 
3 4 84 55 252 
4 5 119 90 476 
5 6 59 45 295 

6 i wi ęcej 7  58 44 393 

w tym (z wiersza1) rodziny z dzie ćmi ogółem 
(wiersz9+10+11+12+13+14+15) 8 316 227 1382 

o liczbie dzieci: 1  9 96 63 318 

2 10 115 83 462 
3 11 62 48 311 
4 12 28 24 172 
5 13 9 4 65 
6 14 4 3 34 

7 i wi ęcej 15  2 2 20 

Rodziny niepełne ogółem (wiersz 17+18+19+20) 16  85 53 289 

o liczbie dzieci: 1 17 25 12 50 

2 18 27 17 83 
3 19 25 18 103 

4 i wi ęcej 20  8 6 53 
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Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz 
22+23+24+25) 21 149 90 301 

O liczbie osób: 1 22 81 43 81 

2 23 27 16 54 
3 24 14 9 42 

4 i wi ęcej 25  27 22 124 

II. Struktura dochodów i wydatków za 2010 r. 
 
Struktura dochodów i analiza wykorzystania środków na świadczenia pomocy 
społecznej przedstawia się następująco: 
 
Tabela nr 4 – struktura wydatków 

OPIS PLAN WYKONANIE 

Domy Pomocy 
Społecznej 131 155,25 131 155,25 

Wydawanie decyzji o 
składce zdrowotnej 2520,00 2520,00 

Świadczenia rodzinne 5 020 000,00 5 020 000,00 

Składka zdrowotna od 
podopiecznych 26 711,20 26 710,80 

Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składka 
społeczna od 
podopiecznych 

407 200,00 

405 917,34 w tym  249 894,58-zasiłki stałe 10 822,76- zasiłki 
okresowe z dotacji 122 064,56– zasiłki celowe i okresowe z zadań 
własnych , 20 635,44 – zasiłki celowe i okresowe dla beneficjentów 
projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” ze śr. Własnych, 2 500,00- 
zasiłki celowe w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

Utrzymanie O środka + 
wynagrodzenia 1 123 603,27 

1 118 124,95 w tym 244 330,00 – wynagrodzenia z dotacji, 
46 400,00 – realizacja projektu „NIE JESTEŚ SAM, 173 490,35 –
realizacja projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” 

Specjalistyczne usługi 
opieku ńcze 2600,00 2520,00 

Usługi opieku ńcze 180 172,80 180 172,80 

Program “Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania”  

225 000,00 
178 932,79  – budżet wojewody w tym 125 000,00 – zasiłki 
+dożywianie, 53 932,79 – punkty, 45 000,00- budżet gminy w tym  
40 000,00 – zasiłki + dożywianie, 5000– punkty. 

RAZEM 7 118 962,52 7 111 053,93 
 
 
Tabela nr 5 – struktura dochodów 

OPIS PLAN WYKONANIE 

Odsetki bankowe 7 000 7524,96 

Domy Pomocy Społecznej (odpłatno ść) 14400 6800 

Zwrot zaliczki alimentacyjnej  
od dłu żników   8 755,08 
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Zwrot funduszu alimentacyjnego  
od dłu żników  21 842,88 

     
    III. Realizacja zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tłuszczu 
 
    Rozdział 85212- Świadczenia  rodzinne 
 
 
            Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz U z 2006r. Nr.139 poz. 
992 z póź. zm.) określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i 
wypłacania świadczeń rodzinnych. 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
-świadczenia opiekuńcze zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków utrzymania dziecka. Prawo do zasiłku 
rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu opiekunowi 
faktycznemu, osobie uczącej się, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę, albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie lub 583 zł w przypadku, gdy  w rodzinie 
wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przyznaje się na wniosek ( wraz z kompletem 
dokumentów)  osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 31 października 
następnego roku.  
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 
konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki  i pomocy innej osoby w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
Zasiłek pielęgnacyjny od sierpnia 2007 wynosi 153 zł miesięcznie i przyznawany jest na czas 
określony w orzeczeniu o niepełnosprawności bez względu na posiadany dochód. 
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy {Dz. U. Nr.9, poz. 59, z późn. zm.}ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o 
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 jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.”. Od 1 listopada 2009r świadczenie to przysługuje w wysokości 520zł. Od 1 
stycznia 2010r  świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.  
 
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka- niezależnie od wysokości 
dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 
albo dziecka przysposobionego- w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 
przysposobienia. Zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przyznaje się jednorazowo w 
wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.  
  
Fundusz alimentacyjny  
Zapisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie 
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tytułu wykonawczego, w przypadku  bezskuteczności egzekucji.   Świadczenia z FA przysługują 
osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole 
lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 725 
zł. 
Zgodnie z zapisem art. 3 ust 7 organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela 
przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje 
istotne dla skuteczności egzekucji. 

W roku 2010r na podstawie cytowanej ustawy zrealizowano 1668 świadczeń na łączną kwotę 
548.803,64 zł dla 87 rodzin (średnia z 12 miesięcy).  
 
Zapis art. 5 cytowanej ustawy nakłada na organ właściwy dłużnika prowadzenie postępowania 
wobec dłużnika alimentacyjnego. 
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu 
braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako 
poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 
2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika 
alimentacyjnego; 
3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o 
skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach 
robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w 
ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako 
bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości 
zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika: 
4) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3), 
5) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o 
podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.  
W roku 2010r prowadzone było postępowanie wobec 128 dłużników alimentacyjnych,  w tym dla  
82 jesteśmy jednocześnie organem właściwym dłużnika i wierzyciela oraz  46 wobec których 
jesteśmy wyłącznie organem właściwym dłużnika i prowadzimy postępowania na wniosek innych 
organów.  
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w 
wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, 
łącznie z ustawowymi odsetkami. W tej sprawie wydawane są decyzje administracyjne 
zobowiązujące dłużnika do w/w zwrotu. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
    
Wydatki poniesione na realizację w/w zadań i liczba świadczeniobiorców w 2010 roku:  
Tabela nr 6 – wydatki na świadczenia rodzinnego i fundusz alimentacyjny 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Liczba 
świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 1877957 22030 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1429306 11192 
2 a Urodzenie dziecka 122000 122 
2 b Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
507556 1295 

2 c Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 140420 812 
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Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Liczba 
świadczeń 

2 d  Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego  74780 956 
2 e Rozpoczęcie roku szkolnego 130400 1304 
2 f Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
9630 107 

2 g  Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 

138600 2772 

2 h Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 305920 3824 
3. Świadczenia opiekuńcze 724383 3489 
3 a. Zasiłki pielęgnacyjne 454104 2968 
3 b. Świadczenia pielęgnacyjne 270279 521 
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 249000 249 
5. Składki emerytalno-rentowe 50917 384 
6. Fundusz Alimentacyjny 548804 1668 
 
  
Na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2010r. 
wydano łącznie kwotę 4.822.870 zł 
 
Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę stanowiącą 3% wartości zrealizowanych 
świadczeń.  

Do realizacji zadania w 2010 r. zatrudnione były 4 osoby. Wydano łącznie 2956 decyzji, z czego 
2794 dotyczyły świadczeń rodzinnych oraz 162 funduszu alimentacyjnego.   

  
Rozdział 85214 – zasiłki celowe i okresowe  

Zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych w 2010 roku wyniosły 122 064,56 zł, 

natomiast zasiłki okresowe z dotacji wyniosły w 2010 roku 10 822,76 zł.  

 

Rozdział 85213 – ubezpieczenia zdrowotne  

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne  w kwocie 26 710,80 zł ogółem opłacane były ze 

środków na zadania zlecone gminie za osoby otrzymujące: 

– pomoc społeczną – 55 osób – 570 składek na kwotę  20.299,20 zł. 

– świadczenia rodzinne -  128 świadczeń na kwotę 6.411,60zł. 

 

 

Rozdział 85216 – zasiłki stałe 

Zadania własne: 

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 249 894,58 zł 
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Przyznano pomoc w następujących formach: 

 

Lp.  Forma pomocy Ilość 
osób 

Ilość 
świadcze ń 

Kwota świadcze ń 
pokrytych z bud żetu 

państwa  
1 Zasiłki stałe  62 620 249 895 

 w tym: osoby samotnie gospodaruj ące 52 551 232 038 

 Pozostaj ące w rodzinie  10 69 17 857 
 

 

Zadania własne: 

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy przyznano w 2010 roku na 

łączną kwotę  938 341,94 zł. w tym zdarzenie losowe 5500,00 zł 

 

Poniższa tabela pokazuje szczegółowe dane na temat niektórych z tych świadczeń: 

Tabela nr 7 – wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych gminy 

Lp.  Forma pomocy  Liczba 
rodzin  

Liczba 
świadcze ń 

Kwota 
pokrywana z 
bud żetu 
gminy 

1 Zasiłki celowe i w naturze 261 X 112582 

 w tym:    

 Specjalne zasiłki celowe 65 112 29937 
2 Zasiłki okresowe ogółem 13 40 14806 

 a) środki własne  X X 3983 
 b) dotacje X X 10823 
 W tym przyznano z powodu:    
 Bezrobocia 3 9 4154 
 Długotrwałej choroby 8 25 8252 
 Niepełnosprawno ści 2 6 2400 

3 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego  2 3 5500 

4 Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 0 0 0 

 

 

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze  
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Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje osobom starszym, 

chorym, niepełnosprawnym. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Usługi 

opiekuńcze OPS zleca do realizacji organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja 

została wybrana w drodze konkursu. Umowa została podpisana na okres od 01.01.2010 do 

31.12.2012 r. Stawka za godzinę usługi od 2010 r. wynosiła 7,65 zł. Kwota 180 172,80 zł.- 

53 osoby objęte pomocą. Ilość  świadczeń – 25565. 

Zasady odpłatności za usługi ustala gmina uzależniając je od dochodu świadczeniobiorcy. 

W przypadku  dochodów nie przekraczających ustalonego kryterium  – otrzymują one 

pomoc  nieodpłatnie , czyli na koszt gminy.  

 

Rozdział 85295 – pozostała działalność 

 

Program Rządowy “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

    W 2010 roku OPS realizował program rządowy “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

w ramach, którego dożywianiem objęte zostały osoby starsze, chore, niepełnosprawne, 

uczniowie szkół ponad gimnazjalnych, podstawowych i gimnazjum, a także dzieci młodsze, 

nie objęte obowiązkiem szkolnym. 

Ogółem na realizację Programu przeznaczyliśmy  223 932,79zł, z tego ze środków gminy 

kwotę 45 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej wydatkowaliśmy kwotę 178 932,79zł. 

 

W ramach programu prowadziliśmy dożywianie dzieci w szkołach, w 2010 roku posiłki 

otrzymało 247. 

Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków to 68 290,00zł.  

z tego z dotacji celowej budżetu państwa 40 590,00zł.  

ze środków własnych wydano na ten cel 27 700,00zł.  

Z tej formy pomocy skorzystało 247 osób z 127 rodzin , z tego na wsi 195 osób z 98 rodzin.  

Średni koszt obiadu wynosił  2,02 zł.  

 

Wydano na zasiłki celowe na zakup żywności  96 710,00zł.  

z tego z dotacji celowej wydano 84 410,00zł.  

Z tego ze środków gminy wydano na ten cel 12 300,00zł.  

Z tej formy pomocy skorzystało 164 rodziny (501 osób w rodzinach), w tym 98 rodzin ( 327 
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osób w rodzinach) na wsi. Średni koszt świadczenia wynosił 242,38 zł,  a dla mieszkańców 

wsi – 265,87 zł.  

 

 

W ramach rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   na 

wyposażenie stołówek i kuchni szkolnych oraz utworzenie nowego punktu w Zespole Szkół 

w Mokrej Wsi otrzymaliśmy dotację w kwocie 55 000.00zł oraz 5 000,00 przeznaczyliśmy 

ze środków własnych. 

 

Wykorzystanie samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 

 
Samochód wykorzystywany jest do przewozu dzieci do szkół specjalnych, które znajdują 

się poza naszą gminą. Dowożonych jest 7 dzieci: 3 do Ostrówka, 3 do Ośrodka Edukacyjno-

Rehabilitacyjnego w Wołominie ul. Piłsudskiego, 1 do Szkoły Specjalnej w Wołominie ul. 

Miła. Dodatkowo samochód wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych do 

ośrodków rehabilitacyjnych, do szpitali i przychodni specjalistycznych poza terenem naszej 

gminy. 

Koszt utrzymania samochodu w 2010 r. wyniósł – 16 662,36 zł. 

Benzyna i mycie samochodu  – 12 123,97 zł, 

Ubezpieczenie – 2 390,00 zł, 

Przeglądy techniczne – 1 419,27 zł, 

Badanie techniczne – 98,00 zł, 

Wymiana kół – 120,04 zł, 

Naprawa instalacji elektrycznej – 450,00zł. 

Wycieraczki samochodowe – 61,08zł. 

 

Dodatkowe formy wsparcia realizowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu 

 

 Art.15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej wskazuje :” rozwijanie nowych form 

pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb” . Ośrodek Pomocy Społecznej 

może tworzyć i prowadzić grupy samopomocowe, wspierać tworzenie stowarzyszeń, 

których celem jest rozwiązywanie problemów określonej grupy społecznej. Stąd pomysł na 
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utworzenie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” 

oraz stowarzyszenia POTOK SERC. Proponowane rozwiązania proceduralne są 

najwłaściwsze ze względu na obecny stan prawny. 

W ramach funkcjonującej organizacji pozarządowej jaką są stowarzyszenia udało się 

zorganizować wiele cennych  społecznie przedsięwzięć. 

 

Zajęcia rehabilitacyjne 

  

Zostały zorganizowane w ramach Stowarzyszenia „Nadzieja”, aby wykorzystać możliwość 

dofinansowania dla organizacji pozarządowych. Sponsorem projektu pt.: „Tłuszcz jest 

zdrowy”  jest Gmina Tłuszcz. W zajęciach bierze udział 10 dzieci z dziecięcym porażeniem 

mózgowym, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami. Zajęcia odbywają się 2 razy 

tygodniowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu. Prowadzone są przez 

wykwalifikowanego rehabilitanta przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu 

zakupionego w ramach innego projektu sfinansowanego przez Fundację Macieja Rataja 

„Polska Wieś 2000”.  

 

 

Zajęcia integracyjne 

 

Prowadzone również w ramach Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tłuszczu dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz sprawnych. 

- hipoterapia, 

- zajęcia plastyczno – ceramiczne, 

- Dzień Dziecka na sportowo, 

- zajęcia wspinaczkowe na skałce, 

- grupa samopomocowa dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, 

- wyjazdy na kręgle, basen oraz rehabilitacja ruchowa, 

- obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ( w 

ramach tego roku stowarzyszenie realizowało projekt „Kultura ponad podziałami”, gdzie 

prowadzone były zajęcia z papierowikliny, zajęcia z wypieku chleba oraz kampania 

informacyjna podczas festynów lokalnych.  
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 Sponsorami  projektów były: , Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, Fundacja PZU, Zielonkowskie Forum Samorządowe, Powiat Wołomiński, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Pomoc rzeczowa 

 

 Pomoc rzeczowa udzielana jest w formie :  

-żywności, którą Stowarzyszenie „Nadzieja” otrzymywało z Banku Żywności, 

-odzieży, 

-obuwia, 

-środków czystości pozyskiwanych od prywatnych darczyńców okazjonalnie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przekazał dla powodzian z terenu Wilkowa pomoc 

rzeczową w formie odzieży zimowej oraz poduszek , kołder i kocy. Ponadto pracownicy 

OPS przekazali pomoc finansową na rzecz 3 pracowników pomocy społecznej z Wilkowa. 

Razem z transportem odzieży i pościeli stowarzyszenie POTOK SERC przekazało 1 tonę 

zboża, owsa i słomę, 2 wyprawki dla ucznia- tornistry z wyposażeniem. 

 

 

Akcja Świąteczna 

 

W ramach akcji świątecznej wspólnie z Kołem Wolontariatu funkcjonującemu przy ZS  w 

Tłuszczu Ośrodek wsparł akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Dzięki partnerskiej 

współpracy 150 paczek ze słodyczami,  książkami i zabawkami.  

 

Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 

 

Projekt „Wyzwólmy w sobie energię!” 

 

 

1. Umowa zawarta na okres od 2008r. do 2013r. 
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2. Wartość projektu w 2008r.i 2009 r. wynosiła: 158 586,20 

w tym: 141 911,00 – kwota dofinansowania, 16 675,20 – wkład własny 

3. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. 

4. Grupę docelową stanowiła w 2009 roku grupa 20 osób bezrobotnych lub 

nieaktywnych zawodowo. Na każdą osobę przeznaczono w kontraktach socjalnych 

około 5000zł natomiast dla programy Aktywności Lokalnej po 3 000 zł na uczestnika. 

5. Zrealizowane działania: 

- trening interpersonalny, 

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 

- kurs komputerowy, 

- szkolenia i kursy zawodowe : (kucharz, fryzjer, projektant wnętrz, pielęgnacja terenów 

zieleni, kasy fiskalne, prawo jazdy kat. B, kurs fotograficzny, kurs sternika jachtowego, 

pomoc w podjęciu kształcenia w szkole średniej) 

- pomoc medyczna (stomatolog i okulista) 

- opłata czesnego w szkole średniej 

- pomoc finansowa 

- poradnictwo pracownika socjalnego (praca socjalna) 

6. Rezultaty projektu: 

- 4 osoby podjęły staż (3 w ZGK, 1 w sklepie) 

- 2 osoby uczęszczają do L.O. dla dorosłych, 

- 1 osoba podjęła pracę w sklepie, 

- 1 uczęszcza na kurs prawa jazdy, 

- 1 osoba ukończyła przeszkolenie w celu otwarcia własnej działalności gospodarczej  i 

rozpoczęła ją. 

Uczestnicy projektu podnieśli swoje wykształcenie, zintegrowali się, nabrali wiary w 

siebie, uwierzyli we własne możliwości. 

W roku 2010 realizowaliśmy projekt systemowy w ramach dwóch działań PAL „W 

stronę młodości” oraz kontraktów socjalnych. Projektem zostało objęte 20 osób. 10 PAL i 

10 kontraktami socjalnymi. Wartość projektu 196 527,96.  

 Rezultaty:  

Działania o charakterze środowiskowym: 

- Dofinansowanie występu zespołu muzycznego na Dniach Tłuszcza, 
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- Wyjazd integracyjny 

- Konferencja 

Działania w ramach wykorzystania instrumentów aktywnej integracji 

 

� Warsztaty psychologiczne, 

� Warsztaty z doradcą zawodowym, 

� Szkolenia: kucharz (3 osoby), obsługa wózków widłowych (2 osoby), wizaż ( 1 

osoba), kursy kadrowo-płacowe (2 osoby), 

   kurs księgowości (1 osoba), kurs na opiekunów osób starszych i dzieci (4 osoby), sternik 

jachtowy( 1 osoba), ratownik WOPR (2 osoby), prawo jazdy kat. B (6 osób), fakturzysta w 

małej firmie 

 

� Prawo jazdy – zdało 4 osoby 

� Nauka w szkole średniej – 2 osoby 

� 3 osoby z PAL podjęły pracę, 2 osoby staż 

� 1 osoba była wolontariuszem w Hospicjum w Wołominie’ 

� 1 osoba otwiera działalność gospodarczą. 

 
 
DZIAŁANIA KIS-u 2010 

 

 Rok 2010 - podjęcie uchwały oraz  przystosowanie i wyremontowanie pomieszczeń w 

budynku po dawnej komunikacji. 

Obecnie realizujemy tam działania w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” . 

Doradztwo psychologa, terapeuty uzależnień i doradcy zawodowego po 3 godz. w tygodniu 

oraz kursy zawodowe: bukieciarstwo, kurs  komputerowy i masaż. 

 Wartość projektu w 2011r.- 148286,60zł.  

W KIS są organizowane spotkania rady programowej U3W, tai-chi, warsztaty teatralne, 

zajęcia nornic-wolking, inne zebrania i spotkania w zależności od potrzeb. 

W ramach KIS- u, uchwałą Rady Gminy Tłuszcz został powołany Tłuszczański Uniwersytet 

Trzeciego Wieku.  Liczy 119 osób. U3W uzyskał patronat Wyższej Szkoły Nauk 

Społecznych „PEDAGOGIUM” z Warszawy. Co 2 tygodnie, we wtorki proponujemy 

słuchaczom wykłady : naukowy prezentowany przez profesorów z uczelni  lub lokalnych 

specjalistów z danej dziedziny. Ponadto zaproponowaliśmy dla słuchaczy szereg zajęć 
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fakultatywnych: zajęcia ruchowe 2 razy w tygodniu, tai-chi 1 raz w tygodniu, nordic- 

walking 1 raz w tygodniu, wieczorki taneczne w środy, zajęcia z decoupage  w soboty. 

Ponadto wyjazdy na koncerty , do teatru, wycieczki krajoznawcze. Przy realizacji 

przedsięwzięcia współpracujemy ściśle z Biblioteką Publiczną w Tłuszczu . Centrum 

Kultury zapewnia sale i nagłośnienie.  

 Od VI 2011 rusza projekt „Tłuszczański KIS”. 

 

 

Projekt pt.: „ Nie jesteś sam” z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich, EFS, POKL, kwota dofinansowania 50 tys. zł. Celem projektu 

była aktywizacja i edukacja 20 rodziców samotnie wychowujących dzieci z grupy 

samopomocowej, która funkcjonuje w OPS w Tłuszczu. Poradnictwo socjalne, 

prawne i psychologiczne oraz 2 dniowy wyjazd integrująco- edukacyjny do 

Kazimierza Dolnego. 

 

 

Projekty złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

w 2010 r.: 

 

1. „Razem z babcią i dziadkiem”- 50 tys. zł- otrzymał dofinansowanie na 2011 r. 

2. „ Uniwersytet Trzeciego Wieku- aktywni po pięćdziesiątce”- 50 tys.- 

Otrzymał dofinansowanie na 2011 r. 

3. „Tłuszczański KIS” – 1 246.925 zł- na 2 lata –otrzymał dofinansowanie 

4. „ Zostań partnerem – kolejne wyzwanie” – 50 tys. zł – otrzymał 

dofinansowanie na 2011 r. projekt jest w trakcie realizacji, 

5. „Jesteśmy razem” – 50 tys. zł-otrzymał dofinansowanie na 2011 r. 

 

Razem : 1 646 925 zł  na działania w 2011 roku. 
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Projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji dla Stowarzyszenia 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w 
Tłuszczu w 2010 roku 
 
1. „Wspólne wakacje rozwijają i 

integruj ą”, Priorytet IX, 
Podz,9.5,EFS,POKL,kwota 50 tys. zł, 
 
 
 

Celem projektu było 
umożliwienie os. 
Niepełnosprawnym 
dostępu do usług 
edukacyjnych oraz 
integracja tego 
środowiska 

Zrealizowany 

2. Świetlica konieczność i przyjemność” 
Poddz. 9.5 kwota 50 tys. zł, 
EFS,POKL, 

Projekt realizowany w 
SZP.w Tłuszczu, 
świetlica dla 20 dzieci 
w wieku 6-10 lat z zaj. 
Pozalekcyjnymi. 
 
 

Zrealizowany 

3. „ Świetlica- konieczność, przyjemność 
i integracja”, Podz. 7.3 EFS,POKL, 50 
tys. zł 

Kontynuacja 
wcześniejszych działań 
świwtlicowych 

W trakcie 
realizacji 

4.  „Koziołkowo małe”,  Priorytet IX, 
Poddz.9.1.1 Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, Partner projektu Gmina 
Tłuszcz , kwota 2948429,20 mln zł  

Wsparcie dla 54 dzieci 
w tym dzieci 
niepełnosprawne z 
przedszkola w Kozłach 
w formie dodatk. zaj, 
zatr. dod. personelu, 
wydł. godzin 
pracy,wsparcie dla 
rodziców dzieci i 
personelu(szkolenia)itd 

W trakcie 
realizacji 

5. „Koziołkowo małe” w Jasienicy, 
Priorytet IX,Poddz.9.1.1. Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej, Partner projektu 
Gmina Tłuszcz, kwota dof: 
2 319 616,09 zł   

Wsparcie dla 60 dzieci 
w wieku 3-6 lat w tym 
dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, 
które uczęszczają do 
przedszkola w 
Jasienicy, j.w 

W trakcie 
realizacji 
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