
 

                                                                                                  
 
 
 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 
 

 
 

 
Z DZIAŁALNO ŚCI  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W TŁUSZCZU  
ZA ROK 2012  

 
 
 
 
 
 
 

                        Tłuszcz, styczeń 2013 



 2 

Spis treści: 
 
 
I.   Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

1. Ramy prawne 

2. Ogólna informacja o świadczeniobiorcach Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tłuszczu. 

II.   Struktura dochodowa i analiza wykorzystania środków na świadczenia z pomocy   

   społecznej. 

III.  Realizacja zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

IV .  Pozostała działalność Ośrodka.  

 

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 2012 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.) 

• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 roku (Dz. U. z 

dnia 20 września 2005 r. nr 180 poz. 1493 ) 

• ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( 

Dz.U. Nr 149, poz. 887) 

 

 

          Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizującego politykę  

          społeczną gminy w szczególności należy: 
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• 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  

 

          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 456 zł, w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej – 542  zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy 

lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ostatnią weryfikację 

wprowadzono w październiku 2011 roku. 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, 
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• 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, 

 

         

2. Ogólna informacja o świadczeniobiorcach Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tłuszczu. 

 

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Tłuszcz w dniu 31.12.2012 r. wynosiła 19 310 

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 2012r. - 1084 mieszkańców w 392 

rodzinach. 

Oznacza to że,  5,63 % obywateli gminy Tłuszcz jest objętych pomocą społeczną. 

• Łącznie ze świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych korzystało  w 2012 r. około 974 rodziny 

(średnio z 12 miesięcy), zaś z funduszu alimentacyjnego korzystało 81 

rodzin.                      

 

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 
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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; 

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; 
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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;  

 

        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; 
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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.  

 

 

 

Poniższa tabela ukazuje szczegółowo liczbę rodzin (osób) objętych pomocą i 

rodzaje świadczeń 

 

Tabela nr 1 -  rodzaje świadczeń i liczba rodzin objętych pomocą w 2012 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 zadań 
zleconych i zadań własnych/bez względu 
na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania/ 

1 604 392 248 1084 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę. 

2 3 3 2 11 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

3 601 389 246 1073 

Pomoc udzielona w postaci pracy 
socjalnej - ogółem 

4 X 609 401 1674 
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w tym: wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej 5 X 220 155 601 

 
 

Powody korzystania z pomocy przez mieszkańców gminy Tłuszcz w 2012 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  1 276 182 757 
Sieroctwo 2 1 0 1 
Bezdomność 3 2 0 2 
Potrzeby ochrony macierzyństwa 4 65 48 356 

w tym: wielodzietność 5 56 44 325 

Bezrobocie 6 209 131 663 
Niepełnosprawność 7 141 90 318 
Dugotrwała lub ciężka choroba 8 225 137 490 

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenie 
gospodarstwa domowego – ogółem 9 41 25 177 

W tym: rodziny niepełne 10 32 18 121 

Rodziny wielodzietne 11 13 9 73 
Przemoc w rodzinie  12 2 1 5 
Alkoholizm 13 31 14 72 
Narkomania 14 1 1 1 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

15 11 7 18 

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze 

16 0 0 0 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy 17 0 0 0 

Zdarzenie losowe 18 2 1 6 
Sytuacja kryzysowa 19 0 0 0 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 0 
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W 2012 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) 1 612 403 1685 

o liczbie osób: 1 2 233 140 233 

2 3 67 45 134 
3 4 94 63 282 
4 5 116 75 464 
5 6 61 46 305 

6 i więcej 7 41 34 267 

w tym (z wiersza1) rodziny z dziećmi ogółem 
(wiersz9+10+11+12+13+14+15) 8 301 213 1248 

o liczbie dzieci: 1  9 96 63 282 

2 10 109 75 443 
3 11 59 46 285 
4 12 23 16 137 
5 13 11 10 79 
6 14 3 3 22 

7 i więcej 15 0 0 0 

Rodziny niepełne ogółem (wiersz 17+18+19+20) 16 86 54 306 

o liczbie dzieci: 1 17 35 21 85 

2 18 27 19 95 
3 19 12 7 54 

4 i więcej 20 12 7 72 
Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz 
22+23+24+25) 21 98 62 192 

O liczbie osób: 1 22 52 31 52 

2 23 19 12 38 
3 24 16 10 48 

4 i więcej 25 11 9 54 
 
 
II. Struktura dochodów i wydatków za 2012 r. 
 
Struktura dochodów i analiza wykorzystania środków na świadczenia pomocy 
społecznej przedstawia się następująco: 
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Tabela nr 4 – struktura wydatków 
OPIS  PLAN WYKONANIE 
Domy Pomocy Społecznej 224031,04 223997,55 

Świadczenia rodzinne + dodatki 
do zasiłku pielęgnacyjnego  4829480,00 4825666,99 

Składka zdrowotna od 
podopiecznych  35586,00 35548,98 

Rodziny zastępcze 2475,50 2437,84 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składka społeczna od 
podopiecznych 423125,00 

423089,01 w tym                               
282825,02 - zasiłki stałe  
3117,00 – zasiłki + dożywianie  dla 
cudzoziemców                              7999,99- 
zasiłki okresowe z dotacji                              
129147,00 - zasiłki celowe, okresowe  z 
zadań własnych                                             

Utrzymanie Ośrodka + 
wynagrodzenia 1085799,70 

1079704,84 w tym:                          
240073,06 - wynagrodzenia z dotacji                                                 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 10140,00 10080,00 
Usługi opiekuńcze 163368,80 163368,80 

Program "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania" + prace 
interwencyjne 155350,00 

                                                           
155222,31 - budżet wojewody                       
w tym; 113000,00- zasiłki + dożywianie                                              
2999,51 utworzenie Punktu                            
38250,00 - budżet gminy  (zasiłki 
+dożywiania)     
972,80  -  refundacja za prace 
interwencyjne                     

Projekt "Aktywni po 
pięćdziesiątce!”  50000,00 49821,28 

Projekt "Wyzwólmy w sobie 
energię!" 137700,00 

135478,27 w tym                              
14225,22- wkład własny  na bieżące opłaty 
za lokal- Punkt Pomocy Dziecku i 
Rodzinie, częściowo zapłata za 
wynagrodzenie terapeuty oraz częściowo 
wyposażenie Punktu 

Projekt "Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – aktywni po 50!”  50000,00 46132,81 
Projekt "Tłuszczański KIS"  644006,16 540509,40 

RAZEM 7811062,20 7691058,08 
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Tabela nr 5 – struktura dochodów 
     
OPIS PLAN WYKONANIE 
Odsetki bankowe  14000,00 12553,95 

Domy Pomocy Społecznej 
(odpłatność) 29906,04 26153,76 

Koszty upomnienia - 220,00 

Zasiłki stałe nienależnie pobrane  - 353,35 

Wpłaty wpisowego UTW - 1290,00 

Wynagrodzenie płatnika podatku i 
ZUS - 320,35 

Dochody z tytułu 50% zaliczki 
alimentacyjnej dla gminy 8900,00 4540,80 

Dochody z tytułu 20% lub 40% 
funduszu alimentacyjnego 20000,00 20760,09 
 

 
 
 
   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. 

W 2012r w gminie Tłuszcz ze świadczeń rodzinnych skorzystało 974 rodziny (średnia z 12 

miesięcy). 

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 wynosi 153 zł miesięcznie i przyznawany jest na czas określony w 
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orzeczeniu o niepełnosprawności bez względu na posiadany dochód. 

W roku 2012r na zasiłki pielęgnacyjne wydano 535041zł (3497 świadczeń).  

Świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego 

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

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zapis art. 17 ust. 

1a cytowanej ustawy stanowi, że osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której 

ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma 

osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, 

o której mowa w ust. 1.   Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na dochód 

rodziny i wynosi 520zł miesięcznie. 

W 2012r wypłaciliśmy 772 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 399.395zł.  

OPS w Tłuszczu  jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego realizował w 2012r. pomoc 

finansową w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne” (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011, 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 25 czerwca 2012).  Na w/w zadanie przeznaczono łącznie 60.100zł.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  w 2012 r przysługiwała matce lub 

ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka- niezależnie od 

wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składało 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 
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opieką albo przysposobienia. Zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przyznaje się 

jednorazowo w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. 

W 2012r z w/w świadczenia skorzystało 225 rodziny na łączną kwotę 225.000zł 

  

Fundusz alimentacyjny  

Zapis 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 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 2012r na podstawie cytowanej ustawy zrealizowano 1544 świadczeń na łączną kwotę 

556887zł dla 81 rodzin (średnia z 12 miesięcy). 

Zapis art. 5 cytowanej ustawy nakłada na organ właściwy dłużnika prowadzenie postępowania 

wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o 

podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.  

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. Jeżeli dłużnik nie wywiązuje 

się z zobowiązań należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika 

alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w pierwszej należności 

z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie 
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ustawy – do ich całkowitego zaspokojenia. W roku 2012r dochody własne gminy z tytułu 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 

łącznie 28669zł z czego 20760zł to dochody przekazane przez gminę na dochody własne.  

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy 

wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o 

zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o 

których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 

6 miesięcy. 

W roku 2012r. prowadzono postępowania wobec 103 dłużników alimentacyjnych.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela nr 5 - Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 
2012r 

Lp. Działania  Liczba podjętych działań 

1. Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających 
wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 
majątkowego 

55 

2. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania 
się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy  

14 

3. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie 
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

38 

4. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych 

50 

5. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

45 

6. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego 
uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych 

5 

7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 
209 § 1 Kodeksu karnego 

21 

8. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego 

21 
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Tabela nr 6 – wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2012r 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Liczba 
świadczeń 

  Zasiłki rodzinne  1632441 18745 

  Dodatki do zasiłków rodzinnych 
w tym z tytułu: 

1199320 9634 

  urodzenia dziecka 93000 93 

  Samotnego wychowywania dziecka 
 

144720 840 

  Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

397630 1015 

  Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 77740 1014 

  pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w 
której znajduje się szkoła  

118350 2367 

  pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości, w której znajduje się szkoła  

8460 94 

  Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 246720 3084 

  Świadczenia opiekuńcze, w tym: 934436 4269 

  Zasiłek pielęgnacyjny 535041 3497 

  Świadczenie pielęgnacyjne 399395 772 

  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 225000 225 

  Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 78638 559 

  Fundusz alimentacyjny  556887 1544 
 
 
 
Na obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

przeznaczono zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy kwotę stanowiącą 3% wartości zrealizowanych 

świadczeń.  Wydano łącznie 1797 decyzje, z czego 1544 dotyczyły świadczeń rodzinnych oraz 

253 funduszu alimentacyjnego.  

Do realizacji zadań z w/w zakresu w 2012r zatrudnione były w OPS w Tłuszczu do czerwca 

2012r.  4 osoby, od lipca 2012 w/w  zadanie realizuje 3 osoby.  

 

Rozdział 85214 – zasiłki celowe i okresowe  

Zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych w 2012 roku wyniosły 129147,00 zł, 

natomiast zasiłki okresowe z dotacji wyniosły w 2012 roku 7999,99 zł.  
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Rozdział 85213 – ubezpieczenia zdrowotne  

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne  w kwocie 32502,16 zł ogółem opłacane za osoby 

otrzymujące: 

– pomoc społeczną – 59 osoby – 592 składek na kwotę  22725,78 zł. 

– świadczenia rodzinne -        świadczeń na kwotę 12823,20 zł. 

 

 

Rozdział 85216 – zasiłki stałe 

Zadania własne: 

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 282825,02 zł 

 

 

 

 

Przyznano pomoc w następujących formach: 

 

Lp. Forma pomocy Ilość 
osób 

Ilość 
świadczeń 

Kwota świadczeń 
pokrytych z budżetu 

państwa  

1 Zasiłki stałe  67 692 279221 

 w tym: osoby samotnie gospodarujące 55 588 250927 

 Pozostające w rodzinie  12 104 28294 
 

 

Zadania własne: 

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy przyznano w 2012 roku na 

łączną kwotę  961 026,20zł.  

 

Poniższa tabela pokazuje szczegółowe dane na temat niektórych z tych 

świadczeń: 

Tabela nr 7 – wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych gminy 
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Lp. Forma pomocy  Liczba 
rodzin  

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
pokrywana z 
budżetu gminy 

1 Zasiłki celowe i w naturze 242 X 120957 
 w tym:    
 Specjalne zasiłki celowe 41 68 16425 
2 Zasiłki okresowe ogółem 10 29 10960 

 a) środki własne  X X 2960 
 b) dotacje X X 8000 
 W tym przyznano z powodu:    
 Bezrobocia 5 15 6040 
 Długotrwałej choroby 3 8 2920 
 Niepełnosprawności 1 2 1000 
 INNE 1 4 1000 

3 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego  2 2 5000 

4 Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 0 0 0 

 

 

 

 

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze  

 

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 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Stawka za godzinę usługi w 2012 r. wynosiła 8,00 zł. 

Kwota 163 368,80 zł.- 40 osoby objęte pomocą. Ilość  świadczeń – 20503. 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. W grudniu 2012 r. został ogłoszony 

przetarg na świadczenie usług opiekuńczych w 2013 r. Do przetargu przystąpił Polski 

Czerwony Krzyż. W grudniu 2012 r. podpisano umowę na świadczenie usług 

opiekuńczych na rok 2013 za kwotę 8,20 zł/godzinę. 

 

 



 18 

Rozdział 85295 – pozostała działalność 

 

Program Rządowy “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

    W 2012 roku OPS realizował program rządowy “Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” w ramach, którego dożywianiem objęte zostały osoby starsze, chore, 

niepełnosprawne, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjum, 

a także dzieci młodsze, nie objęte obowiązkiem szkolnym. Program jest realizowany 

przez Ośrodek od 2003 r. 

Ogółem na realizację Programu przeznaczyliśmy  151250,00, z tego ze środków 

gminy kwotę 38250,00 zł, natomiast z dotacji celowej wydatkowaliśmy kwotę 

113000,00zł. 

 

W ramach programu prowadziliśmy dożywianie dzieci w szkołach. W 2012 roku 

posiłki otrzymało 236 dzieci. 

Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków to 65725,00zł.  

z tego z dotacji celowej budżetu państwa 51277,00zł.  

ze środków własnych wydano na ten cel 14448,00zł.  

Z tej formy pomocy skorzystało 239 osób z 115 rodzin , z tego na wsi 171 osób z 81 

rodzin.  Średni koszt obiadu wynosił  2,67 zł.  

 

Wydano na zasiłki celowe na zakup żywności  84061,00zł.  

z tego z dotacji celowej wydano 60335,00zł.  

Z tego ze środków gminy wydano na ten cel 23726,00zł.  

Z tej formy pomocy skorzystało 189 rodziny (567 osób w rodzinach), w tym  116 

rodzin ( 315 osób w rodzinach) na wsi. Średni koszt świadczenia wynosił 213,90 zł,  a 

dla mieszkańców wsi – 230,55zł.  

 

W ramach rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   

na utworzenie nowego punktu przygotowywania i wydawania posiłków 

wykorzystaliśmy dotację w kwocie 2999,51zł. (Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie). 
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Wykorzystanie samochodu osobowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

 
Samochód wykorzystywany jest do przewozu dzieci do szkół specjalnych, które 

znajdują się poza naszą gminą. Dowożonych było 7 dzieci: 3 do Ostrówka, 3 do 

Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Wołominie ul. Piłsudskiego, 1 do Szkoły 

Specjalnej w Wołominie ul. Miła do czerwca 2012 r. Dodatkowo samochód 

wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków 

rehabilitacyjnych, do szpitali i przychodni specjalistycznych poza terenem naszej 

gminy. Od września 2012 r.  dowożonych jest 13 dzieci w II turach do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Ostrówku. 

Koszt utrzymania samochodu w 2012 r. wyniósł – 25628,95 zł. 

Olej napędowy i mycie samochodu  – 19675,26 zł, 

Ubezpieczenie – 2274,00 zł, 

Przeglądy techniczne i wymiana części – 3581,69 zł, 

Badanie techniczne – 98,00 zł. 

W 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu został przygotowany i złożony 

wniosek na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu 

gminy Tłuszcz. 29.03.2012 r. dokonano zakupu samochodu w formie przetargu. 

Samochód pozostaje w dyspozycji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. 

 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w ramach ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

W związku z realizacją przez Gminę Tłuszcz zapisów Ustawy z dnia 

29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikającego z niej 

obowiązku powołania zespołów interdyscyplinarnych  na mocy uchwały nr. 

VIII/85/2011 z dnia 31.08.2011r został  określony tryb powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Na mocy zarządzenia nr. 0050.147.2011 powołany został zespół 

interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
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Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego określa  

Regulamin działania Zespołu  przyjęty na pierwszym posiedzeniu zespołu 06.12.2011 

r. 

Celem zespołu jest : 

1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na 

zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy domowej, 

demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich. 

2. Zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i 

rodzinie. 

Zadaniem zespołu jest : 

1. Podejmowanie działań skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej, dotkniętych przemocą w rodzinie, niewydolnych wychowawczo 

aby zapobiec przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. 

2. Uzgadnianie, koordynacja i podejmowanie działań dla prawidłowej realizacji 

zadań określonych w gminnej strategii integracji i polityki społecznej oraz 

gminnym systemie profilaktyki 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą : 

1. Przewodniczący zespołu: Komendant Komisariatu Policji w Tłuszczu Zenon 

Maćkowiak do końca września 2012 r. Od 1 października 2012 Przewodniczącą 

została Pani Agnieszka Paź. 

2. Pracownik socjalny OPS Tłuszcz- Teresa Banaszek- koordynator  

3. Starszy kurator sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wołominie- Grzegorz 

Grzyb. 

4. Pielęgniarka NZOZ BIOS Tłuszcz- Mariola Kalewska 

5. Pedagog szkolny SP Tłuszcz- Janina Siedlecka 

6. Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu – Beata 

Wójcicka. 

7. Członek GKRPA – Stanisława Goceł 

8. Członek stowarzyszenia Potok Serc-  Janina Stryjek 
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9. Borys Rudajko- pracownik OPS w Tłuszczu, 

10. Anna Góraj- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach. 

11. Dariusz Zastawny- Komendant Komisariatu policji w Tłuszczu. 

Od stycznia do grudnia 2012r odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Powołano 16 Zespołów Roboczych.  Założono 16 Niebieskich Kart dla osób/rodzin 

będących ofiarami przemocy. Odbyła się 1 interwencja. 

Obsługa merytoryczna i koordynacja  ZI należy do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tłuszczu. OPS nie posiada wyodrębnionego budżetu na prowadzenie ZI i Grup 

Roboczych. Zachodzi potrzeba nawiązania współpracy z GKRPA w tym zakresie, 

gdyż blisko 100% spraw związanych z przemocą wynika z problemów alkoholowych. 

 

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 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. Ośrodek dokonuje diagnozy 

potrzeb w środowisku lokalnym i pozyskuje fundusze zewnętrzne na rozwiązywanie 

problemów społecznych. Jednym z takich działań jest utworzenie Klubu Integracji 

Społecznej. 

 

 
1) DZIAŁANIA KIS-u 2012 

 

Wartość projektu w 2012r.- 644 006,16, wykonanie wydatków 540 509,40,- 

Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu ma swoją siedzibę przy ulicy Warszawskiej 2. 
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Pomieszczenia przeznaczone do tego celu stanowią zaplecze biurowe, szkoleniowe,  

terapeutyczne i doradcze Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dyspozycji pracowników 

KIS-u są przeznaczone 2 pomieszczenia biurowe i sala wykładowa. Funkcję 

kierowniczą w Klubie Integracji Społecznej pełni Koordynator KIS. Osoba ta 

nadzoruje realizację harmonogramu zajęć, współpracuje ze specjalistami, prowadzi 

spotkania informacyjne. Jest to osoba, która zajmuje się stroną administracyjno-

organizacyjną instytucji. Na pełen etat zatrudniony jest również pracownik socjalny, 

który odpowiedzialny jest za realizację kontraktów socjalnych. Pełni funkcje doradcze 

dla kobiet i mężczyzn. Kontaktuje się z osobami, umawia terminy spotkań, prowadzi 

własną dokumentacje, współpracuje z pracownikami socjalnymi OPS. Na bieżąco 

przez Lidera KIS i asystenta koordynatora projektu załatwiane są sprawy uczestników. 

Wszystkie osoby zatrudnione w KIS są współfinansowane ze środków zewnętrznych 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem  KIS jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przygotowanie osób 

wymagających wsparcia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i 

zawodowym. Właśnie w tym celu powstał realizowany w KIS projekt „ Tłuszczański 

KIS” który prowadzimy od 01.06.2011 do 30.05.2013r, w celu realizacji nowego 

modelu pomocy społecznej .Uczestnicy korzystają z instrumentów aktywizacji 

zawodowej i społecznej. 

Od I do VI 2012 roku w ramach projektu „ Tłuszczański KIS” wsparcie otrzymało 48 

osób w tym 20 kobiet i 28 mężczyzn. W trakcie rekrutacji do kolejnego roku realizacji 

tj. VII, VIII 2012 do projektu przystąpiło 53 w tym 25 kobiet i 28 mężczyzn. Łącznie 

od 01.06.2011 r. skorzystało 101 osób w tym 45 kobiet i 56 mężczyzn. Beneficjenci 

Klubu Integracji Społecznej to osoby wykluczone społecznie, bierne zawodowo , 

często bez określonego celu w życiu ale nie tylko. Wśród osób które korzystają z 

oferowanych działań prowadzonych w  KIS są również osoby będące słuchaczami 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, osoby po 50 r. ż , które szukają ciekawych sposobów 

na spędzenie czasu wolnego oraz chcą zaangażować się społecznie, osoby uzależnione 

i osoby przypadkowe które poszukują informacji.  

W ramach projektu w 2012 roku przeprowadziliśmy 30 godzin kursu komputerowego 

w którym udział wzięło 50 osób, 60 godzin kursu języka angielskiego ( 50 osób), 40 

godzin kursu opiekuna osób starszych i dzieci ( 8 osób), 20 osób skierowaliśmy na 
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kurs prawa jazdy kat .B. Pozostałymi kursami które zorganizowaliśmy była artterapia 

w której uczestniczyło 6 osób niepełnosprawnych, w sierpniu zostało przeszkolone 20 

osób w nadmorskiej miejscowości Darłowo w zakresie przygotowania do zawodu „ 

Ceramicy i pokrewni”. Wszystkie powyższe kursy i warsztaty zostały zlecone firmom 

zewnętrznym.  

Zajęcia cykliczne prowadzone są w siedzibie KIS-u. W każdy  poniedziałek 

prowadzone są zajęcia w ramach kształtowania postawy pro-aktywnej i zajęcia 

psycho-edukacyjne. Wtorek jest dniem w którym odbywają się posiedzenia zespołu 

interdyscyplinarnego przeciwko przemocy oraz posiedzenia grup roboczych w ramach 

zespołu oraz indywidualne poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i 

współuzależnionych. W środę realizowane są spotkania grup samopomocowych 

prowadzone przez pracownika socjalnego, podczas tych zajęć uczestnicy rozwiązują 

bieżące problemy, które mogą omówić na forum w grupie. Podczas tych zajęć 

przewidziany jest posiłek w formie kanapki i napoju. Czwartek jest dniem w którym 

zapraszani są specjaliści, prowadzący warsztaty o tematyce społecznej, edukacyjnej i 

kulturalnej. W 2012 roku zaprosiliśmy 13 specjalistów, którzy prowadzili spotkania 

m.in  z zakresu równości płci, zagadnień prawnych, zdrowego i aktywnego trybu 

życia, pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem, kształtowania wizerunku, kariery 

zawodowej w bankowości, motywacji do podejmowania aktywności własnej. W piątki 

prowadzone są również zajęcia psycho-edukacyjne oraz odbywają się spotkania 

grupowe AA.  Przez cały 2012 rok zakupywaliśmy prasę i książki dla uczestników, 

mogli oni także korzystać z telefonu i komputera.   

Do czerwca 2012 roku osób korzystających z pomocy finansowej OPS i 

jednocześnie uczestniczących w projekcie było 21 , 14 z nich zaprzestało 

korzystania ze wsparcia finansowego co stanowi 67 % tej grupy i jest mierzalnym 

rezultatem efektów jakie przynosi realizacja projektu „ Tłuszczański KIS”.   W 

okresie od 01.01.2012 -30.06.2012- 12 osób podjęło zatrudnienie.  Od 01.08.2012 do 

31.12.2012 osób korzystających z pomocy finansowej OPS i uczestniczących w 

projekcie było 13 osób, 3 osoby zaprzestały pobieranie zasiłków, z czego jedna 

kobieta została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, 2 osoby zostały skierowane 

na prace społecznie użyteczne. 

W trakcie roku prowadzone było poradnictwo prawne, w każdy czwartek – łącznie 96 
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godzin. Porady specjalisty z zakresu prawa stanowiły wsparcie dla osób 

zainteresowanych  i zaplecze do pracy dla pracowników socjalnych OPS. Dodatkowo 

realizowaliśmy zadania związane z organizacją poszczególnych działań dla seniorów z 

Tłuszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Umożliwiała nam to m.in. realizacja 

projektów „ Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywni po 50!” oraz jego kontynuacja „ 

Aktywni po pięćdziesiątce !” . W ramach tych projektów pomieszczenia KIS służyły 

za miejsce przeprowadzania szeregu zajęć takich jak :  decoupage, zajęcia fizyczne, 

spotkania ze specjalistami oraz integracyjne spotkania słuchaczy UTW. Raz w 

miesiącu odbywały się również posiedzenia Rady Programowej omawiającej bieżące 

działania w UTW . Rada UTW swoje działania opiera na partnerstwie z Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji , Biblioteką w Tłuszczu, stowarzyszeniami, wolontariatem i 

innymi instytucjami chętnymi do współpracy. 

Od VII 2012 Klub Integracji Społecznej jest również miejscem prowadzenia punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Spotkania 

odbywają się we wtorki – spotkania indywidualne i w piątki – spotkania grupowe. 

Informacje o wszelkich działaniach podejmowanych w KIS są zamieszczane na stronie 

internetowej oraz publikowane w prasie lokalnej. Wszystkie artykuły zawarte w 

środkach masowego przekazu zawierają treści dotyczące aktywizacji społecznej i 

zawodowej. Podczas kontaktów między pracownikami i uczestnikami projektu 

ustalane są indywidualne potrzeby beneficjentów. Osoby niepełnosprawne mogą 

liczyć na dodatkowe wsparcie. Przykładem jest tutaj głuchoniema uczestniczka, która 

mogła korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. 

 

Rezultaty projektu „Tłuszczański KIS”  

92 osoby ukończyły kurs obsługi komputera z wykorzystaniem platformy e-

learningowej 

50 osób ukończyło podstawowy kurs języka angielskiego 

8 osób ukończyło kurs opiekun osób starszych i dzieci 

39 ukończyło kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B 

8 osób ukończyło kurs obsługi wózków widłowych 

15 osób uczestniczyło w warsztatach plastycznych z elementami artterapii 

4 osoby ukończyły kurs pielęgnacji terenów zieleni 



 25 

20 osób podjęło zatrudnienie 

 
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej to inicjatywa, która zrodziła się już w 2008r., 

jednak brak zaplecza lokalowego i duża konkurencja w konkursach dotacyjnych 

powodowały, że nie było możliwe zorganizowanie tej formy działalności Ośrodka. Jak 

widać nie łatwo nas zniechęcić. W końcu przy ogromnym zaangażowaniu i pracy 

wszystkich udało nam się otrzymać lokal, który jest w bliskim sąsiedztwie OPS i ma 

odpowiednie, bardzo potrzebne zaplecze lokalowe, a szczególnie dużą salę 

konferencyjną, z której będzie można korzystać w czasie szkoleń. Jest to kolejny krok 

w działalności OPS w Tłuszczu. 

Środki potrzebne na organizację Klubu pozyskujemy z różnych konkursów. Mamy 

nadzieję, że w przyszłości Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu stanie się centrum 

aktywności wszystkich mieszkańców Gminy, którzy czują potrzebę włączania się w 

aktywizację środowiska lokalnego. 

 
 

 
2) PROJEKT PT: „ Uniwersytet Trzeciego Wieku – aktywni po pięćdziesiątce!” 

współfinansowany z EFS 

 

Okres realizacji projektu:  01.02.2012 do 30.06.2012. 

Głównym celem była integracja społeczna 15 kobiet i 5 mężczyzn  z terenów 

wiejskich Gminy Tłuszcz, wzrost zaangażowania w inicjatywy lokalne , podniesienie 

świadomości konieczności bycia aktywnym do późnych lat życia, zdobywania nowych 

umiejętności i doświadczeń. 

Uczestnicy projektu skorzystali z zajęć prowadzonych przez rehabilitanta na których 

uczyli się odpowiednich ćwiczeń regenerujących kręgosłup ,stawy, jak ćwiczyć, aby 

czerpać z ruchu satysfakcję i być aktywnym.  

Na warsztatach z psychologicznych  uczestnicy projektu uczyli się  jak sobie radzić z 

sytuacjami stresującymi, jak być asertywnym, motywowali się wzajemnie  do 

działania, próbowali przełamywać stereotypy kulturowe. Pracownik socjalny udzielał 

porad i przedstawił ideę grup samopomocowych oraz wolontariatu sąsiedzkiego. 

Został przeprowadzony kurs obsługi komputera i oraz korzystania z  Internetu  dla 

beneficjentów projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywni po pięćdziesiątce!”, co 
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pozwoliło uczestnikom projektu zdobyć nowe umiejętności. 

Beneficjenci projektu nauczyli się wyrażania własnej osoby w pozytywny sposób, 

wzrosła ich samoocena,  co doda im odwagi w podejmowaniu wszelkich działań.   

W ramach projektu odbyła się  wycieczka integracyjno-krajoznawcza  do Warszawy. 

W programie wycieczki było:  zwiedzanie pałacu w Wilanowie, spacer po  

Łazienkach, obejrzenie spektaklu „Szalone nożyczki” w teatrze Kwadrat oraz wiele 

innych atrakcji. 

 Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej; Działanie  7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 

integracji. .     

 

Kwota dotacji: 50 000 zł 

Kwota wykorzystana: 46 132,81 

 

Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych bez wkładu własnego 

 

 
3) PROJEKT PT: „Aktywni po pi ęćdziesiątce” współfinansowany ze środków EFS 
 
 
Okres realizacji projektu:  01.08.2012 do 30.11.2012. 
 
Projekt był  skierowany do 24 osób w wieku 50+. Głównym celem projektu była  

integracja i aktywizacja społeczna 14 kobiet i  10 mężczyzn  z terenu gminy Tłuszcz, 

stworzenie oferty edukacyjno-aktywizacyjnej dla uczestników projektu, podniesienie 

poziomu wiedzy i umiejętności  spędzania wolnego czasu aktywnie i twórczo, 

podniesienie kompetencji społecznych (zawiązanie grupy samopomocowej). W 

ramach projektu w sierpniu  2012 r. została zorganizowana  dwudniowa wycieczka 

integracyjno –krajoznawczo-edukacyjna do Białowieży. Wycieczka dała możliwość  

poznania się i zintegrowania się uczestnikom projektu, zapoznania się z historią 

odwiedzanych miejsc oraz nabycia nowych doświadczeń, umiejętności (warsztaty) 

przydatnych w życiu codziennym i społecznym.  

W sierpniu uczestnicy projektu  uczestniczyli w trzygodzinnych zajęciach zdobienia 

przedmiotów techniką decoupage, w czasie których zapoznali się z nazwami 
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produktów, farb,  lakierów, technikami decoupage,  Zajęcia poprowadził 

doświadczony instruktor, zaś preparaty potrzebne do zajęć zostały zakupione z 

projektu. Prace wykonane przez uczestników projektu na zajęciach stanowią  ozdobę 

sali  w Klubie Integracji Społecznej. Osoba wyłoniona z uczestników tych zajęć  

przeprowadziła warsztaty  z decoupage z dziećmi, przekazując wiedzę nabyta  w 

trakcie projektu.  

 Przez cały czas projektu uczestnicy projektu  pod bacznym okiem rehabilitanta uczyli 

się:  zdrowego stylu życia, odpowiednich ćwiczeń regenerujących kręgosłup ,stawy, 

jak ćwiczyć, aby czerpać z ruchu satysfakcję i być aktywnym. 

 2 września 2012- seniorzy z UTW– uczestnicy projektu „Aktywni po pięćdziesiątce!” 

z gminy Tłuszcz  uczestniczyli w pikniku zorganizowanym w Ogródku Jordanowskim  

w trakcie gminnego festynu „Pożegnanie lata”. Seniorzy uczestniczyli w konkursach, 

zabawach zorganizowanych i animowanych przez wynajętego animatora grupy. 

Tematem wiodącym gier i konkursów było: integracja uczestników projektu oraz   

łamanie stereotypów płci . Dla zwycięzców i uczestników konkursów zapewniono  

upominki. W ramach projektu zorganizowano  również poczęstunek w stylu 

staropolskim dla uczestników  projektu „Aktywni po pięćdziesiątce!”  oraz  

społeczności  lokalnej.  Popołudnie i wieczór  upłynął pod znakiem wspólnych  zabaw, 

śpiewu i  śmiechu. Uczestnikom pikniku dopisywały humory. Pogoda była naszym 

sprzymierzeńcem. Dobra zabawa  i  żywiołowość  seniorów UTW, uczestników 

projektu „Aktywni po pięćdziesiątce!” budziła ogromne zainteresowanie i 

wywoływała uśmiech na twarzach  uczestników  gminnego Festynu.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w realizując projekt zaprosił Grupę Teatralną 

MAMRO z Białołęki. Artyści wystawili w dniu 14.09.2012r. sztukę „Zwi ązek 

otwarty”. Spektakl odbył się przy pełnej publiczności. Na  zakończenie projektu 

uczestnicy otrzymali poradniki tematycznie związane z działaniami w tym projekcie . 

 

Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Kwota dotacji: 50 000 zł 

Kwota wykorzystana: 49 821,28 zł 
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Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych bez wkładu własnego 

 

 
 4) PROJEKT SYSTEMOWY PT: „ WYZWÓLMY W SOBIE ENERGI Ę!”

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Okres realizacji 2008-2015. 

Czas realizacji edycji 2012 : kwiecień- grudzień 2012 r. 

 

PROJEKT SYSTEMOWY PT: „WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 2008 r. i  

co roku jest  kierowany do innej grupy beneficjentów. W 2012 roku po raz pierwszy 

podpisano wniosek o dofinansowanie na kolejne 3 lata. Założeniem  3-letniego 

projektu jest integracja społeczna i zawodowa oraz wsparcie specjalistyczne dla 315 

rodziców posiadających problemy wychowawczo-opiekuńcze z dziećmi.  Projekt 

zakłada stworzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczestników. W tym celu 

stworzony został Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. Punkt wyposażony został w 

sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia terapii neurorozwojowej. Proponujemy tu 

wsparcie psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz terapeuty neurorozwoju. Z 

rodzinami wymagającymi szczególnego wsparcia pracuje asystent rodziny. Od lutego 

2013 roku zatrudniony zostanie logopeda, którego wsparcie zostało potwierdzone 

diagnozą przypadków dzieci uczestniczących na zajęcia w PPDiR, prowadzący grupę 

wsparcia dla osób współuzależnionych, Program Aktywności Lokalnej dla 2 świetlic.  

O bezwzględnej potrzebie funkcjonowania tego typu placówki świadczy fakt, że 

Ośrodek Pomocy Społecznej zwracał się o zwiększenie dotacji, by móc podwyższyć 

ilość godzin wsparcia specjalistów, gdyż pierwotna ilość godzin przeznaczonych na 

terapię okazała się niewystarczająca w stosunku do potrzeb.  

W 2012 roku z Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie skorzystało 105 rodzin (+ ok. 100 

dzieci). 12 osób ukończyło kurs komputerowy w ramach aktywizacji zawodowej.  
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Kwota dotacji: 123 241,50 zł, wykonanie 121 253,05zł. 

Wkład własny (10,5%) : 14 458,50, wykonanie 14 225,22zł 

RAZEM : PLAN – 137 700,00zł , WYKONANIE 135 478,27zł 

 

 

5) Tłuszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

W roku akademickim 2011/2012 w zajęciach proponowanych przez UTW w Tłuszczu 

udział brało 74 studentów. Przeprowadzono 14 wykładów (2 wykłady/m-c). Jeden 

wykład w miesiącu prowadzony był przez profesora z Wyższej Szkoły Nauk 

Społecznych PEDAGOGIUM. Dodatkowo studenci brali udział w zajęciach 

gimnastycznych (2xtydzień), zajęciach tai chi (1xtydzień) oraz maszerowali z kijkami 

w ramach utworzonych przez siebie grup. Ponadto na przestrzeni roku akademickiego 

zorganizowano 2 wycieczki jednodniowe (Łódź i Podlasie). W majowy weekend 

grupa studentów wyjechała do Berlina na Tropical Island.  

Wzbogaceniem oferty były spotkania autorskie w Bibliotece Publicznej – Pan 

Stanisław Klawe przybliżył naszym studentom twórczość Czesława Miłosza oraz 

wspaniale wyśpiewał miłosne klasyki na dzień zakochanych.  

W ramach działalności na rzecz społeczności lokalnej UTW stworzył ogród przy 

CKSiR. Imprezę uświetniła wizyta p. Witolda Czuksanowa, który nakręcił jeden z 

odcinków cyklu „ Rok w ogrodzie” właśnie na temat ogrodu UTW w Tłuszczu. 

Odcinek był wyemitowany 21.04.2012r.  

W czerwcu zorganizowano pierwszy w Tłuszczu Pchli Targ. Na stoiskach można było 

zakupić za przysłowiową złotówkę wiele interesujących przedmiotów, przyniesionych 

przez naszych Studentów. Jednocześnie było to święto truskawki: było ciasto 

truskawkowe, babeczki z truskawką, truskawki oraz truskawkowe sushi.  

Nasz Uniwersytet brał udział w obchodach Europejskiego Roku Aktywności Osób 

Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Byliśmy na otwarciu obchodów w Sali 

Kongresowej Pałacu Kultury oraz na zamknięciu - w Sejmie. Podpisaliśmy także jako 

UTW pakt na rzecz Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

W 2012 r. wydaliśmy 4 numery Biuletynu UTW, który wydajemy kwartalnie dla 

słuchaczy UTW (wersja pdf dostępna jest na stronie internetowej www.opstluszcz.pl). 
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 6) PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA” –  

program rządowy realizowany od 2003 r. 

Czas realizacji: 2012 r. 

Celem programu jest pomoc najuboższym mieszkańcom gminy Tłuszcz w 

sfinansowaniu posiłku. Program zakłada dożywianie w stołówkach szkolnych. 

Priorytetem jest jedno danie gorące. Ponadto  program pozwala sfinansować zasiłki na 

zakup żywności oraz doposażyć istniejące punkty wydawania posiłków lub utworzyć 

nowe. 

Rezultaty : pomoc uzyskało 687 osób: 

- z posiłku 115 rodziny ( w tym 236 dzieci w szkołach), 

- z zasiłku celowego na zakup żywności: 189 rodzin ( 567 osób w rodzinach). 

Kwota dotacji: 113 000 zł + utworzenie nowego punktu wydawania posiłków – 

2999,51 zł. 

 

Wkład własny: 38 250 zł 

Wypłata i obsługa Działu Świadczeń Rodzinnych wyniosła: 4 838 490,19 zł 

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły: 2 094 851,35 zł. ( kwota z wkładem własnym 

do wyżej prezentowanych projektów). 

 

Oferta wakacyjna Punktu Pomocy dziecku i Rodzinie 

 

W dniach 16-27 lipca 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował ofertę 

wakacyjną dla 38 dzieci z terenu gminy Tłuszcz. Wśród zaplanowanych atrakcji nie 

zabrakło wyjazdu do Gospodarstwa Agroturystycznego „Po Kądzieli”, gdzie odbył się 

pokaz warsztatu tkackiego, konkurs znajomości dawnych sprzętów gospodarstwa 

domowego, przejażdżka wozem konnym, robienie zabawek z siana. W gospodarstwie 

„Leszczynowe Zacisze”  

w Rozalinie zapewniliśmy zabawy na sianie, smażenie racuchów, własnoręczne 

zdobienie gofrów oraz mnóstwo gier i zabaw na świeżym powietrzu.  Gościliśmy 

również w radio FaMa. Ponadto w czasie trwania oferty wakacyjnej oferowaliśmy 
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liczne zajęcia plastyczne i artystyczne (m.in. taniec, malowanie długopisem). Podczas 

zajęć z nauki zdobienia przedmiotów metodą decoupage powstała wspólna praca, 

która zdobi Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. 

Stworzenie różnorodnej oferty dla dzieci było możliwe dzięki wsparciu wolontariuszy 

ze Stowarzyszenia „Potok Serc” oraz rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w 

zajęciach. Każdemu dziecku zapewnialiśmy poczęstunek od firmy Oskroba, która 

nieodpłatnie przekazywała drożdżówki dla uczestników oferty.  

Na zakończenie każde dziecko otrzymało dyplom oraz drobne upominki. 

 

Paczki żywnościowe z okazji Świąt 

 

W grudniu 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził dystrybucję paczek 

świątecznych. Zestawy zawierały produkty żywnościowe oraz koce dla rodzin z 

dziećmi. Pracownicy Socjalni wytypowali rodziny najbardziej potrzebujące z terenu 

gminy Tłuszcz. Wśród odbiorców znalazły się rodziny gdzie występuje problem 

alkoholowy.  

 

Paczki zostały finansowane z dwóch źródeł : 
 
35 paczek- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych  
 
25 paczek- firma Auri Development, komornicy sądowi Arletta Kuśmierczyk i Artur 

Królasik 

 
Ponadto w ramach akcji świątecznej zostały zebrane produkty żywnościowe i słodycze 

dla podopiecznych Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie. Zrobiono 93 paczki, które 

zostały rozdane dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym. 

 

 

Pilotaż wdrażania Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przystąpił do ogólnokrajowego 
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projektu pt.: „ Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej”, którego celem było podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie 

skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. Projekt został zainicjowany 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy zostali przygotowani do 

wdrażania Modelu. Funkcjonowanie UTW jest rezultatem podjętego pilotażu.  

 

 
 

 
 

Środki pozyskane z zewnątrz i wydatkowane  w 2012 r. wyniosły:     
873 716,05zł 

 
 

Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tłuszczu jest liderem partnerstwa 

w ramach którego wspiera organizacje i instytucje w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. Wsparcie polega na pomocy w pisaniu projektów na działalność 

statutową. W 2012 r. pomocy udzielono m.in. Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszeniu „Potok serc” oraz Przedszkolu 

Samorządowemu „Baśniowa Kraina”.  

Stowarzyszenie „Nadzieja” dzięki wsparciu merytorycznemu OPS w 2012 r 

realizowało 2 projekty pt: „Koziołkowo Małe” w Kozłach i Jasienicy. W ramach 

projektów placówki wzbogaciły się o sprzęt ,wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz 

zatrudnienie w projektach  znalazły  72 osoby. Dzięki projektom powstała pierwsza 

placówka integracyjna w Kozłach. Dzięki projektom wsparciem objęto 12 

niepełnosprawnych dzieci. Ponadto Stowarzyszenie „Nadzieja” realizuje projekt pt.: 

„Tłuszcz jest zdrowy” którego celem jest rehabilitacja ruchowa niepełnosprawnych 

dzieci i młodzieży.  

 

W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był kontrolowany przez :  

 

-Komisję Rewizyjną z zadań własnych,   

-Mazowiecki Urząd Wojewódzki- dochody i wydatki w rozdziale 85212 i 85295,  

-Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie z 
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realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, organizacji 

zadań w OPS w Tłuszczu,  

-Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie w zakresie 

realizacji projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!”. 

 
 
 

 
 
 
 

WNIOSKI 
 

ANALIZA PORÓWNANWCZA DZIAŁA Ń OPS W 2011 I 2012r. 
 

 
W 2012 r w porównaniu do roku ubiegłego tj. 2011 r  zmniejszyła się liczba 

osób korzystających z pomocy społecznej i osób korzystających ze 

świadczeń rodzinnych. 

W 2012 r zwiększyła się jednak liczba osób korzystających ze świadczeń 

przyznanych w ramach zadań własnych. Nieznacznie zmniejszyła się liczba 

osób i rodzin którym udzielono pomocy w postaci wyłącznej pracy 

socjalnej. 

W porównaniu do roku 2011 w 2012 r zwiększeniu uległa  ogólna kwota 

wydanych w 2012 r. zasiłków celowych i okresowych ze  środków własnych. 

Wzrosła również ogólna kwota odprowadzonych w 2012 r środków na 

składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe. 

Zmniejszyła się łączna kwota świadczeń realizowanych w ramach zadań 

własnych gminy. W 2012 r zwiększyła się wydatkowana kwota na usługi 

opiekuńcze w ramach zadań własnych gminy. Uległa zmniejszeniu liczba 

osób objętych tym wsparciem. Na koniec 2011 r. osób objętych usługami 

było  44 osoby. W 2012 r. -  40. Dla porównania w 2010 r. – 53. Znacząco  

wzrosły wydatki na poniesione za pobyt w domach pomocy społecznej 

naszych mieszkańców. 



 34 

Zmniejszeniu uległa ogólna kwota wydatkowana ze środków gminy w 

ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym na 

pomoc w postaci zasiłków na żywność jak i w formie gorących posiłków. 

 

Lp Zadanie 2011 2012 
1 Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej 
1107 1084 

2 Liczba osób korzystających ze świadczeń 
rodzinnych 

1023 974 

3 Liczba osób korzystających ze świadczeń 
przyznanych w ramach zadań własnych 
gminy 

576 601 

4 Liczba rodzin którym udzielono pomocy w 
postaci wyłącznej pracy socjalnej 

226 220 

5 Kwota wydatkowana ze środków własnych 
na zasiłki celowe i okresowe 

113929,91 zł 129147,00 zł 

6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 32502,16 zł 35548,98 zł 
7 Kwota wydatkowana w ramach zadań 

własnych gminy na zasiłki stałe 
264748,17 zł 282825,02 zł 

8 Kwota wydatkowana na świadczenia 
ogółem realizowane w ramach zadań 
własnych gminy 

889299,25 zł 961026,20 zł 

9 Kwota wydatkowana na usługi opiekuńcze 
w ramach zadań własnych gminy  

160091,55 zł 163368,80 zł 

10 Kwota wydatkowana na Domy Pomocy 
Społecznej w ramach zadań własnych 
gminy 

163351,07 zł 223997,55 zł 

11 Kwota wydatkowana na realizację 
programu „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”  

155799,99 zł 151250,00 zł 

12 Kwota wydatkowana na realizację 
programu „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” ze środków własnych gminy 

40000 zł 38250 zł 

13 Kwota pozyskanych i wydatkowanych 
środków z zewnątrz  

763 783,27 zł 873 716,05zł 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Sprawozdanie sporządziła Katarzyna Rostek 


