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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 2013 roku realizował zadania wynikające w szczególności 

z 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163)  

• ustawy z dnia 28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r 

poz 114), 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz.U. z 2009 r. 

Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ((Dz.U. z 2014 r, 

poz. 567) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. Z 2014r poz. 755) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1741 z późn. zm.)  
• ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz.U. Nr 149, 
poz. 887) 

• 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 z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 

966 z późń. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późń. zm) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. (Dz. U. z 2014 r., poz 755) 
 
 

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 
 

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 2012 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, 

• 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 31.12.2014 r. wynosiła 19 506 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 2014r. - 

1990 mieszkańców w 706 rodzinach. 

Oznacza to że, 10,20 % obywateli gminy Tłuszcz jest objętych pomocą społeczną. 

     • Łącznie ze świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

  korzystało w 2014 r. około 914 rodziny (średnia z 12 miesięcy), zaś z funduszu  

  alimentacyjnego  korzystało 79 rodzin (średnia z 12 miesięcy).  

      • Kartę Dużej Rodziny  wydano dla 83 rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie 

  gminy Tłuszcz. 
 

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; 

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; 



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 2014 roku. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE  LICZBA OSÓB  
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĘ 
ŚWIAD.  

LICZBA  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/ 

1 670 418 258 1168 

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

2 6 6 5 21 

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

3 668 416 256 1161 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej 
- ogółem 

4 X 704 408 1983 

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej 5 X 288 152 822 



 
 
Powody korzystania z pomocy przez mieszkańców gminy Tłuszcz w 2014 roku 
przedstawia poniższe zestawienie. 
 
Tabela nr 2- powody trudnej sytuacji życiowej. 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin ogółem Liczba osób w 

 
 

Ogółem w tym: na 
wsi 

rodzinach 

0 1 2 3 
Ubóstwo 1 285 183 773 
Sieroctwo 2 0 0 0 
Bezdomność 3 6 2 6 
Potrzeby ochrony macierzyństwa 4 73 55 396 
w tym: wielodzietność 5 64 49 364 

Bezrobocie 6 228 138 728 
Niepełnosprawność 7 161 99 365 
Dugotrwała lub ciężka choroba 8 233 146 539 

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenie 
gospodarstwa domowego - ogółem 

9 30 19 116 

W tym: rodziny niepełne 10 29 18 109 

Rodziny wielodzietne 11 2 1 13 
Przemoc w rodzinie 12 3 3 13 
Alkoholizm 13 32 16 63 
Narkomania 14 0 0 0 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

15 6 3 13 

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 0 0 
Sytuacja kryzysowa 19 0 0 0 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W 2014 r. nasz Ośrodek objął pomocą następujące typy rodzin: 
Tabela nr 3 - typy rodzin 
 
  Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach Wyszczególnienie  Ogółem w tym: na 
wsi 

0 1 2 3 
Rodziny ogółem (wiersz2+3+4+5+6+7) 1 706 410 1990 

o liczbie osób: 1 2 233 127 233 

2 3 112 63 224 
3 4 107 63 321 
4 5 136 86 544 
5 6 58 35 290 

6 i więcej 7 60 36 378 
w tym (z wierszal) rodziny z dziećmi ogółem 8 330 209 1393 

(wiersz9+10+11+12+13+14+15) 

o liczbie dzieci: 1 9 91 63 279 

2 1
0 

127 70 499 
3 1

1 
66 45 335 

4 1
2 

39 24 233 
5 1

3 
7 7 47 

6 1
4 

0 0 0 
7 i więcej 1

5 
0 0 0 

Rodziny niepełne ogółem (wiersz 17+18+19+20) 1
6 

80 47 251 

o liczbie dzieci: 1 1
7 

33 21 76 

2 1
8 

32 17 97 
3 1

9 
10 6 44 

4 i więcej 2
0 

5 3 34 
Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz 
22+23+24+25) 

2
1 

159 90 319 

O liczbie osób: 1 2
2 

73 33 73 

2 2
3 

47 28 94 
3 2

4 
18 14 54 

4 i więcej 2
5 

21 15 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Struktura dochodów i wydatków za 2014r. 
Struktura dochodów i analiza wykorzystania środków na świadczenia pomocy 
społecznej przedstawia się następująco: 
 
Tabela nr 4 - struktura wydatków 
OPIS PLAN  WYKONANIE  
Domy Pomocy Społecznej 267600,00 266489,84 

Ośrodki wsparcia – Klub Integracji 
Społecznej 25775,64 23775,64 

Przemoc w rodzinie 2000,00 1986,30 

Świadczenia rodzinne + dodatki do 
świadczenia pielęgnacyjnego 5022008,00 5021595,87 

Składka zdrowotna od 
podopiecznych 54765,00 51885,26 

Rodziny zastępcze 18622,01 18622,01 

Dodatki mieszkaniowe  177952,70 126460,49 

Prace społecznie użyteczne  12640,00 11330,88 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składka społeczna od 
podopiecznych 552713,00 

546189,92 w tym 
398318,25 - zasiłki stałe 
4748,00 - zasiłki + dożywianie dla 
cudzoziemców 
12823,67- zasiłki okresowe z dotacji 
123000,00- zasiłki celowe, okresowe z 
zadań własnych 
7300,00 – sprawienie pogrzebu 

Utrzymanie Ośrodka + 
wynagrodzenia 1024771,75 

1005576,90 w tym: 
234000,00 - wynagrodzenia z dotacji 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  
 
 29160,00 27720,00 
Usługi opiekuńcze 182300,00 180948,00 
Karta Dużej Rodziny 697,00 634,03 



Program "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania" 

188750,00 188750,00 - w tym budżet wojewody – 
151000,00- zasiłki + dożywianie oraz -
37750,00 - budżet gminy (zasiłki 
+dożywiania) 

Projekt „Twoja przyszłość w twoich 
rękach”  88900,00 

88837,27 w tym wkład 
własny 0,00 

Projekt Pilotaż MLW – 
Kompleksowe formy reintegracji 
społecznej i zawodowej 159620,00 

158820,87 w tym: 0,00 - 
wkład własny 

Projekt Kobieta AktywnaII 70700,00 70358,61w tym 0,00 – środki własne  
Projekt „ 50 LAT OTWIERA 
ŚWIAT”  

2100,00 2100,00 w tym 0,00 – środki własne  

Projekt „Wyzwólmy w sobie 
energię!”  

613542,00 605679,23 w tym środki  
z UE – 542630,61 oraz  
63048,62 środki własne  

RAZEM 8 494 617,10 8 397 761,12 

 
Tabela nr 5- struktura dochodów 
 
OPIS PLAN  WYKONANIE  
Odsetki bankowe 8000,00 4639,35 

Domy Pomocy Społecznej 
(odpłatność) 26400,00 28000,00 

Koszty upomnienia 

 

96,80 

Wpłaty wpisowego UTW 5520,00 6320,00 

Wynagrodzenie płatnika podatku i 
ZUS 

 

353,05 

Dochody z tytułu 50% zaliczki 
alimentacyjnej dla gminy 4600,00 2026,74 

Dochody z tytułu 20% lub 40% 
funduszu alimentacyjnego 
 21600,00  25160,22  

Dochody z tyt odpłatności za 
usługi opiekuńcze 39600,00 32894,76 



Dochody z tyt odpłatności za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
– 5% dochód gminy  37,56 

 
Razem dochody OPS w 2014 r.- 99 528,48zł. 
 
 
III. Realizacja zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tłuszczu 

 

Rozdział 85212- Świadczenia  rodzinne 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w 2014r realizował 

zadania z zakresu:  

− rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne  zgodnie z ustawą z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

− przyznawania funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 2007r o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, 

− ustalania prawa do zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

− przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  

− ustalania pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  

zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 24 grudnia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1741 z późn. 

zm.) 

 

 

Świadczeniami rodzinnymi zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych są: 

� zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania 

dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji 



dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamieszkania) 

� świadczenia opiekuńcze:  zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne  

� jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

 

W 2014r w gminie Tłuszcz ze świadczeń rodzinnych skorzystało 914 rodzin (średnia z 12 

miesięcy), którym wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 3.903.581zł.  

Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS Tłuszcz  realizował w 2014r również dodatkową pomoc 

finansową zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego,   Na w/w zadanie w 2014r wydatki wyniosły łącznie 148.600zł 

(743 świadczeń).   

Na kolejne zadanie - zasiłki dla opiekunów, realizowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 

2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  w 2014r  wydano kwotę  79.975zł.   

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych 

warunków 

realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Dział  Świadczeń Rodzinnych w 

OPS Tłuszcz  przyjmował wnioski o Karty Dużej Rodziny.  W 2014r  83 rodziny 

wielodzietne mieszkające na terenie naszej gminy otrzymały w/w karty.  

 

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.  Zapis art. 5 cytowanej 

ustawy nakłada na organ właściwy dłużnika obowiązek prowadzenie postępowania wobec 

dłużnika alimentacyjnego.                                      

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.  



Zgodnie z zapisem art. 3 ust 7 w/w ustawy organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy 

wierzyciela przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie 

posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji. 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 2014r dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wynoszą łącznie 32.675zł z czego 25.160zł 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. OPS w Tłuszczu regularnie przekazuje w/w informacje do Krajowego 

Rejestru Długów w/w informacje, które obejmują zadłużenie ok. 120 dłużników.  

 
 
  Tabela nr 5 - Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników 
alimentacyjnych w 2014r 
 
Lp. Działania  Liczba podjętych działań 

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

34 

2. Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz przyjęcie 
oświadczenia majątkowego od dłużnika 

34 

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

13 

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

24 

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

66 

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

36 

7. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego 
uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

9 



zobowiązań alimentacyjnych 

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

34 

9. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego 

34 

 
 
Tabela nr 6 – wydatki na świadczenia rodzinnego i fundusz alimentacyjny 2014r 
 
Lp. Rodzaj świadczenia Kwota 

w zł 
Liczba 
świadczeń 

1.  Zasiłki rodzinne 1683337 16983 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych 
w tym z tytułu: 

919702 8169 

3.  urodzenia dziecka 78000 78 

4.  Samotnego wychowywania dziecka 
 

135770 777 

5.  Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

199462 511 

6.  Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 80980 1049 

7.  Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

100170 1957 

8.  Rozpoczęcie roku szkolnego 107800 1078 

9.  Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 217520 2719 

10.  Świadczenia opiekuńcze, w tym: 1127542 4467 

11.  Zasiłek pielęgnacyjny 567324 3708 

12.  Świadczenie pielęgnacyjne 553978 744 

13.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 6240 12 

14.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 173000 173 

15.  Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 119706 593 

16.  Fundusz alimentacyjny  604030 1578 
 
 
OPS w Tłuszczu realizuje zadania ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetu państwa na w/w zadania 

w 2014r to kwota 4.868.000zł 

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.  Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 



w 2014r zatrudnione były w OPS w Tłuszczu 3 osoby.  

 

 
 

Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne 
 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 51 885,26 zł ogółem opłacane za osoby otrzymujące: 

- pomoc społeczną - 71 osób - 713 składek na kwotę 30 805,46zł. 

- świadczenia rodzinne - 21 osób - (średnia) na kwotę 21 079,80zł 
 

Rozdział 85216 - zasiłki stałe  

Zadania własne: 

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 398 318,25 zł 
 
Przyznano pomoc w następujących formach: 
 

Lp. Forma pomocy Ilość 
osób 

Ilość 
świadczeń 

Kwota świadczeń 
pokrytych z budżetu 

państwa 

1 Zasiłki stałe 87 893 398318,25 
 w tym: osoby samotnie gospodarujące 66 690 345508,25 

 Pozostające w rodzinie 23 203 52810 

Rozdział 85214 - zasiłki celowe i okresowe 

Zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych w 2014 roku wyniosły 123 000,00 zł, natomiast 

zasiłki okresowe z dotacji wyniosły w 2014 roku 12 823,67 zł. 

Zadania własne: 

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy przyznano w 2014 roku na łączną kwotę    

1 334 895,71zł 

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 256 X 120648 
 w tym:    
 Specjalne zasiłki celowe 56 92 21596 

2 Zasiłki okresowe ogółem 13 33 15176 
 a) środki własne X X 2352 



 b) dotacje X X 12824 
 W tym przyznano z powodu:    
 Bezrobocia 12 27 13376 
 Długotrwałej choroby 2 6 1800 
 Niepełnosprawności 0 0 0 
 INNE 0 0 0 

3 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego 

2 2 1857 

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 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Stawka za godzinę usługi w 2014 

r. wynosiła 8,50 zł. Kwota180948,00zł.- 36 osób objęte pomocą. Ilość świadczeń – 21288 zł. 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 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
 

W 2014 roku OPS realizował program  "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 188750 zł, z tego ze środków gminy kwotę 37750,00 

zł, natomiast z dotacji celowej wydatkowaliśmy kwotę 151 000,00zł. 
 

W ramach programu prowadziliśmy dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, w 2014 roku 

posiłki otrzymało 281 dzieci. 

Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłkówto 79700 zł. 



z tego z dotacji celowej budżetu państwa 52339 zł. ze 

środków własnych wydano na ten cel 27361 zł. 

Z tej formy pomocy skorzystało 289 osób z 143 rodzin , z tego na wsi 210 osób z 103 rodzin. Średni 

koszt obiadu wynosił 2,51 zł a dla mieszkańców wsi 2,27 zł. 

W ramach programu z dożywiania bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego skorzystało 6 

dzieci. Koszt pomocy to 1238 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa – 1018 zł, środki własne – 

220 zł. 
 

Wydano na zasiłki celowe na zakup żywności 107812 zł. 

z tego z dotacji celowej wydano 97643 zł. 

Z tego ze środków gminy wydano na ten cel 10169 zł. 

Z tej formy pomocy skorzystało 187 rodzin (549 osób w rodzinach), w tym 117 rodzin ( 358 osób w 

rodzinach) na wsi. Średni koszt świadczenia wynosił 335,86zł, a dla mieszkańców wsi – 339,81zł. 
 
 

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE  
 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu 

dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 

mieszkalnego.  

W okresie od III.2014 do XII. 2014 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

zgłosiło się 69 rodzin o dodatek mieszkaniowy, wydano 112 decyzji w tym 21 odmów.  

Wydatki w tym okresie  wynosiły 126 460,49 zł.  

 

1. Kryteria uprawniaj ące do otrzymania dodatku mieszkaniowego 

 

� Tytułprawny do lokalu 

 

− najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, 

− osoby  mieszkające  w  lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  

      prawo do lokalu mieszkalnego, 

− osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność  i właściciele  samodzielnych  lokali mieszkalnych, 

− inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki 

związane                z jego zajmowaniem, 

− osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługującym im lokal 



zamienny albo socjalny. 

  

Dodatek mieszkaniowy  przysługuje osobom posiadającym jeden z wymienionych tytułów prawnych. 

Dodatek może być przyznany tylko tym osobom, których tytuł prawny zobowiązuje ich do ponoszenia 

wydatków związanych z korzystaniem z mieszkania, stanowiących podstawę do obliczenia dodatku 

mieszkaniowego. 

 

� Średni miesięczny dochód 

 

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego,  nie przekracza: 

 

− 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

− 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym. 

 

 Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego 

wyżej,                a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny 

dodatek obniża się o tę kwotę.  

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne,  rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  

 Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 

zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 

społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 

dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa  w przepisach o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne 

albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. 

 Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów                      

w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

 Sposób dokumentowania dochodów 

 Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku dołącza się deklarację                            

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie 



wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.                 

 

� Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu 

 

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego, w który znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny), zwanej dalej 

„normatywną powierzchnią, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może 

przekraczać: 

Liczba osób Powierzchnia 

normatywna 

Ustępstwa dopuszczone w ustawie 

dla 1 osoby 35 m2           + 30 % = 45,5 m2           + 50 % = 52,5 m2 

dla 2 osób 40 m2           + 30 % = 52,0 m2           + 50 % = 60,0 m2 

dla 3 osób 45 m2           + 30 % = 58,5 m2           + 50 % = 67,5 m2 

dla 4 osób 55 m2           + 30 % = 71,5 m2           + 50 % = 82,5 m2 

dla 5 osób 65 m2           + 30 % = 84,5 m2           + 50 % = 97,5 m2 

dla 6 osób 70 m2           + 30 % = 91,0 m2           + 50 % = 105 m2 

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu 

mieszkalnego przekracza normatywną  powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o: 

− 30 %, albo 

− 50 %  pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni  użytkowej tego 

lokalu nie przekracza 60 %. 

  

 Dodatkowe warunki: 

 

− jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię 

normatywną o 5 m2, 

− jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli 

niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni 

normatywnej zwiększa się o 15 m2. 

 O wymaganiu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają  powiatowe zespoły  do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. 

 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od: 

 

� Wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego 



 

 Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są 

świadczenia okresowe ponoszone  przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem 

lokalu  mieszkalnego. 

Do wydatków, w zależności od  tytułu prawnego  do zajmowanego lokalu, zalicza się: 

1) czynsz, 

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających 

na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, 

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, 

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 

5) inne niż wymienione w pkt 1-4   opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, 

6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

7) wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału. 

 

Nie uwzględnia się następujących wydatków z tytułu: 

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 

2) opłaty za gaz przewodowy i energię elektryczną, dostarczane do lokalu (domu 

jednorodzinnego) na cele bytowe. 

 Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na 

okresy miesięczne. Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się  wydatki 

przypadające jedynie na tę część  lokalu lub domu. 

 

 Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu 

mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład  mieszkaniowego zasobu gminy do 

wydatków przyjmowanych do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: 

− wydatki, które w przypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach 

czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, 

gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy, 

− opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby 

lokal ten wchodził w skład tego zasobu. 

 

17. Dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym 

 



 Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami 

przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( 

bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest  

mniejsza lub równa powierzchni normatywnej ), a wydatkami poniesionymi przez osobę 

otrzymującą dodatek                      w wysokości: 

10. 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1–osobowym, 

11. 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym, 

12. 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym 

 W przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści 

się                    w przedziale 150 % – 175 % kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie 

wieloosobowym              100 % - 125 % tej kwoty, wówczas do celów obliczenia dodatku 

mieszkaniowego przyjmuję się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w 

wysokości: 

13. 20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1–osobowym, 

14. 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym, 

15. 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym 

 

 W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą 

energię cieplną do  celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z 

zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku 

mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku 

mieszkaniowego. 

 

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki: 

 

Brak c.o.                 = 

Cena 5 kilowatogodziny razy  

liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo 

powierzchnia normatywna lokalu 

 

Brak c.w.                =   

Cena 20 kilowatogodzin razy 

liczba osób w gospodarstwie domowym 

Brak gazu 

przewodowego       = 

10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym + po 2 kilowatogodziny na 

każdą dodatkową osobę 

 

 Dodatek  jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 



następującego po dniu złożenia wniosku  

 Dodatek jest wypłacany  do 10 każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie 

uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele  domów 

jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy  do rąk własnych. 

 Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia 

przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość. 

 

Wykorzystanie samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 
 

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

naszą gminą. Dowożonych jest 13 dzieci do Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrówku – 2 kursy oraz do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Kozłach.  Dodatkowo samochód wykorzystywany jest do przewozu osób 

niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, do szpitali i przychodni specjalistycznych poza 

terenem naszej gminy. Samochód wykorzystywany jest również do przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych w terenie przez pracowników socjalnych. Obowiązek ten zawarty jest w ustawie o 

pomocy społecznej i wynika z art.  Koszt utrzymania samochodu w 2014 r. wyniósł – 81312,56 zł 

Wynagrodzenie kierowców - 47238,59 zł.  

Opiekun dzieci- 8674,28 zł 

Olej napędowy i mycie samochodu – 17578,80 zł, 

Ubezpieczenie - 2253,00 zł, 

Przeglądy techniczne i wymiana części – 5469,89 zł,  

Badanie techniczne - 98,00 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. XXVII.331.2013 z dnia 17.12.2013 r został określony tryb 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. Na mocy zarządzenia nr. 0050.131.2012 powołany został zespół 

interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Szczegółowe   warunki   funkcjonowania   Zespołu   interdyscyplinarnego określa Regulamin 

działania Zespołu. 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. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu - terapeuta uzależnień, Pani 

Elżbieta Brzozowska; 

2. Starszy kurator zawodowy przy sądzie Rejonowym w Wołominie, II Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej, Pan Grzegorz Grzyb; 

3. Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Pani Janina 

Siedlecka; 

4. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, Pani Beata Wójcicka 

5. Przedstawiciel Policji, Pan Zenon Maćkowiak; 



6. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani 

Stanisława Goceł; 

7. Członek Stowarzyszenia „Potok serc”, Pani Janina Stryjek; 

8. Członek Stowarzyszenia „AXA”, Pani Agnieszka Paź (przewodnicząca ZI); 

9. Specjalista Pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Pani Teresa 

Banaszek; 

10. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach, Pani Anna Góraj; 

11. Przedstawiciel Komisariatu Policji w Tłuszczu, Pani Marzanna Banasik; 

12.  Przedstawiciel służby zdrowia, pielęgniarka Niepublicznego zakładu Opieki 

Zdrowotnej BIOS w Tłuszczu, Pani Marzena Białek; 

13. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Pani Agnieszka 

Mroczek (koordynator ZI). 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące. Grupa robocza powoływana jest przez przewodniczącą ZI, w 

składzie 3/4/5 specjalistów, w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny (pracownik 

socjalny/ dzielnicowy KP/ psycholog/ pedagog/ kurator sądowy/ asystent rodziny/ terapeuta 

uzależnień). 

Od stycznia do grudnia 2014r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Powołano 21 grup roboczych. Założono 22  Niebieskie Karty dla 21 rodzin będących ofiarami 

przemocy. Obsługa merytoryczna i koordynacja ZI należy do zadań Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu. Pomoc społeczna 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. 

 
  
Tabela nr 8 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014 r 
 

  ROK 2014 
Liczba otrzymanych „Niebieskich 

Kart-A”  
22 



w tym: założonych przez 
pracowników OPS 

10 

Założonych przez inne 
podmioty: policja, służba 

zdrowia, oświata 

12 

Liczba spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

4 

Liczba spotkań grup roboczych 133 
Liczba sporządzonych „Niebieskich 

Kart C” 
4 

Liczba sporządzonych „Niebieskich 
Kart D” 

6 

Liczba przekazanych zawiadomień do 
Prokuratury o popełnieniu 

przestępstwa w związku z użyciem 
przemocy w rodzinie 

1 

Liczba dzieci w rodzinach z 
problemem przemocy 

22 

Liczba osób, którym zapewniono 
schronienie w ośrodkach wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie 

3 

Sposób monitorowania sytuacji rodzin 
w których dochodzi do przemocy w 

rodzinie 

Wizyty monitorujące w środowisku; rozmowy 
wspierające/motywujące/ostrzegawcze; poradnictwo; praca 
socjalna; wymiana informacji między instytucjami 
pracującymi z rodziną; kierowanie  
do odpowiednich specjalistów/instytucji; zgłaszanie  
do prokuratury/policji informacji o popełnieniu przestępstwa;  

Rodzaj działań podejmowanych w 
stosunku do osób stosujących przemoc 

w rodzinie 

Informowanie o możliwości leczenia odwykowego, treningu 
zastępowania agresji; miejscach i specjalistach oferujących 
wsparcie odpowiednie do potrzeb; zintegrowana praca 
specjalistów w ramach grup roboczych i Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Sposób rozpowszechniania informacji 
o instytucjach, osobach i 

możliwościach udzielenia pomocy w 
środowisku lokalnym 

Spotkania ze specjalistami w Punkcie Pomocy Dziecku i 
Rodzinie; praca socjalna; poradnictwo pracowników 
socjalnych OPS i dzielnicowych KP; internet; współpraca z 
organizacjami/instytucjami oferującymi pomoc i wsparcie z 
terenu Gminy Tłuszcz. 

 
 

 

 

IV. Pozostała działalność Ośrodka 
 
 

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".  W maju 2013  r.  powołano  do  życia 

nowe stowarzyszenie : Stowarzyszenie Na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „Ab ovo" , 

które współpracują z Ośrodkiem . Proponowane rozwiązania proceduralne są najwłaściwsze ze 

względu na obecny stan prawny. 

W ramach funkcjonujących organizacji pozarządowych jakimi są stowarzyszenia udało się 

zorganizować wiele cennych społecznie przedsięwzięć. 

DZIAŁANIA KIS-u 2014 

Wykonanie wydatków ze środków własnych: 

-wynajem lokalu 23200,00 zł 

- wynagrodzenie koordynatora KIS – 46 376,53 zł 

- materiały biurowe oraz zakup usług pozostałych (bieżąca działalność) – 575,64 zł 

RAZEM: 70 152,17 zł 

Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu ma swoją siedzibę przy ulicy Warszawskiej 2. 

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 . Wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie koordynatora KIS oraz bieżące wydatki na 

materiały biurowe ponoszone były w 2014 roku ze środków własnych 

 
Projekt „Kobieta Aktywna II " w ramach działania KI S-u 

Wartość projektu z dotacji w 2014r.- 70 700,00zł , wykonanie wydatków  70 358,61zł w tym 0,00 

środków własnych 

Kobieta aktywna II to program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 

czerwca 2014 roku do grudnia 2015 skierowany do bezrobotnych kobiet, które czuły potrzebę 

wprowadzenia zmian w swoim życiu. W roku 2014 do udziału w projekcie zgłosiło się 10 



energicznych, kobiet które potrafiły wykorzystać ofertę projektu w zakresie odpowiadającym ich 

własnym oczekiwaniom. Każda z uczestniczek ukończyła wybrany przez siebie kurs zawodowy, 

dzięki czemu lokalne środowisko zyskało cztery animatorki zabaw dziecięcych, trzy masażystki i trzy 

specjalistki od marketingu. W ramach projektu „ Kobieta aktywna II” odbył się wspólny wyjazd 

edukacyjny , przeprowadzono zajęciadeacoupage oraz spotkania warsztatowe z psychologiem , 

trenerem pracy i doradcą zawodowym które przyczyniły się zwiększenia wiedzy i do integracji grupy, 

a co za tym idzie nawiązania przyjacielskich relacji i wspólnego utwierdzania się w przekonaniu, ze 

można odnieść sukces. Dobre wykorzystanie nabytych umiejętności i kwalifikacji, wiara we własne 

możliwości i silna motywacja to warunki które będą nieodłącznym elementem uczestniczek w 

poszukiwaniu pracy. W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie zaplanował staże i prace społecznie użyteczne które będą 

realizowane od stycznia do grudnia 2015 roku.  

 
Projekt „Twoja przyszło ść w twoich rękach " w ramach działania KIS-u 

 

Projekt " Twoja przyszłość w twoich rękach" realizowany jest od 01.05.2014 do 31.12.2015 

Ośrodek Pomocy Społecznej w maju 2014 r. podjął się realizacji  projektu w ramach konkursu  

„ Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” kierując 

swoje działania do mieszkańców osiedla komunalnego na Borkach. Przy współpracy z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej udało się ustalić które bloki wymagają remontu i w jakim 

zakresie aby podjąć konkretne działania. Aby włączyć w tę akcję lokalną społeczność zrekrutowano 

grupę 10 uczestników ( 6 kobiet i 4 mężczyzn) w tym również mieszkańców osiedla bloków 

komunalnych na  Borkach, którzy podpisali kontrakt socjalny i zostali skierowani do uczestnictwa w 

zajęciach z trenerem pracy, doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach szkoleń zawodowych 

odbyły się:  kurs ogólnobudowlany dla mężczyzn oraz kurs opiekuna osób starszych i dzieci dla 

kobiet. Na przełomie IV i V 2015 planujemy przeprowadzenie prac remontowych, a wartością dodaną 

będzie wspólna społeczna praca na rzecz lokalnego środowiska. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy 

bloków komunalnych mieli poczucie wpływu na zmiany w swoim otoczeniu. Wyremontowane 

łazienki i klatki schodowe staną się symbolem wspólnej pracy i początkiem kolejnych zmian na lepsze 

w tej części osiedla Borki. 

Wartość projektu z dotacji w 2014r.- 88900,00zł , wykonanie wydatków  88837,27zł w tym 0,00 

środków własnych 



 

Projekt „ 50 lat otwiera świat – II edycja" 
 

Projekt „50 lat otwiera świat – II edycja” był realizowany przez OPS w okresie od 

IX.2014 r do II. 2015 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu „Działaj Lokalnie" i był 

finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Celem głównym 

projektu była aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu gminy Tłuszcz , w tym 

promowanie rozwoju osobistego, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz nauka aktywnego 

spędzania czasu . W ramach projektu zostało przeprowadzonych 10 spotkań/wykładów 

otwartych oraz dwukrotnie wydano Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kontynuacją I 

edycji projektu, realizowanego na przełomie 2013/2014 roku był Kiermasz Świąteczny, 

przygotowany przez studentów UTW. Projekt realizowany był w gminie Tłuszcz, wśród 

Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkania/wykłady odbywały się w Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji i były otwarte dla całej społeczności Tłuszcza 

 

Wartość projektu z dotacji w 2014r.- 2100,00zł , wykonanie wydatków  2 100,00zł w tym 0,00 

środków własnych 

 

PROJEKT SYSTEMOWY PT: „ WYZWÓLMY W SOBIE ENERGI Ę!" współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2014 r.( Projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r.) 
 

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 całego 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, logopedy oraz terapeuty neurorozwoju. Z rodzinami wymagającymi 

szczególnego wsparcia pracuje asystent rodziny. Dla dorosłych i dzieci prowadzone są również 



warsztaty aktywizujące (np. decoupage, tai chi). W Punkcie prowadzone jest  wyżywienie dla 

uczestników projektu (np. mleko, płatki, soki, woda itp.). 

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. 

Projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię" wsparciem obejmował dotychczas głównie rodziny 

z dziećmi i grupy seniorów. W wyniku obserwacji i przeprowadzonej diagnozy okazało się , że nasz 

rynek jest dość ubogi pod względem oferty wsparcia dla mężczyzn, którzy wypadli z rynku pracy i 

poszukują zatrudnienia. W związku z tym OPS w Tłuszczu postanowił swoim wsparciem w ramach 

projektu systemowego objąć od 2013 r. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo ,niepełnosprawnych 

mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat, mieszkańców Gminy Tłuszcz.Od września 2013 r w ramach 

projektu „ Wyzwólmy w sobie energię!" powstał KLUB PIK ( Pomoc Integracja Komunikacja) 

który mieści się w CKSiR Tłuszczu. Klub PIK powstał jako miejsce sprzyjające integracji 

uczestników projektu systemowego. 

W 2014 w Klubie dla uczestników projektu - 18 mężczyzn odbywały się spotkania z psychologiem, 

doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli 

udział w kursie na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.  

KLUB PIK jest to miejsce służące nie tylko uczestnikom projektu ale całej społeczności lokalnej i z 

myślą o tej społeczności w KLUBIE organizowane są co tydzień zajęcia z j. angielskiego dla UTW, 

zajęcia z decupagu, spotkania sekcji rękodzielniczej UTW. 

 

PROGRAM AKTYWNO ŚCI LOKALNEJ w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” 

 

W ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” w 2014 roku został przeprowadzony PAL, którego 

głównym celem jest wspieranie oddolnych działań, inicjowanych przez samych mieszkańców. 2014 

rok to działania skierowane do społeczności w sołectwie Wagan oraz w osiedlu bloków komunalnych 

na Borkach. W obu miejscach PAL przebiegał wielotorowo: były spotkania ze specjalistą, który 

prowadził warsztaty z tematyki prorodzinnej, odbyły się pikniki z okazji Dnia Dziecka, w osiedlu na 

Borkach mieszkańcy wykonali  rabatę  i uporządkowali plac zabaw dla dzieci. Obyły się również dwa 

wyjazdy dla wszystkich uczestników PAL-u (21 osób dorosłych + 21 dzieci): do bazy lotniczej w 

Mińsku Mazowieckim oraz do Gospodarstwa Agroturystycznego Leszczynowe Zacisze w Rudnikach. 



 

 

Kwota dotacji: 549 120,09 zł, wykonanie 542 630,61zł. Wkład własny (10,5%) : 64 421,91zł, 

wykonanie 63 048,62zł RAZEM : PLAN - 613 542,00zł , WYKONANIE 605 679,23zł 

 
Zestawienie zbiorcze rezultatów projektu systemowego za 2014 rok. 

 
• Ilość osób rozpoczynających udział w projekcie  - 123 (79 K i 44 M) 

• Ilość osób, które zakończyły udział w projekcie  - 121 (78 K i 43 M) 

• Ilość osób bezrobotnych rozpoczynających udział w projekcie – 55 (35 K i 20 M)  

w tym długotrwale osób – 17 
• Ilość osób nieaktywnych zawodowo – 40 (27 K i 13 M) 

• Ilość osób zatrudnionych biorących udział w projekcie  – 28 (17 K i 11 M) 

• Ilość osób zamieszkałych na terenach wiejskich – 72 (49 K i 23 M) – 58,5% 

• Ilość osób niepełnosprawnych – 15 (8 K i 7 M) – 12,2% 

• Poziom wykształcenia osób biorących udział w projekcie: 

� Wyższe – 22 osoby – 17,9% 

� Ponadgimnazjalne – 61 osób – 49,6% 

� Podstawowe i gimnazjalne – 21 osób – 17,1% 

• Dzieci biorące udział w projekcie – 221 osób 

• Kontrakty socjalne podpisane w 2014 roku: 

� nowe – 123  

� powracające – 14 

Kursy zawodowe ukończone przez uczestników projektu w 2014 r: 
PPDiR PIK 

• komputerowy – 6  

• prawo jazdy – 9 • kurs prawo jazdy kat C z kwalifikacją 
wstępną przyspieszoną – 18  

• kurs bibliotekarski - 1  

 

 
 
 
 



 
Działania w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” 

w 2014 r.: 
  PPDiR 

• 150 godz. doradztwa psychologicznego 

• 60 godz. doradztwa prawniczego 

• 100 godz. doradztwa zawodowego 

• 250 godz. terapii neurorozwoju 

PIK 
• 72 godz. doradztwa psychologicznego 

• 72 godz. doradztwa zawodowego 

• 30 godz. doradztwa prawniczego 

 
Programy Aktywności Lokalnej – 21 osób dorosłych: 
 

Borki – wykonano ogródek przed blokiem komunalnym na Borkach, piknik 
integracyjny ze społecznością 
Wagan – działania aktywizacyjne, piknik integracyjny ze społecznością 

 

 

Oferta feryjna i wakacyjna PPDziR 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 3 lat prowadzenia PPDziR organizuje ofertę feryjną i 

wakacyjną dla 36-40 dzieci, głównie korzystających ze wsparcia w projekcie „Wyzwólmy w sobie 

energię!". W ramach oferty prowadzone są zajęcia rozwijające, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, 

wyjazdy, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Większość zajęć prowadzona jest przez 

wolontariuszy (bezpłatnie) angażujących się w działalność Punktu. Są to np. zajęcia z nauki języka 

migowego prowadzone przez osobę głuchoniemą, zajęcia z ornitologiem, plastykiem, dogoterapia itp. 

Oferta jest częściowo dofinansowana z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowychw Tłuszczu. 
 

Pilotaż MLW 

Koncepcja Modelu Lokalnej Współpracy (MLW) odnosi się do obszaru usług reintegracji 

społecznej i zawodowej, które są scharakteryzowane przepisami ustawy z dn. 13 czerwca 



2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 nr 43 poz.225). Celem projektu było  

powstanie Zespołu Synergii Lokalnej i podpisanie Paktu na Rzecz Modelu Lokalnej 

Współpracy oraz stworzenie stabilnych warunków działalności przynajmniej jednego 

podmiotu zatrudnienia socjalnego. Wypracowanie takich rozwiązań, które powinny wskazać 

jak optymalnie wykorzystać rozwiązania ustawy o pomocy społecznej. Podmiot zatrudnienia 

socjalnego jakim jest Klub Integracji Społecznej jest trwałym partnerem publicznych służb 

zatrudnienia oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które uzupełniają system 

działań aktywizacyjnych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach 

projektu powstał Zespół Synergii Lokalnej składający się z 19 przedstawicieli organizacji i 

instytucji lokalnych, który jest organem doradczym dla Burmistrza i rady gminy. 

Współtworzy i wspiera działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

 

Wartość projektu z dotacji w 2014 roku 159 620,00, wykonanie wydatków 158 820,87zł 

Projekt realizowany w okresie od grudnia 2013- sierpnia 2014 - cała wartość projektu 

159 620,00zł - dotacja (brak wkładu własnego) 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

W gminie Tłuszcz od listopada 2010 roku funkcjonuje Uniwersytet TrzeciegoWieku przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej. Patronat nad UTW objęła Wyższa Szkoła nauk Społecznych PEDAGOGIUM z 

Warszawy. Dzięki temu możemy czerpać z dorobku kulturalnego i intelektualnego uczelni, która służy 

wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Prowadzone przez autorytety z różnych dziedzin życia 

wykłady cieszą się olbrzymią popularnością wśród grupy studentów Tłuszczańskiego UTW. W roku 

akademickim 2014/2015 oprócz wykładów Studenci UTW korzystają z zajęć sportowych: gimnastyka 

dostosowana do wieku (2 x tyg.), tai chi (1 x tyg.) z trenerem, rehabilitacja  (1 x tyg.) z fizjoterapeutą-

rehabilitantem. W ramach Uniwersytetu działa także sekcja taneczna (spotkania w piątki) oraz sekcja 

rowerowa. Jako uzupełnienie oferty dla Seniorów z terenu naszej gminy proponujemy udział 

wzajęciach decoupagu, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Warto również zwrócić uwagę na 

wolontariat Seniorów. Studenci służą pomocą m.in. w odrabianiu lekcji, udzielają korepetycji, 

prowadzą zajęcia rękodzielnicze w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu. 

 



Organizowanie Społeczności Lokalnych (OSL)- Choinka na osiedlu bloków komunalnych na  
Borkach 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wchodzi w nowy etap rozwoju systemu pomocy społecznej. 

Standardowe procedury przyznawania pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej wzbogacane są o 

element organizowania społeczności lokalnej o charakterze samopomocowym. Pracownicy socjalni 

przyjmują rolę animatorów działań w małych społecznościach tj. osiedla i ulice. Praca w środowisku 

polega na pobudzaniu grup do samodzielności i współpracy. Jednym z takich przedsięwzięć było 

zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców bloków komunalnych osiedla Borki. Grupa 

Inicjatywna Aktywne Borki (GIAB) składająca się z kilku kobiet zamieszkujących tę część miasta 

przygotowała we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej imprezę mikołajkową dla 

mieszkańców bloków przy ul. Parkowa1-5. W projekt socjalny zaangażowano wiele osób, instytucji, 

organizacji. Kobiety chcą kontynuować swoją działalność w przyszłości. OPS będzie wspierać kolejne 

inicjatywy wypływające od samych mieszkańców. 

 

Ekonomia społeczna 

Wszystkie działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu tworzą „system 

naczyń połączonych”. Uzupełniają się nawzajem, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę i 

potencjał pracowników Ośrodka. Współpracują z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

lokalnymi i ponadlokalnymi. Idea, jaka nam przyświeca to tworzenie sprzyjających warunków dla 

rozwoju osób, rodzin i całych społeczności lokalnych. Taką ideą jest wykorzystanie potencjału 

ekonomii społecznej. W naszym wydaniu jest to edukacyjny plac zabaw pn. Miodzio Wioska 

znajdujący się w pobliżu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Miodzio Wioska to oferta 

edukacyjna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. To zabawy, gry i animacje terenowe, zajęcia 

rękodzielnicze, a to wszystko aby poznać życie pszczół, ekologiczny charakter hodowli pszczół i 

zdrowotne właściwości miodu. Tworzona oferta stwarza nowe miejsca pracy dla osób dotychczas 

bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Wykorzystuje wolontariat seniorów (często pszczelarzy). 

Oferta prowadzona jest w ramach oferty odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia Na Rzecz 

Organizowania Społeczności lokalnych „Ab ovo” w Tłuszczu. Pomysł na działalność Miodzio Wioski 

jest podstawą rozwijania przedsiębiorczości, wolontariatu, współpracy partnerskiej oraz na promocję 

naszej gminy. Działalność Miodzio Wioski wchodzi w etap promocji i reklamy, co w 2015 r. 

zaowocuje pierwszymi regularnymi wizytami w naszej gminie.   

 



Środki pozyskane z zewnątrz i wydatkowane w 2014 r. wyniosły: 
1 013 747,36 zł ( co 

stanowi 12,07% wszystkich 
wydatków OPS) 

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 oraz pomocy w koordynacji i wdrażaniu projektów. 

 

WNIOSKI 
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁA Ń OPS W 2013 i 2014r. 

W 2014 r. w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba rodzin 

korzystających ze świadczeń rodzinnych. 

Zwiększyła się natomiast liczba osób korzystających z pomocy społecznej. 

Zmniejszeniu uległa liczba osób korzystających ze świadczeń przyznanych w 

ramach zadań własnych oraz liczba rodzin którym udzielono pomocy w postaci 

wyłącznej pracy socjalnej. 

W porównaniu do roku 2013 w 2014 r zmniejszeniu uległa ogólna kwota 

wydanych w 2013 r. zasiłków celowych i okresowych ze środków własnych. 

Wzrosła ogólna kwota odprowadzonych w 2014 r. środków na składki na 

ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe. 

Zwiększyła się także łączna kwota świadczeń realizowanych w ramach zadań 

własnych gminy i wzrosły wydatki poniesione na domy pomocy 

społecznej.Zmniejszyły się wydatki na  usługi opiekuńcze w ramach zadań 

własnych gminy. 

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. Wzrost liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej wiąże się ze zmianą kryteriów dochodowych 

w październiku 2012 r, w wyniku której więcej osób i rodzin kwalifikuje się do 



korzystania z pomocy społecznej, zarówno w zakresie pomocy finansowej ( zasiłki 

celowe, stałe, okresowe), jak również pomocy w formie dożywiania w ramach 

programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

W 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się kwota 

pozyskanych i wydatkowanych środków z zewnątrz. 

 

 

 

 
 
Sprawozdanie sporządziła Katarzyna Rostek, Ewa Boguszewska, Joanna Jędrasik i Aneta Jusińska. 

Lp  Zadanie 2013 2014 
1 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 1247 1990 

2 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych 

931 914 

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

702 668 

4 Liczba rodzin którym udzielono pomocy w 
postaci wyłącznej pracy socjalnej 

292 288 

5 Kwota wydatkowana ze środków własnych na 
zasiłki celowe i okresowe 

147304,00zł 123000,00zł 

6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 42110,89zł 51 885,26 zł 
7 Kwota wydatkowana w ramach zadań własnych 

gminy na zasiłki stałe 
387894,24zł 398318,25 zł 

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

1174872,97zł 1334895,71 zł 

9 Kwota wydatkowana na usługi opiekuńcze w 
ramach zadań własnych gminy 

196857,40zł 180 948,00zł 

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

232531,66zł 266489,84 zł 

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

163701,00zł 188750,00 zł 

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

47701,00 zł 37750,00 zł 

13 Kwota pozyskanych i wydatkowanych środków z 
zewnątrz 

961 187,69zł 1 013 747,36 zł 



 
 


