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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 2011 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:

• 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,

2. Ogólna informacja o świadczeniobiorcach Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tłuszczu.

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Tłuszcz w dniu 31.12.2010 r. wynosiła 19 239 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  2011r.  -  1107 
mieszkańców w 385 rodzinach.
Oznacza to że,  5,75 % obywateli gminy Tłuszcz jest objętych pomocą społeczną.
Łącznie  ze  świadczeń  rodzinnych  wynikających  z  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych 
korzystało  w  2011  r.  około  1023  rodziny  (średnio  z  12  miesięcy),  zaś  z  funduszu 
alimentacyjnego korzystało 86 rodziny.



4

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;
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;
a.  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;



5

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;

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 2011 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA 
OSÓB, 

KTÓRYM 
PRZYZNANO 

DECYZJĘ 

LICZBA 
LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH
OGÓŁE

M
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/

1 578 385 254 1107

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

2 2 2 2 7

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

3 576 383 252 1100

Pomoc udzielona w postaci pracy 
socjalnej - ogółem 4 X 609 345 1781

w tym: wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej 5 X 226 156 681

Powody korzystania z pomocy przez mieszkańców gminy Tłuszcz w 2011 roku 
przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 2 – powody trudnej sytuacji życiowej.

Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba rodzin 

ogółem Liczba osób 
w rodzinachOgółem w tym: na 

wsi
0 1 2 3

Ubóstwo 1 239 160 653
Sieroctwo 2 0 0 0
Bezdomność 3 4 0 4
Potrzeby ochrony macierzyństwa 4 34 24 191
w tym: wielodzietność 5 21 17 147
Bezrobocie 6 179 117 604
Niepełnosprawność 7 149 97 369
Dugotrwała lub ciężka choroba 8 212 136 516
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Bezradność w sprawach opiek.-wych. i 
prowadzenie gospodarstwa domowego – ogółem 9 40 26 149

W tym: rodziny niepełne 10 38 24 133
Rodziny wielodzietne 11 5 4 36
Przemoc w rodzinie 12 3 2 12
Alkoholizm 13 31 20 72
Narkomania 14 1 1 1
Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 15 11 8 20

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 5 3 18
Sytuacja kryzysowa 19 0 0 0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 0

W 2011 r. nasz Ośrodek objął pomocą następujące typy rodzin:

Tabela nr 3 – typy rodzin 

Wyszczególnienie
Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinachOgółem w tym: na 
wsi

0 1 2 3
Rodziny ogółem (wiersz2+3+4+5+6+7) 1 611 410 1788
o liczbie osób: 1 2 222 126 222
2 3 63 40 126
3 4 89 69 267
4 5 109 78 436
5 6 79 56 395
6 i więcej 7 49 41 342
w tym (z wiersza1) rodziny z dziećmi ogółem 
(wiersz9+10+11+12+13+14+15) 8 302 217 1346

o liczbie dzieci: 1 9 81 52 244
2 10 95 69 387
3 11 73 54 359
4 12 32 25 198
5 13 14 11 98
6 14 6 5 51
7 i więcej 15 1 1 9
Rodziny niepełne ogółem (wiersz 
17+18+19+20) 16 111 81 393

o liczbie dzieci: 1 17 29 20 58



8

2 18 33 23 101
3 19 25 18 100
4 i więcej 20 24 20 134
Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz 
22+23+24+25) 21 134 85 258

O liczbie osób: 1 22 78 46 78
2 23 21 12 42
3 24 14 11 42
4 i więcej 25 21 16 96

II. Struktura dochodów i wydatków za 2011 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 164194,63 163351,07
Świadczenia rodzinne + 
dodatki do zasiłku 
pielęgnacyjnego 4913800,00 4913800,00
Składka zdrowotna od 
podopiecznych 28078,00 28030,60
Składka zdrowotna od 
podopiecznych środki własne 6000,00 4471,56

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składka społeczna od 
podopiecznych 443457,91

442285,84 w tym
264748,17 - zasiłki stałe ( w tym ze śr 
własne 55328,17 )
9500,00- zasiłki okresowe z dotacji
113929,91 - zasiłki celowe, okresowe
z zadań własnych
54107,76 - zasiłki celowe dla rodzin 
rolniczych poszkodowanych przez 
deszcz nawalny

Utrzymanie Ośrodka + 
wynagrodzenia 978301,00

967127,87 w tym: 
244181,00 - wynagrodzenia z dotacji 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 6120,00 6120,00
Usługi opiekuńcze 167105,37 160091,55

Zadania w zakresie 
przeciwdziałania w rodzinie 18750,00

18747,93 w tym: 
- 3750,00 środki własne dla realizacji 
projektu "LEPSZE JUTRO" 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
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Program "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania" 155800,00

                                                           11
5799,99 - budżet wojewody 
w tym; 107800,00- zasiłki + 
dożywianie 
7999,99- punkty 
40000,00 - budżet gminy  (zasiłki 
+dożywiania)                             

Projekt "Zostań partnerem 
kolejne wyzwanie" 45288,06 45288,06
Projekt "JESTEŚMY RAZEM" 46985,88 46985,88

Projekt "Wyzwólmy w sobie 
energię!" 148286,60

145707,57 w tym 
15570,09- wkład własny  na wynajem 
lokalu na KIS  dla beneficjentów 
projektu

Projekt "Razem z babcią i 
dziadkiem" 50000,00 49999,93
Projekt "Tłuszczański KIS" 401650,00 350268,84
RAZEM 7573817,45 7498076,69

Tabela nr 5 – struktura dochodów
    
OPIS PLAN WYKONANIE
Odsetki bankowe 7000,00 12364,94
Domy Pomocy Społecznej 
(odpłatność) 11700,00 10369,92
Dochody z tytułu 50% zaliczki 
alimentacyjnej dla gminy 8000 4711,07
Dochody z tytułu 20% lub 40% 
funduszu alimentacyjnego 27000 27043,81

I. 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 
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kompletem dokumentów)  osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 
31 października następnego roku. 
W 2011r w gminie Tłuszcz ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1023 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 
orzeczeniu o niepełnosprawności bez względu na posiadany dochód.
W roku 2011r na zasiłki pielęgnacyjne wydano 485163zł (3171 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 2011r wypłaciliśmy 698 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 359 580zł.

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.
W 2011r z w/w świadczenia skorzystało 222 osoby na łączną kwotę 222.000zł
 
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 
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przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane 
informacje istotne dla skuteczności egzekucji. 
W roku 2011r na podstawie cytowanej ustawy zrealizowano 1613 świadczeń na łączną 
kwotę 552.780zł dla 86 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:
1. 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),
2. 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 2011r prowadzono postępowania wobec 149 dłużników alimentacyjnych,  w tym 
dla  80 byliśmy jednocześnie organem właściwym dłużnika i wierzyciela oraz  56 wobec 
których byliśmy wyłącznie organem właściwym dłużnika i postępowania prowadzone były 
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. 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 ustawy – do ich całkowitego zaspokojenia. W roku 2011r kwoty 
zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wynoszą łącznie 104183,25zł z czego zgodnie z ustawą 60% przekazano 
na dochody budżetu państwa tj. 67087,84 oraz 18823,16 na dochody własne gminy 
wierzyciela i 18272,25 – na dochody własne gminy dłużnika. 
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Wydatki poniesione na realizację w/w zadań i liczba świadczeniobiorców w 2011 roku: 

Tabela nr 6 – wydatki na świadczenia rodzinne

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Liczba świadczeń
1. Zasiłki rodzinne 1749497 20592
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1328885 10457
2 a Urodzenie dziecka 118000 118
2 b Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego
458135 1170

2 c Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 139580 814
2 d Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 74560 972
2 e Rozpoczęcie roku szkolnego 124100 1241
2 f Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła
8730 97

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

129700 2594

2 h Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 276080 3451
3. Świadczenia opiekuńcze 844743 3869
3 a. Zasiłki pielęgnacyjne 485163 3171
3 b. Świadczenia pielęgnacyjne 359580 698
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 222000 222
5. Składki emerytalno-rentowe 64024 488
6. Fundusz Alimentacyjny 552780 1613

 
Na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego w 2011r wydano łącznie 
kwotę 4.695.200zł. 

Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę stanowiącą 3% wartości 
zrealizowanych świadczeń. 
Do realizacji zadania w 2011r zatrudnione były 4 osoby. Wydano łącznie 2009 decyzje, z 
czego 1719 dotyczyły świadczeń rodzinnych oraz 290 funduszu alimentacyjnego. 

W 2011r Dział Świadczeń Rodzinnych OPS w Tłuszczu zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2011r w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne rozpatrzył 
60 wniosków w tej sprawie i przyznał pomoc określoną w w/w rozporządzeniu na łączną 
kwotę 11800zł. Świadczenie wypłacane było w miesiącach listopad i grudzień 2011r po 
100zł miesięcznie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.  

 
Rozdział 85214 – zasiłki celowe i okresowe 
Zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych w 2011 roku wyniosły 113929,91 zł, 
natomiast zasiłki okresowe z dotacji wyniosły w 2011 roku 9500,00 zł. 
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Rozdział 85213 – ubezpieczenia zdrowotne 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne  w kwocie 32502,16 zł ogółem opłacane były ze 
środków na zadania zlecone gminie za osoby otrzymujące:
 pomoc społeczną – 63 osoby – 603 składek na kwotę  21878,56 zł.
 świadczenia rodzinne -  128 świadczeń na kwotę 10623,60zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe
Zadania własne:
W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 264748,17 zł

Przyznano pomoc w następujących formach:

Lp. Forma pomocy Ilość 
osób

Ilość 
świadczeń

Kwota świadczeń 
pokrytych z budżetu 

państwa
1 Zasiłki stałe 73 697 264748

w tym: osoby samotnie 
gospodarujące 61 597 241693

Pozostające w rodzinie 12 100 23055

Zadania własne:
Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy przyznano w 2011 roku na 
łączną kwotę  889299,25zł. 

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 
świadczeń

Kwota 
pokrywana z 

budżetu 
gminy

1 Zasiłki celowe i w naturze 210 X 105494
w tym:

Specjalne zasiłki celowe 46 67 16664
2 Zasiłki okresowe ogółem 11 30 11436

a) środki własne X X 1936
b) dotacje X X 9500
W tym przyznano z powodu:
Bezrobocia 6 14 3450
Długotrwałej choroby 4 14 6486
Niepełnosprawności 1 2 1500

3 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 5 5 6500

4 Składki na ubezpieczenie emerytalno – 
rentowe 0 0 0



14

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 01.01.2010 do 
31.12.2012 r. Stawka za godzinę usługi od 2010 r. wynosiła 7,65 zł. Kwota 160091,55 zł.- 
44 osoby objęte pomocą. Ilość  świadczeń – 20927.
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 2011 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  155799,99zł, z tego ze środków gminy 
kwotę 40000,00 zł, natomiast z dotacji celowej wydatkowaliśmy kwotę 115799,99zł.

W ramach programu prowadziliśmy dożywianie dzieci w szkołach, w 2011 roku posiłki 
otrzymało 247.
Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków to 65391,00zł. 
z tego z dotacji celowej budżetu państwa 51576,00zł. 
ze środków własnych wydano na ten cel 13815,00zł. 
Z tej formy pomocy skorzystało 237 osób z 123 rodzin , z tego na wsi 185 osób z 93 rodzin. 
Średni koszt obiadu wynosił  2,28 zł. 

Wydano na zasiłki celowe na zakup żywności  82409,00zł. 
z tego z dotacji celowej wydano 56224,00zł. 
Z tego ze środków gminy wydano na ten cel 26185,00zł. 
Z tej formy pomocy skorzystało 159 rodziny (470 osób w rodzinach), w tym 97 rodzin ( 315 
osób w rodzinach) na wsi. Średni koszt świadczenia wynosił 249,57 zł,  a dla mieszkańców 
wsi – 265,49zł. 

W ramach rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na 
wyposażenie 5  stołówek i kuchni szkolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 8000,00 zł

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 
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ośrodków rehabilitacyjnych, do szpitali i przychodni specjalistycznych poza terenem naszej 
gminy.
Koszt utrzymania samochodu w 2011 r. wyniósł – 21609,97 zł.
Olej napędowy i mycie samochodu  – 15490,25 zł,
Ubezpieczenie – 2974,00 zł,
Przeglądy techniczne i wymiana części – 1076,35 zł,
Badanie techniczne – 98,00 zł,
Opony  – 1460,01 zł,
Akumulator- 511,36 zł

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. 
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
2. Pracownik socjalny OPS Tłuszcz- Borys Rudajko
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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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.

DZIAŁANIA KIS-u 2011

Wartość projektu w 2011r.- 148286,60zł. 
W KIS są organizowane spotkania rady programowej  U3W, tai-chi,  warsztaty teatralne, 
zajęcia nornic-walking, 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 
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. 

Efekty i rezultaty działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tłuszczu w 2011 r.

1.PROJEKT PT: ” LEPSZE JUTRO”
Współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
Pożytku Publicznego

Czas realizacji: wrzesień - listopad 2011r.

Założeniem projektu było udzielenie wsparcia specjalistycznego dla dzieci i osób dorosłych, 
które  doświadczają  przemocy  domowej  lub/i  rówieśniczej.  Przeprowadzono  warsztaty 
indywidualne  i  spotkania  grupowe  dla  15  osób (w tym 10 dzieci  i  5  osób dorosłych).  
Ostatecznie w projekcie udział wzięły 23 osoby (11 osób dorosłych  i 12 dzieci). 
Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, nabycie 
umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach  kryzysowych,  przeciwdziałania  przemocy  i 
działań prewencyjnych. Rezultaty zostały osiągnięte, co potwierdziła ankieta.
W projekcie zatrudniony został socjoterapeuta, który prowadził zajęcia z uczestnikami.  
Ponadto w ramach projektu zostały wydane broszury- informatory dla doświadczających 
przemocy.
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Na zakończenie zorganizowana została konferencja podsumowująca, będąca jednocześnie 
spotkaniem służb społecznych – zespołu interdyscyplinarnego.
Koszty ze względu na źródło finansowania:
Koszty pokryte z dotacji – 14 997,93 (75%)
Koszty własne – 3 750,00 (25%) 

2. PROJEKT PT: „RAZEM Z BABCIĄ I DZIADKIEM” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas realizacji: wrzesień- grudzień 2011 r.

Projekt „Razem z babcią i dziadkiem” skierowany był głównie do uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który funkcjonuje w strukturach OPS. Położył nacisk na 
pedagogikę czasu wolnego i dialogu międzypokoleniowego w praktyce.  Poprzez  wyjazd 
integracyjny, sztukę kulinarną, rękodzieło artystyczne i wspólną organizację festynu 
rodzinnego osoby dorosłe i dzieci mogły twórczo i przyjemnie spędzić czas. Wiele godzin 
poświęconych na gotowanie,  zajęcia  artystyczne poprawiło relacje między dziadkami i ich 
wnukami. W projekcie wzięło udział 30 uczestników ( 15 babć i dziadków oraz 15 
wnucząt).

Koszty pokryte z dotacji – 50 000 zł ( 100%)
Koszty własne – 0 zł

3. PROJEKT PT: „ Zostań partnerem – kolejne wyzwanie” współfinansowany z EFS

Okres realizacji projektu:  01.03.2011 do 31.05.2011.

Kwota dotacji: 50.000 zł
Kwota wykorzystana: 45.288,06zl

Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych bez wkładu własnego

Uczestnikami  byli  mieszkańcy gminy Tłuszcz, którzy  wykazywali zainteresowanie 
działaniem na rzecz lokalnej społeczności i uczestnictwem w przedsięwzięciach ekonomii 
społecznej.

W projekcie udział wzięli: przedsiębiorcy, przedstawiciele władz lokalnych, nauczyciele, 
członkowie organizacji pozarządowych oraz młodzież.

Celem była nauka współpracy w zakresie budowania partnerstw publiczno-społecznych, 
edukacja w grupach partnerskich, szkolenie w zakresie tworzenia wspólnych projektów 
społecznych.

Rezultaty projektu „Zostań partnerem- kolejne wyzwanie”

Docelowo z oferty edukacyjnej miało skorzystać 40 osób.
Sukcesem było większe zainteresowanie- z oferty skorzystało 60 osób.
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4. PROJEKT PT: „JESTEŚMY RAZEM” współfinansowany ze środków EFS

Czas realizacji: kwiecień- czerwiec 2011 r.
Założeniem projektu było poszerzenie wiedzy w zakresie prawa, psychologii wychowania, 
wizerunku 20 samotnych rodziców. Z pomocy skorzystali rodzice oraz ich dzieci – ogółem 
40 osób.
  
Koszty pokryte z dotacji : 50 000 zł.
Wkład własny 0 zł.
Kwota wykorzystana: 46 999,88 zł.

5. PROJEKT SYSTEMOWY PT: „ WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas realizacji: luty- listopad 2011 r.

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 2008 r. 
Założeniem projektu  jest integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna osób i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest co roku kierowany do innej grupy 
potrzebującej wsparcia. W 2011 r. wsparciem objęto aż 100 osób- głównie uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Kurs bukieciarstwa ukończyło 13 osób., komputerowy  30, 
masażu 26, a 31 osób skorzystało z poradnictwa terapeuty uzależnień, psychologicznego i 
doradcy zawodowego.

Kwota dotacji: 132 716,51 zł
Wkład własny (10,5%) : 15 570,09zł
Kwota wykorzystana : 130 137,48 zł

6. PROJEKT PT: „TŁUSZCZAŃSKI KIS” współfinansowany ze środków EFS
 
Czas realizacji: czerwiec 2011r. – maj 2013 r.

Kwota dotacji: 1 246 925 zł

Wkład własny: 0 zł

Uczestnikami są mieszkańcy gminy Tłuszcz, którzy z różnych powodów są zagrożeni 
wykluczeniem społecznym

• Bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni korzystający z pomocy społecznej,
• nieaktywni zawodowo, w tym korzystający z pomocy społecznej,
• niepełnosprawni,
• osoby w wieku 45 + ( 59% uczestników stanowią mężczyźni 45+).
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AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA REALIZOWANA JEST DWOMA 
ŚCIEŻKAMI:

1. ZAJĘCIA CYKLICZNE( spotkania grup samopomocowych, zajęcia psychoedukacyjne, 
rekreacyjne, warsztaty z doradcą zawodowym, grupy samokształceniowe, poradnictwo 
prawne)

2. KURSY ZAWODOWE ( kurs obsługi komputera i internetu, kurs pielęgnacji terenów 
zieleni, kurs prawo jazdy kat. B, kurs jazdy wózkiem widłowym, art-terapia i rękodzieło.

Rezultaty projektu „Tłuszczański KIS” w 2011

42 osoby ukończyły kurs obsługi komputera z wykorzystaniem platformy e-
learningowej

19 ukończyło kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. b

8 osób ukończyło kurs obsługi wózków widłowych

9 osób uczestniczyło w warsztatach plastycznych z elementami art.-terapii

4 osoby ukończyły kurs pielęgnacji terenów zieleni
4 osoby podjęły zatrudnienie
w porozumieniu z PUP w Wołominie i Urzędem Miejskim w Tłuszczu  planowane jest 
uruchomienie prac społecznie użytecznych  dla uczestników KIS.

Dodatkowo beneficjenci korzystają z cyklicznych spotkań ze specjalistami w Klubie 
Integracji Społecznej w Tłuszczu

ul. Warszawska 2

Koszty pokryte z dotacji w 2011 r. : 350 268,84 zł.

7. PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” – program 
rządowy

Czas realizacji: 2011 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.
Rezultaty : pomoc uzyskało 609 osób:
- z posiłku 123 rodziny ( w tym 236 dzieci w szkołach),
- z zasiłku celowego na zakup żywności: 156 rodzin ( 372 osób w rodzinach).

Kwota dotacji: 107 800 zł + doposażenie punktów wydawania posiłków – 7 999,99 zł.

Wkład własny: 40 000 zł
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Wydatki na pomoc społeczną wyniosły: 1 875 747,21 zł. ( kwota z wkładem własnym 
do wyżej prezentowanych projektów)

Środki pozyskane z zewnątrz – 807 440,45 zł  i wydatkowane  w 2011 r. 
wyniosły: 

753 478,11 zł.
( co stanowi 40,16%)

Należy dodać, że na realizację oczekuje projekt pt: „Uniwersytet Trzeciego Wieku – 
aktywni po pięćdziesiątce!” za kwotę 50 000 zł, a cała kwota pozyskana na realizację 
projektu pt.: „Tłuszczański KIS” wynosi 1 246 925 zł. na lata 2012 i 2013 r.

Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tłuszczu jest liderem partnertstwa w ramach 
którego wspiera organizacje i instytucje w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wsparcie 
polega na pomocy w pisaniu projektów na działalność statutową. W 2011 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 realizuje 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.

WNIOSKI

ANALIZA PORÓWNANWCZA DZIAŁAŃ OPS W 2010 I 2011r.

W 2011 r. w porównaniu do roku ubiegłego tj.  2010 r  zmniejszyła się liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej i osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.
W  2011  r.  zmniejszyła  się  również  liczba  osób  korzystających  ze  świadczeń 
przyznanych  w  ramach  zadań  własnych.  Wzrosła  liczba  osób  i  rodzin  którym 
udzielono pomocy w postaci wyłącznej pracy socjalnej.
W  porównaniu  do  roku  2010  w  2011  r  zmniejszyła  się  kwota  wydatkowanych 
świadczeń  rodzinnych  oraz  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego.  Zmniejszeniu 
uległa także ogólna kwota wydanych w 2011 r.  zasiłków celowych i  okresowych ze 
środków własnych, a także zasiłków okresowych z dotacji. Wzrosła natomiast ogólna 
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kwota odprowadzonych w 2011 r środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne i 
zasiłki stałe.
Zmniejszyła  się  łączna  kwota  świadczeń  realizowanych  w ramach  zadań  własnych 
gminy. W 2011 r zmniejszyła się wydatkowana kwota na usługi opiekuńcze w ramach 
zadań własnych gminy,  natomiast  wzrosły wydatki na poniesione na domy pomocy 
społecznej.
Zmniejszeniu uległa również 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 2010 2011
1 Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej
1208 1107

2 Liczba osób korzystających ze świadczeń 
rodzinnych

1067 1023

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

630 576

4 Liczba rodzin którym udzielono pomocy 
w postaci wyłącznej pracy socjalnej

191 226

5 Kwota wydatkowanych środków na 
realizację świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5020 000 zł 4902 000zł

6 Kwota wydatkowana ze środków 
własnych na zasiłki celowe i okresowe

122064,56 zł 113929,91 zł

7 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26710,80 zł 32502,16 zł
8 Kwota wydatkowana w ramach zadań 

własnych gminy na zasiłki stałe
249894,58 zł 264748,17 zł

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

963977,38 zł 889299,25 zł

10 Kwota wydatkowana na usługi 
opiekuńcze w ramach zadań własnych 
gminy 

180172,80 zł 160091,55 zł

Kwota wydatkowana na Domy Pomocy 
Społecznej w ramach zadań własnych 
gminy

131155,25 zł 163351,07 zł

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

223932,79 zł 155799,99

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

45000 zł 40000 zł

Sprawozdanie sporządziła Katarzyna Rostek


