SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ZA ROK 2017
Polityka społeczna jest działalnością państwa w dziedzinie kształtowania
warunków życia i stabilności ekonomicznej swoich obywateli, mającą wpływ
na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w tym międzi innymi: pomoc społeczną,
politykę prorodzinną, mieszkaniową, ochronę zdrowotną, szkolnictwo i edukację.
Efektywna polityka społeczna opiera sie o zasadę pomocniczości, wspierania
osób w ich integracji społecznej i aktywności, indywidualnego podejścia
oraz dostosowania do specyficznych potrzeb.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
jest instytucją ukierunkowaną na działania pomocowe przeciw wykluczeniu
społecznemu, na której spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za prowadzenie
polityki społecznej na poziomie lokalnym.

Działalność Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej oraz
Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
1. Świadczenia z pomocy społecznej pieniężne i niepieniężne
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn.zm.), Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.1058), Uchwały Nr 221
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020.
Wśród form pomocy udzielanej przez tutejszy Ośrodek można wyróżnić:
- świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy (w szczególności na:
koszty leków i leczenia, zakup żywności, zakupu opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu), specjalny zasiłek celowy,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
- świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na
ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa (w tym artykuły higieniczne i sanitarne), sprawienie
pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, mieszkanie chronione, posiłek, niezbędne
ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej oraz domu dziennego pobytu.
Zasiłek stały – jest to świadczenie obowiązkowe gminy, przyznawane osobom niezdolnym do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu
kryterium dochodowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł.;
- w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy - świadczenie to przyznawane jest w szczególności ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub gospodarującej w rodzinie.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie
podlegać zwrotowi.
Specjalny zasiłek celowy – może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
Pomoc ta nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekroczy odpowiedniego
kryterium dochodowego.
Posiłki – tą formą pomocy obejmowane są osoby pozbawione posiłków (szczególnie dzieci
i uczniowie, osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub osoby niepełnosprawne) ze względu na
trudną sytuację materialną (jeśli nie przekraczają określonych progów dochodowych).
Usługi opiekuńcze – ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić.
Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
Usługi opiekuńcze mogą obejmować:
- pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie
spraw w urzędach itp.,
- mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.
Koszt jednej roboczogodziny usługi opiekuńczej wynosił 22,62 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
ustala

rodzaje

specjalistycznych

usług

dostosowanych

do

szczególnych

potrzeb

osób

wymagających pomocy w formie usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Koszt jednej roboczej godziny usługi specjalistycznej wynosił 60 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej realizowanym przez
ośrodek pomocy społecznej jest kompletowanie dokumentów w celu przyznania miejsca w domu
pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki, której Ośrodek w ramach usług
opiekuńczych ani rodzina nie są w stanie zapewnić.
Na tę okoliczność jest przeprowadzany wywiad środowiskowy i kompletowane dokumenty,
a następnie zostaje sporządzana decyzja o skierowaniu i naliczeniu odpłatności za pobyt w domu
pomocy społecznej.
Od kwietnia 2017r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Polna/ Filia, ul. Farbiarska – całkowity
koszt pobytu wynosił

- 2894,60 zł miesięcznie

Od lutego 2017r. Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Jana Pawła
- 2879,83 zł miesięcznie.
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – na Ośrodkach
Pomocy Społecznej spoczywa obowiązek wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunowi
z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
Piecza zastępcza
Z dniem 01 stycznia 2012 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest zobowiązana do ponoszenia wydatków
na opiekę i wychowanie, odpowiednio do czasookresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej (zgodnie
z art.191 w/w ustawy):
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
Sprawowanie pogrzebu
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych
gminy.
Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno –
rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego
zrobić samodzielnie.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem
zmarłego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim organizuje pogrzeby
osób zmarłych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, nieposiadających osób bliskich
oraz gdy osoby te lub inne dobrowolnie nie zobowiązały się do organizacji pogrzebu.
W okresie od stycznia do lipca 2017r. usługę tą świadczył

Dom Pogrzebowy „Hades”

ul. B. Joselewicza 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Koszt jednego pochówku wynosił 1600 zł.(os. dorosła). Od sierpnia do grudnia 2017r. A.Gajek ZUP
"Styks" Dom Pogrzebowy „Hades” ul. B. Joselewicza 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Koszt jednego pochówku wynosił 1050 zł. (dziecko) oraz 2000 zł. (os. dorosła).
W 2017 roku Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej wydała decyzje administracyjne
na świadczenia dla 2 863 osób.
Zestawienie swiadczeń za rok 2017
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

- zasiłek stały

878

- zasiłek okresowy

1133

- zasiłek celowy

Kwota
4 625 420,98
1 999 871,75

1546

447 372,72

- zasiłek celowy
specjalny/zdarzenie losowe

96

42 456,29

- środki czystości dla
podopiecznych

131

4 983,72

- sprawienie pogrzebu

11

17 200,00

- opłacenie pobytu w DPS

232

4 648 168,27

- składki na ubezpieczenie
zdrowotne

712

153 065,68

- usługi opiekuńcze

70

208 631,43

- specjalistyczne usługi
opiekuńcze

2

6 000,00

- mieszkanie chronione

23

43 189,15

- potwierdzenie prawa do
świadczenia zdrowotnego na
okres 90 dni

119

-

- opłacenie posiłków dla
dzieci w żłobku, przedszkolu,
szkole

774

393 647,56

- opłacenie posiłków dla osób
dorosłych

337

700 491,00

- zasiłek celowy na zakup
artykułów żywnościowych

1164

490 147,00

- wypłata należnych
wynagrodzeń opiekunowi z
tytułu sprawowania opieki
przyznanej przez sąd

5

11 961,62

- poniesione wydatki na
opłacenie 10%, 30 % i 50%
udziału gminy za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej

106

537 895,29

- dodatki mieszkaniowe

1347

2 534 792,47

- dodatki energetyczne

150

17 728, 34

Dożywianie
W ramach zadań nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Realizacja Programu ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno – społecznej,
osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub
niepełnosprawnych.
Ogółem z programu skorzystało 2626 osób, w tym: 774 dzieci, 337 osób dorosłych z czego
71 osobom dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania oraz wypłacono 1164 osobom
świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych.
Na terenie miasta w okresie od 01 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r. działał jeden punkt
żywieniowy przy ul. Grunwaldzkiej 10/12 w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzony przez „Deko
Smaku” Cezary Dębiec z siedzibą przy ul.św. Antoniego 2, w Tomaszowie Mazowieckim,
wyłoniony wskutek rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Koszt jednego posiłku wydawanego w punkcie żywieniowym wynosił 12,00 zł.
Natomiast koszt jednego posiłku wraz z usługą dowozu wynosił 15,00 zł.
W 2017 roku Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej Działu Pomocy Społecznej wydała
13 342 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym:
Liczba decyzji

Rodzaj decyzji

11801

decyzje przyznające

727

decyzje zmieniające

277

decyzje uchylające

28

decyzje odmowne

25

decyzje wygaszające

397

decyzje wszczynające postępowanie

76

decyzje wznawiające postępowanie

11

decyzje umarzające postępowanie

Liczba wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie
Trybunalskim odwołań od wydanych przez Sekcję Świadczeń Pomocy Społecznej decyzji
administracyjnych wynosi 18 odwołań, co stanowi 0,13 % ogółu wydanych decyzji
administracyjnych w roku 2017.
Stanowisko SKO w powyższych sprawach:
Liczba decyzji

Rodzaj decyzji

2

decyzje
utrzymujące
w
mocy
administracyjne wydane przez MOPS,

decyzje

11

decyzje uchylające w całości do ponownego
rozpatrzenia,

4

decyzja pozostawione bez rozpatrzenia – uchybienie
terminu

1

decyzja uchylająca i przyznająca pomoc

2. Dodatek Mieszkaniowy
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych realizuje zadania
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, który przyznaje się na podstawie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 180),
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156
poz.1817, z 2005r. Nr 131 poz.1094), Uchwały Nr XVIII/195/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 19.12.2003r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość
dodatku mieszkaniowego (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 39 z dnia 20.02.2004r. poz. 377).
Przysługuje on osobom, które muszą spełniać następujące warunki :
- posiadają tytuł prawny do lokalu (najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, własność
samodzielnego lokalu mieszkalnego, własność domu jednorodzinnego oraz osoby bez tytułu
prawnego oczekujące na przysługujący im lokal zamienny
- odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

lub socjalny),

dla odpowiedniej liczby osób w nim

zamieszkujących (dla jednej osoby 45,5 m2, dla dwóch osób 52 m2, dla trzech osób 58,5 m2,
dla czterech osób 71,5 m2),
-

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% kwoty
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku

(do 28 lutego 2017r. były to kwoty 1.544,48 zł. i 1.103,20 zł., a od 01 marca 2017r. są to
kwoty odpowiednio 1.750,00 zł. i 1.250,00 zł.).
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku
potwierdzonego przez zarządcę, ubiegający się o w/w formę pomocy składa deklarację
o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych
wpłynęło 2099 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w wyniku czego wydano 2199
decyzje administracyjne, w tym :
Liczba decyzji

Rodzaj decyzji

2029

decyzje przyznające

69

decyzje odmowne

61

decyzje uchylające

31

decyzje wstrzymujące

8

decyzje wygaszające postępowanie

1

decyzje umarzające postępowania

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1347 rodzin.
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla użytkowników lokali mieszkalnych stanowiła
12425, z czego tworzących mieszkaniowy zasób gminy 6112, spółdzielczy 3243, prywatny 1445 i
pozostały 1625.
Najmniejsza wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosiła 17,66 zł,
a największa 738,39 zł.

Głównymi powodami odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

były:
- wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki
w/g wskaźnika procentowego - 39 decyzji,
- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury - 16 decyzji,
- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka - 10 decyzji,
- przekroczona powierzchnia normatywna lokalu -

2 decyzji,

- brak odpowiedniego tytułu prawnego do lokalu -

1 decyzja,

- nie uregulowanie zaległości powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej decyzji –1 decyzja.
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na
bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje
się do czasu uregulowania zaległości.

W roku 2017 wydano 31 decyzji o wstrzymaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji
wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
Z powodu nieuregulowania zaległości wygaszono 3 decyzje, a 5 wygasło z mocy prawa.
W wypadku uregulowania należności w określonym terminie tj. 3 m-cy wypłaca się dodatek
mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Wydano 24 decyzje o uchyleniu
wstrzymania wypłacania dodatku mieszkaniowego. Z innych powodów uchylono i wygaszono 37
decyzji.
Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim przekazano 2 odwołanie od wydanej przez tutejszy organ decyzji
administracyjnej, co stanowi 0,09 % ogółu wydanych decyzji administracyjnych w roku 2017.
Stanowisko SKO w powyższych sprawach:
Liczba decyzji

Rodzaj decyzji

2

decyzja utrzymująca w mocy decyzję wydaną przez
MOPS

3. Dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj osobie,
która ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) oraz jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym, jak również zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra
właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Wysokość dodatku energetycznego określona jest na okres od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30
kwietnia 2017r. w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. ( M.P. z 2016r. poz.
411) oraz na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018r. w Obwieszczeniu Ministra
Energii z dnia 13 kwietnia 2017r. ( M.P. z 2017r. poz. 394) i wynosi dla gospodarstwa domowego:
Rodzaj gospodarstwa domowego

Kwota dodatku
energetycznego do dnia
30 kwietnia 2016r.

Kwota dodatku
energetycznego od dnia
1 maja 2017r.

prowadzonego przez osobę samotną

11,29 zł/miesiąc

11,22 zł/miesiąc

składającego się z 2 do 4 osób

15,68 zł/miesiąc

15,58 zł/miesiąc

składającego się z co najmniej 5 osób

18,81 zł/miesiąc

18,70 zł/miesiąc

Dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia
danego roku.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. wydano 274 decyzje administracyjne
przyznające dodatek energetyczny dla 150 osobom.
4. Stypendia i zasiłki szkolne
Stypendiów szkolne i Zasiłek Szkolny przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 2198) oraz ustawy o pomocy
społecznej art.8 ust.1 pkt. 2 z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1769
z późn.zm.) w związku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
-

pomocy

rzeczowej

o

charakterze

edukacyjnym,

w

tym

w

szczególności

zakupu

podręczników.
Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasy ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
-

słuchaczom

niepublicznych

kolegiów

nauczycielskich

i

nauczycielskich

nauczycielskich języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
jak do ukończenia 24 roku życia.

kolegiów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku
szkolnego.
Decyzje administracyjne wydawane są na dany rok szkolny tj. od miesiąca września do
czerwca i płatne są w dwóch transzach: I transza do 10 grudnia; II transza płatna do 20 czerwca.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydano łącznie 989 decyzji
administracyjnych w sprawie pomocy materialnej dla uczniów szkół, z czego:
Liczba decyzji
897

Rodzaj decyzji
decyzje przyznające stypendium szkolne

75

decyzje wygaszające postępowanie

7

decyzje umarzające postępowanie

6

decyzje przyznające zasiłek szkolny
z powodu zdarzenia losowego

1

decyzje zmieniające

3

decyzje odmowne

Największa kwota przyznanego stypendium wyniosła 780 zł, a najmniejsza 585 zł
(za okres I-VI/2017r. miesięcznie) oraz 920 zł i 170 zł ( w okresie IX-XII/2017r. miesięcznie ).
W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji administracyjnych
przyznających pomoc materialną dla uczniów szkół.

Działalność Działu Pomocy Społecznej i Sekcji Pomocy Środowiskowej
Dział Pomocy Społecznej w 2017 roku prowadził działania oparte głównie na pracy
27 pracowników terenowych w 6 zespołach problemowych:
Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 pracowników
Zespół ds. rozwiązywania spraw uzależnień i bezdomności – 4 pracowników,
Zespół ds .osób bezrobotnych – 6 pracowników,
Zespół ds. osób niepełnosprawnych – 4 pracowników,

Zespół ds. osób starszych lub z długotrwałą chorobą i wymagających opieki – 4
pracowników,
Zespół ds. rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo – 5 pracowników.
Nad

w/w

pracownikami

nadzór

merytoryczny

sprawowało

2

pracowników

merytorycznych, którzy w ramach powierzonych obowiązków prowadzili korespondencje
dotyczącą klientów MOPS, udzielali na bieżąco instruktażu merytorycznego pracownikom
obsługujących klientów, prowadzili kontrolę nad prawidłowością przyznawanej pomocy.
Ponadto 3 pracowników socjalnych do kwietnia 2017 roku realizowało projekt w ramach Priorytetu
IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”, Poddziałania X.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego Projekt „Integracja” współfinansowany

przez Unię Europejską ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do głównych zadań Zespołów problemowych należą:
1) Kompleksowe rozeznanie potrzeb osób i rodzin oraz udzielanie właściwej pomocy
społecznej w ramach ustawy o pomocy społecznej;
2) Zawieranie kontraktów socjalnych – pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się
o pomoc, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.
3) Sporządzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie o pomoc społeczną zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
4) Kompletowanie wymaganej dokumentacji do udzielania pomocy zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
5) Inicjowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych
z zakresu pomocy społecznej;
6) Przygotowywanie korespondencji do urzędów, instytucji, organizacji społecznych z zakresu
pomocy społecznej;
7) Inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup;
8) Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i poszukiwanie nowych rozwiązań;
9) Prowadzenie pod kątem merytorycznym kontroli terenowych pracowników socjalnych
i wykorzystywanie wyników kontroli;
10) Szkolenie i udzielanie instruktażu terenowym pracownikom socjalnym;
11) Prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej oraz wykorzystywanie ich w praktyce;
12) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin;
13) Informowanie klientów o udzielanych świadczeniach;
14) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych;
15) Sprawdzanie realizowanych usług opiekuńczych w środowiskach pod względem ich
zgodności z decyzjami administracyjnymi w tym zakresie;
16) Nadzór nad działalnością oraz realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych nad chorymi w ich domach;
17) Organizowanie grup wsparcia oraz grup samopomocy dla klientów Ośrodka;
18) Tworzenie programów i projektów nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych
w zakresie przydzielonych zadań;

19) Stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji
zadań Statutowych;
20) Współuczestnictwo w realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
oraz innych programów uchwalonych przez Radę Miejską Tomaszowa Maz.;
21) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka
Pracownicy Zespołów problemowych w 2017 roku kontynuowali lub podejmowali
współpracę m.in. z niżej podanymi instytucjami:
•

Środowiskowy Dom Samopomocy

•

Domy Pomocy Społecznej

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

•

Komenda Powiatowa Policji

•

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie kraju

•

Powiatowy Urząd Pracy

•

Spółdzielnie Mieszkaniowe i TTBS

•

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

•

Urząd Stanu Cywilnego

•

Urząd Miasta

•

Sąd i Prokuratura Rejonowa oraz Kuratorzy

•

Tomaszowskie Centrum Zdrowia

•

Poradnie Rodzinne

•

Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze na terenie kraju

•

Polski Czerwony Krzyż

•

Fundacja „Arka Nadziei”

•

Parafia NMP Królowej Polski /„Caritas”

•

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

•

Narodowy Fundusz Zdrowia

•

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

•

Sanepid

•

Centrum Energetyczne S. A.

•

Ośrodek rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

•

Szkoły, przedszkola, pedagodzy szkolni

•

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•

Stowarzyszenia Abstynenckie „Azyl” i „Ala”

•

Wojskowe Biuro Emerytalne

•

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

•

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Luboszewskiej 71

•

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje na terenie miasta i całego kraju

Asystent Rodziny
W 2017 roku w MOPS zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, którzy mieli pod opieką
54 rodziny ( 144 dzieci w tych rodzinach). Asystenci rodziny zajmowali się rodzinami, które
przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z powodu trudnej sytuacji
materialnej, niezaradności życiowej , uzależnienia, niepełnosprawności. W każdej rodzinie objętej
tą formą pomocy opracowywany był plan pracy z rodziną , który był realizowany we współpracy
z członkami rodzin i konsultacji z pracownikiem socjalnym.
Asystenci rodziny udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych,
psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, motywowali członków rodzin
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania pracy zarobkowej, podejmowaniu
leczenia uzależnień.
Indywidualna praca z rodziną pozwoliła zaobserwować wzrost poziomu motywacji klientów
do podejmowania działań, wzrost poczucia własnej wartości oraz skuteczności. Rodziny objęte
wsparciem asystenta rodziny

miały możliwość uczestnictwa w procesie pomocowym,

współdecydowania i współodpowiedzialności. Podczas współpracy z asystentem rodziny mogły
pytać i oczekiwać rzetelnych informacji, że istnieje społeczny system zabezpieczenia, z którego
mogą korzystać i z nim współpracować.
W 8 rodzinach w 2017 roku asystent rodziny zakończył pracę ze względu na osiągnięcie
celów. Przeciętny czas pracy z rodzina to 15 miesięcy.
Mieszkania Chronione
Na terenie miasta Tomaszowa Maz. funkcjonuje 6 mieszkań chronionych, które położone
są przy ul. Wschodniej, Jerozolimskej, Krzyżowej, Jana Pawła, Warszawskiej oraz przy
ul. Legionów.
W roku 2017 we wszystkich mieszkaniach chronionych przebywały łącznie 23 osoby w tym
11 dzieci. Powyższą formą wsparcia objętych było 12 rodzin, 16 osób uzyskało wsparcie
w mieszkaniach chronionych w związku z przemocą w rodzinie.
Wszystkie mieszkania chronione zarządzane są przez MOPS na podstawie zawartych umów
użyczenia z Urzędem Miasta Tomaszowa Maz. Ośrodek nie ponosi opłat za czynsz, jedynie
należności wynikające z zawartych umów z Zakładem Energetycznym oraz TTBS za energię
elektryczną, śmieci, wodę. MOPS sprawuje bezpośredni nadzór nad mieszkaniami chronionymi
na terenie miasta Tomaszowa Maz. Podopieczni realizują w ramach pobytu indywidualny plan

usamodzielniania, który akceptują własnoręcznym podpisem. Zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu mieszkań chronionych oraz porozumienia zawartego z MOPS. W ramach zadań
własnych Ośrodek współpracuje z TTBS, Komisją Mieszkaniową, Powiatowym Urzędem Pracy
oraz Urzędem Miasta. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest na podstawie decyzji
administracyjnej. Mieszkańcy zobowiązani są do zameldowania w przyznanych lokalach na pobyt
czasowy.
Zespół Interdyscyplinarny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę administracyjną i orazorganizacyjną
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Maz.
Obecnie Zespoł Interdyscyplinarny liczy 15 osob. Praca w nim jest nieodpłatna i realizowana
w ramach wykonywanych obowiązkow służbowych.
W 2017 MOPS w oparciu o Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 i Miejski Program Wspierania Rodziny na
lata 2016-2018 realizował projekt współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zajęć scenicznych
pt.” Na wesoło z przekazem”.
Podmiotami współtworzącymi projekt był: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz., Komenda
Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gimnazjum Nr 3.
W ramach programu utworzono grupę teatralną , która składała się z przedstawicieli w/w
instytucji, która przygotowała i wystawiła spektakl sceniczny dotykający problematyki z zakresu
funkcjonowania rodziny oraz jednostki w społeczeństwie. Premiera inscenizacji odbyła się
07.12.2017r w Ośrodku Kultury „Tkacz”.
W dniu 08.12.2017r odbyła w ramach programu konferencja miejsko- powiatowa przygotowana
przez pracowników MOPS i PCPR oraz debata publiczna, w której wzięli udział zaproszeni
goście z terenu miasta i powiatu na temat procedur zabezpieczania dziecka w pieczy zastępczej.
Na zakończenie konferencji wystawiono przygotowany spektakl.
Udział w akcji „ Wymiana ciepła”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach
ogólnopolskiej akcji " Wymiana ciepła", do której przystąpił w 2017r. wystawił wieszaki z używaną
odzieżą w dwóch miejscach naszego miasta tj. na Placu Narutowicza - Targowisko Miejskie i przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Cekanowska. Z odzieży tej korzystali potrzebujący,
w tym również osoby bezdomne. Z rozeznania pracowników socjalnych Ośrodka wynikało ,że w/w
akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na bieżąco pracownicy Ośrodka uzupełniali odzież
na wieszakach, którą pozyskiwali głownie od mieszkańców miasta.
Realizacja pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych i MOPS
W ramach porozumień zawartych pomiędzy placówkami oświatowymi z terenu miasta

Tomaszowa Mazowieckiego, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 2017r. trzech
psychologów zatrudnionych w MOPS świadczyło pomoc psychologiczną na rzecz uczniów n/w
placówek, udzielając:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

316 konsultacji w Zespole Przedszkolnym
280 konsultacji w ZS-P nr 1
90 konsultacji w ZS-P nr 2
11 konsultacji w ZS-P nr 3
389 konsultacji w ZS-P nr 4
16 konsultacji w ZS-P nr 6
40 konsultacji w ZS-P nr 7
1 konsultacja w ZS-P nr 8
82 konsultacje w ZS-P nr 9
27 konsultacji w ZS-P nr 10
40 konsultacji w Zespole Szkół nr 4.
Regularnie konsultowali się również z wychowawcami, nauczycielami i pedagogami

szkolnymi w sprawach dzieci objętych pomocą psychologiczną. Brali również udział
w różnego rodzaju spotkaniach na terenie placówek (w tym 3 zespołach wspierających ucznia oraz
1 zebraniu z rodzicami) oraz przeprowadzili 15 warsztatów i zajęć we wskazanych klasach.
Zakres udzielanej pomocy psychologicznej obejmował:
– poradnictwo i wsparcie psychologiczne w obszarze relacji rodzinnych, trudności
w relacjach rówieśniczych, problemach wychowawczych z dziećmi, uzależnieniach,
przemocy domowej, zaburzeniach zachowania, chorobach psychicznych
– interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych,
– mediacje rodzinne,
– mediacje między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami
– działania terapeutyczne,
– psychoedukację,
– kierowanie do odpowiednich poradni specjalistycznych.
Pomoc psychologiczna świadczona była również w 2017 roku na rzecz beneficjentów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowała konsultacje indywidualne na terenie Ośrodka
– 756 spotkań (w tym dorośli – 560 spotkań, dzieci – 196 spotkań) oraz
w miejscu zamieszkania beneficjentów - 104 wejścia w środowisko (w tym udział
w interwencjach). Zakres udzielanej pomocy psychologicznej obejmował :
– poradnictwo i wsparcie psychologiczne w obszarze relacji rodzinnych, trudności
wychowawczych z dziećmi, uzależnieniach, przemocy domowej, zaburzeniach psychicznych,
chorobach onkologicznych, problemach bezrobocia
– wsparcie emocjonalne w procesie żałoby
– interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych,
– mediacje rodzinne,
– działania terapeutyczne,
– psychoedukację
– kierowanie do odpowiednich poradni specjalistycznych.
Psychologowie brali udział w 21 grupach roboczych w ramach prowadzonej procedury

Niebieskiej Karty.
Psychologowie w ub. uczestniczyli w 19 zespołach ds. oceny sytuacji rodziny i ds asysty rodzinnej.
W

ramach

grupowych

oddziaływań

profilaktycznych,

psychoedukacyjnych

i psychokorekcyjnych psychologowie MOPS prowadzili w 2017r.
– 1 zajęcia warsztatowe pn. "Psychologiczne aspekty poszukiwania zatrudnienia"
dla beneficjentów bezrobotnych (uzależnionych/ współuzależnionych) biorących udział
w pracach społecznie-użytecznych
– 4 zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców
w ramach projektu „Postaw na rodzinę”
– 4 zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców korzystających
ze wsparcia asystenta rodziny
– 8 spotkań z uczestnikami Domu Dziennego Pobytu w ramach bieżących potrzeb
zgłaszanych przez kadrę
– 2 zajęcia warsztatowe dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w zakresie radzenia sobie emocjami oraz komunikacji interpersonalne.
Psychologowie

w

ramach

swojej

działalności

podejmowali

współpracę

z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
kuratorami, dzielnicowymi, psychologami OIK, lekarzami i terapeutami PLU i PZP, Fundacją
"Arka Nadziei" oraz miejskimi grupami wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Klub Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w ramach wewnętrznej struktury Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. wspierał osoby bezrobotne oraz zagrożone
marginalizacją społeczną i zawodową z terenu miasta Tomaszowa Maz. korzystające z pomocy
Ośrodka. Klub udzielał wsparcia osobom i ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych
i zawodowych. Działał na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach
życiowych.
W okresie od stycznia do grudnia 2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. wsparciem objęto 325 osób.

Od marca

do grudnia 2017r. KIS organizował prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa
do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne łącznie w 2017 r.
wykonywało 97 osób bezrobotnych, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Na realizację prac
społecznie użytecznych łącznie było zaplanowanych 28 000 godz., z czego zostało wykorzystanych
26 230 godzin. Prace obejmowały 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo
na osobę, koszt jednej godziny 8,10 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych podejmowano następujące rodzaje działań:

- porządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja trawników i inne drobne prace związane
z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie miasta Tomaszowa Maz.
- prace porządkowe i gospodarskie oraz wszystkie inne wskazane przez organizatora.
- prace związane z ograniczeniem negatywnych skutków zimy.
W ramach swoich działań Klub Integracji Społecznej dla 20 osób biorących udział
w pracach społecznie użytecznych w ramach programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób
uzależnionych i ich bliskich w ramach reintegracji zawodowej i społecznej w ramach KIS”
zorganizował cykl 4 warsztatów z pracownikami Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, psychologiem,
doradcą

zawodowym

oraz

członkiem

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych. Celem tych spotkań było zwiększenie świadomości na temat znaczenia wyglądu
zewnętrznego zarówno w życiu osobistym, jak i pracy; zwiększenie motywacji do aktywnego
poszukiwania pracy, omówienie motywacji jako czynnika determinującego aktywność zawodową,
kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, zwiększenie poczucia własnej
wartości, które jest czynnikiem wpływającym na znalezienie pracy, uświadomienia wpływu
nadużywania alkoholu na aktywność zawodową.
·

Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

W ramach Klubu Integracji Społecznej w czerwcu 2017r. psycholodzy przeprowadzili cykl 4
warsztatów dla rodziców w ramach programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób
uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS”
oraz Kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki „Postaw na Rodzinę”. W warsztatach wzięło
udział14-rodzin.
Tematy warsztatów:
I.
„PRZYCZYNY
PSYCHOAKTYWNYCH”;

UŻYWANIA

PRZEZ

MŁODZIEŻ

SUBSTANCJI

II.
„POZYTYWNE RELACJE RODZINNE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY MŁODZIEŻ
PRZED UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”.
III.
OPIERANIE SIĘ PRESJI GRUPY – KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ
WARTOŚCI I ASERTYWNOŚCI U MŁODZIEŻY
IV.

RADZENIE SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI I STRESEM

7 edycja Pikniku „POSTAW NA RODZINĘ”
W ramach działań Klubu Integracji Społecznej – kampanii krakowskiej akademii „Postaw
na Rodzinę” zorganizowany został VII piknik „Postaw na Rodzinę” w dniu 22.06.2017r. na terenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który był głównym organizatorem przy współudziale:
- Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe;

Do udziału w pikniku zostało zaproszonych 75 rodzin (w tym 168 dzieci), dotkniętych
problemem bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego – rodzina niepełna – rodzina wielodzietna oraz przemocy w rodzinie.
Na zakończenie pikniku wszystkie przybyłe dzieci zostały obdarowane upominkami.
Choinka
W dniu 18.12.2017r. w sali widowiskowej O.K. Tkacz odbyło się przedstawienie pt. „Cisza”
w wykonaniu Teatru Profilaktyczno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Moralitet” z Krakowa,
na które zostały zaproszone dzieci wraz z rodzicami klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej - 90 dzieci z 39 rodzin. w ramach realizacji programu „Inicjowanie i wsparcie działań
dla osób uzależnionych i ich bliskich w ramach reintegracji zawodowej i społecznej w ramach
KIS”. Po przedstawieniu dzieci otrzymały upominki świąteczne, które przygotował MOPS.
Klub Seniora „SŁONECZNA JEDYNKA”
Koordynator Klubu Integracji Społecznej w 2017 nadzorował i współpracował z Klubem
Seniora „Słonecznej Jedynki”, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na koniec
2017 Klub skupiał 100 emerytów.
Domu Dziennego Pobytu
Dom Dziennego Pobytu to miejsce przeznaczone dla seniorów, wypełnione różnego rodzaju
działaniami mającymi na celu zapewnienie wsparcia i pomocy zgodnej z potrzebami ludzi
starszych. 7 marca 2016r. nastąpiła zmiana adresu placówki DDP na ul. Jana Pawła II 37 przy
Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
W 2017 roku wydano 19 decyzji kierujących do DDP, 4 decyzje zostały uchylone
( ze względu na nasilającą się chorobę).
Na koniec grudnia 2017 roku w zajęciach DDP udział brało 15 osób (w tym 13 kobiet i 2
mężczyzn).
Do 31.03.2017 r. pełna odpłatność za pobyt uczestników w DDP wynosiła 306,21 zł.
1 osób ponosiło odpłatność 10 %
3 osoby ponosiły odpłatność 15%
5 osoba ponosiła odpłatność 20%
2 osoba ponosiła odpłatność 30%
1 osoba ponosiła odpłatność 40%.
Od 01.04.2017 pełna odpłatność za pobyt uczestników w DDP została ustalona na kwotę 578,03 zł
2 osoby ponosiły odpłatność 5 %
7 osób ponosiło odpłatność 10 %
5 osób ponosiło odpłatność 15 %
2 osoby ponosiły odpłatność 20 %
2 osoby ponosiły odpłatność 25 %

1 osoba ponosiła odpłatność 30 %
Seniorzy przebywali w DDP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Oprócz głównej sali, w której przebywali , do ich dyspozycji przez 2 godziny dziennie była sala
rehabilitacyjna wyposażona w sprzęty do rehabilitacji , masażu ( 3 rowerki stacjonarne, bieżnia
elektryczna, materac do masażu, rotory mechaniczne, podwieszki do ćwiczenia kończyn górnych
i dolnych, masażery do stóp i dłoni i inne urządzenia do usprawniania stawów kończyn górnych).
Poza tym niektóre zajęcia terapeutyczne ( 1 raz w tygodniu – 2 godziny ) mogły odbywać się w sali
terapii zajęciowej Domu Pomocy Społecznej.
Na co dzień uczestnicy mogli brać udział w różnego rodzaju zajęciach proponowanych
w ramach terapii zajęciowej, posłuchać różnych ciekawostek i porozmawiać z gośćmi
zapraszanymi do DDP, obejrzeć występy dzieci z przedszkola, młodzieży szkolnej oraz
zaprzyjaźnionych grup seniorów.
Zajęcia codzienne w DDP prowadziła wykwalifikowana kadra. Uczestnicy mieli możliwość także
skorzystać z pomocy pracowników socjalnych, uzyskać poradę prawnika czy psychologa.
Prowadzona była szeroko rozumiana terapia czyli działania arteterapeutyczne, rękodzieło,
biblioterapia, muzykoterapia czynna i bierna, choreoterapia a także gimnastyka. Wszystkie te
zajęcia miały na celu podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej seniorów.
Ważnymi wydarzeniami w Domu Dziennego Pobytu i jego uczestników było organizowanie
wszystkich polskich świąt i zabaw zgodnie z obyczajem i tradycją.
Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu odwiedzili miejsca kultury oraz ważne miejsca
w mieście biorąc udział w różnych wydarzeniach w mieście.

Projekt „Integracja” w 2017 roku
MOPS w Tomaszowie Maz. realizował

projekt w ramach Priorytetu IX „Włączenie

społeczne”, Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym”, Poddziałania X.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Projekt „Integracja” współfinansowany

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego.
W latach 2016 - 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach
projektu „Integracja” wykorzystał dotację w wysokości 410 911.98 zł oraz wniósł wkład własny
w wysokości 64.480.68 zł.
W miesiącach styczeń – kwiecień 2017 roku pracownicy kontynuowali działania z roku 2016,

realizując następujące zadania:
•

Warsztaty prowadzone przez psychologa/trenera – „Trening Rozwoju Interpersonalnego”,
„Trening Zarządzania Sobą”,

•

Warsztaty prowadzone przez stylistę – „Potęga Autoprezentacji”

•

Warsztat prowadzony przez psychologa/trenera –Szkoła dla Rodziców

•

Warsztaty z prawa prowadzone przez prawnika Fundacji SUBVENIO

•

Realizację programu PAI we współpracy z PUP

•

Współpraca z Asystentem Rodziny

•

Praca socjalna prowadzona przez trzech pracowników socjalnych

Ponadto uczestnicy projektu objęci byli pomocą finansową w formie zasiłków celowych między
innymi na zakup opału, żywności, obuwia, odzieży, zwrotu kosztów egzaminu poprawkowego.
W

tym

okresie

powyższe

działania

realizowane

były

Po zakończeniu realizacji projektu zatrudnienie znalazło i podjęło

przez

49

uczestników.

beneficjentów.

Działalność Działu Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego
i Świadczenia wychowawczego
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego
realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i
świadczenia wychowawczego w oparciu o ustawy:
- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1952),
obowiązująca od dnia 1 maja 2004r.;
- ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (Dz. U. z 2017r.,
poz. 489), obowiązująca od dnia 1 października 2008r.;
- ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548), obowiązująca do dnia 1 stycznia 2013r.
oraz zasiłek dla opiekuna w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r., poz. 2092), obowiązującą od 15 maja 2014r., jako
świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.,
sygn. akt TK akt K 27/13;
- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1851).
Przepisy wyżej wymienionych ustaw określają warunki nabywania prawa do świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów oraz
świadczenia wychowawczego, a także zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych

świadczeń.
Aktami wykonawczymi do tych ustaw są rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, natomiast w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2017r., poz.1257).
• Świadczenia rodzinne to:
1. Zasiłek rodzinny, który
od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r. wynosi odpowiednio :
a. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (95 zł miesięcznie);
b. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (124 zł miesięcznie);
c. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (135 zł miesięcznie );
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a. dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie jednorazowe);
b. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł
miesięcznie);
c. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż
386 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80
zł, nie więcej niż o 546 zł na wszystkie dzieci);
d. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie);
e. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł miesięcznie na
dziecko do 5 roku życia, 110 zł miesięcznie – na dziecko od 5 do 24 roku życia);
f. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł, świadczenie jednorazowe);
g. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- w związku z zamieszkaniem w miejscowości (113 zł miesięcznie, internat);
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości (69 zł miesięcznie).
2. Świadczenia opiekuńcze:
a. zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie);
b. świadczenie pielęgnacyjne (od 1 stycznia 2017 roku wynosi 1.406 zł miesięcznie)
c. specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie od 1 stycznia 2013 roku).
3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie
jednorazowe).
5. Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie od 1 maja 2014 roku z mocą od 1 lipca 2013 roku).
6. Świadczenie rodzicielskie jest nowym świadczeniem obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku
i wynosi 1.000 zł miesięcznie.
Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego
i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które w okresie od dnia
1 listopada 2015r. do 31 października 2018r. wynosi 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeśli
w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku ubiegania się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka urodzonego po 1 stycznia 2013 roku kryterium dochodowe
stanowi kwotę 1.922 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego
w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, zatem rodziny nie stracą prawa do świadczeń
rodzinnych. Wprowadzona zasada "złotówka za złotówkę" spowodowała, że świadczenia są
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostały utracone po przekroczeniu progu.

Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie
pomniejszana o 1,00 zł.
Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy, który oznacza okres od 1 listopada do 31
października następnego roku kalendarzowego.
W przypadku, gdy prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione jest od orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, prawo do powyższych świadczeń ustala się
do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Aby skorzystać
z dodatków należy przede wszystkim mieć prawo do zasiłku rodzinnego.
W/w ustawy wprowadziły też możliwość przekazywania świadczeń rodzinnych w formie
rzeczowej lub opłacania usług, gdyby okazało się że przekazywane świadczenia pieniężne są
„marnotrawione” lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak stanowi ustawa – są wypłacane osobom uprawionym do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd (np. wyroku sądowego, ugody
sądowej, ugody zawartej przed mediatorem) pod warunkiem, że osoba zobowiązana do płacenia
alimentów uchyla się od obowiązku łożenia na rzecz dziecka. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wypłacane są wyłącznie w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, czyli
wówczas gdy w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są
uzależnione od kryterium dochodowego i przysługują w pełnej wysokości, bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 725 zł netto miesięcznie.
Okres realizacji świadczeń trwa od 1 października do 30 września następnego roku
kalendarzowego.
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w świetle ustawy

o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów.
Drugie zadanie przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
polega na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, którzy w myśl ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie wywiązują się ze swojego obowiązku, tj.:
1. współpraca organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela z komornikiem
sądowym (obowiązek przepływu informacji),
2. wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe dłużnika,
3. aktywizacja zawodowa dłużnika,
4. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych,

5. złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
6. wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika,
7. wytoczenie powództwa cywilnego na rzecz obywateli oraz przystąpienie
do postępowania sądowego,
8. przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika
alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika w okresie od stycznia 2017r. do grudnia 2017r. prowadził
postępowanie wobec 790 dłużników alimentacyjnych, u których podjęto następujące działania:
1. Wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe dłużnika - 507 osób zostało wezwanych.
2. Aktywizacja zawodowa dłużników - 10 wniosków wysłanych do Powiatowego Urzędu Pracy
3. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych - 102 wszczęto postępowania.
4. Decyzja dotycząca dłużnika alimentacyjnego:
- w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 72 osoby,
- w sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – 16 osób.
5. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji – 79 wniosków wysłanych
do Prokuratury:
- wszczęcie dochodzenia – 30,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 27,
- umorzenie postępowania – 8,
- zawieszenie postępowania – 2,
- podjęcia zawieszonego postępowania – 0,
- wyrok skazujący – 51.
6. Złożenie wniosku do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy - 70 wniosków,
- wszczęcie postępowania – 1,
- odmowa wszczęcia postępowania – 3,
- umorzenie postępowania – 39,
- zatrzymanie prawa jazdy – 24,
- zwrot prawa jazdy – 7,
- wniosek bez rozpoznania – 0.
7. Wytoczenie powództwa cywilnego na rzecz obywateli oraz przystąpienie do postępowania
sądowego - 0 spraw.
8. Przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika
alimentacyjnego – 40.241 informacji.
9. Zgony – 21 spraw.
10. Dłużnicy z zagranicy – 11 spraw.
Świadczenie wychowawcze :
Organ realizuje w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która
wprowadziła w życie 1 kwietnia 2016r. program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziceopiekunowie otrzymują świadczenie wychowawcze do ukończenia przez dziecko 18 lat w
wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny,
w których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach
wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne
dziecko w rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim od 1 stycznia 2017r.

do 31 grudnia 2017r. przyjął około 10.371 wniosków świadczeniobiorców
– dotyczących świadczeń rodzinnych: 5.233,
– dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 718,
–

dotyczących świadczenia wychowawczego: 4.420,

oraz wydał decyzje administracyjne w sprawach:
* świadczeń rodzinnych po uprzednim wszczęciu postępowania na wniosek strony bądź z urzędu –
9.630 decyzji, w tym:
- dotyczących przyznania, zmiany, uchylenia, wstrzymania - 8.642 decyzje,
- dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 209 decyzji,
- dotyczących odmowy przyznania świadczeń rodzinnych - 262 decyzje,
- dotyczących przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 517 decyzji;
* świadczeń z funduszu alimentacyjnego po uprzednim wszczęciu postępowania na wniosek
strony bądź z urzędu – 846 decyzji, w tym:
- dotyczących przyznania, zmiany, uchylenia, wygaszenia - 688 decyzji,
- dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 32 decyzje,
- dotyczących odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 38 decyzji,
- dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego - 72 decyzje,
- dotyczących umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - 16 decyzji.
* świadczenie wychowawcze po uprzednim wszczęciu postępowania na wniosek strony bądź
z urzędu – 4.829 decyzji, w tym:
- dotyczących przyznania, zmiany, uchylenia - 4.537 decyzji,
- dotyczących przyznania i odmowy - 125 decyzji,
- dotyczących nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 63 decyzji,
- dotyczących odmowy przyznania świadczenia wychowawczego - 104 decyzji,
Liczba wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
odwołań od wydanych przez organ właściwy decyzji administracyjnych wyniosła 34 w tym:
- dotyczących świadczeń rodzinnych: 14 spraw,
- dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 11 spraw,
- dotyczących świadczenia wychowawczego: 9 spraw.
Stanowisko organu II instancji w powyższych sprawach:
- decyzji utrzymujących w mocy decyzje wydane przez organ I instancji (w całości lub w części) –
15 spraw (w tym: 6 świadczenia rodzinne, 7 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 2 świadczenia
wychowawcze),
- decyzji przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji – 5 spraw
(w tym: 3 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 2 świadczenie wychowawcze),

- decyzji uchylających decyzję organu I instancji i przyznających – 6 spraw dotyczących świadczeń
rodzinnych,
- decyzji uchylających decyzję organu I instancji i umarzających postępowanie

– 1 sprawa

dotycząca świadczenia wychowawczego,
- uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 4 sprawy (w tym: 1 świadczenia rodzinne,
1 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 2 świadczenia wychowawcze),
- stwierdzenie nieważności decyzji – 2 sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego,
- w trakcie rozpatrywania w SKO pozostaje – 1 sprawa dotycząca świadczeń rodzinnych.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zostały przekazane 2 sprawy
dotyczące świadczeń rodzinnych i 1 sprawa dotycząca świadczenia wychowawczego, które są
w trackcie ponownego ropoznawania.

Kadry i Zatrudnienie MOPS w Tomaszowie Maz.
W 2017 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na etaty wynosiło 97,1.
Na dzień 31 grudzień 2016 roku MOPS w Tomaszowie Maz. zatrudniał 99 osób,w tym:
1. zadania własne - 77 osób (etatowo – 75,5):
- starszy specjalista pracy socjalnej

- 6 osób

- specjalista pracy socjalnej

- 14 osób

- starszy pracownik socjalny

- 12 osób

- opiekun w ośrodku pomocy społecznej

- 4 osób

-

asystent rodziny

- 3osoby

- pozostali pracownicy

- 38 osób

2. zadania zlecone – 22 osoby (etatowo - 20)
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 17 osób (etatowo - 15 )
- świadczenie wychowawcze

-

5 osób (etatowo - 5).

Ponadto w 2016 roku Ośrodek zorganizował staż zawodowy dla 5 osób bezrobotnych
oraz dla 1 osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz.
5 osób odbyło w MOPS w/m staż lub praktyki studenckie w ramach współpracy ze szkołami
policealnymi i wyższymi.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Obsługi
i samodzieknego stanowiska ds. Zamówień publicznych

1. Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
a) na dostawę:
 środków czystości;
 tonerów;
 artykułów spożywczych;
 wody mineralnej;
 materiałów biurowych i plastycznych;
 materiałów przemysłowych;
 pieczątek;
 mebli biurowych;
 regałów jezdnych;
 drobnego sprzętu AGD;
 sprzętu elektronicznego typu komputery, niszczarki,drukarki, kopiarki;
 oprogramowania;
 sprzętu peryferyjnego do komputerów oraz akcesoriów komputerowych;
 26 postępowania na dostawy o łącznej wartości netto: 130 872,85 zł;
b) na usługi:
 usługa wytworzenia z własnych materiałów druków;
 usługi pocztowe;
 usługa konserwacji monitoringu, monitoringu, telewizji przemysłowej;
 usługi pogrzebowe;
 usługa konserwacji podnośnika dla osób niepełnosprawnych;
 - usługi transportowe;
 bieżące prace remontowe pomieszczeń biurowych MOPS, mieszkań chronionych;
 16 postępowań na usługi o łącznej wartości: 77 273,68 zł;
c) na dostawę w ramach projektu „Integracja”:
 materiałów biurowych,
 tonerów,
 aparatu fotograficznego;
 6 postępowań na dostawy o łącznej wartości: 9 413,77 zł;
d) na usługi w ramach projektu „Integracja”:
 wynajem sali wykładowej;
 1 postępowanie na usługi o łącznej wartości: 16 200,00 zł;
e) na dostawę i usługę w ramach KIS:
 artykułów spożywczych;
 materiałów warsztatowych, papierniczych;
 zakup upominków na piknik;
 opłacenie spektaklu Moralitet pt:”Cisza”;
 materiałów na piknik;
 zakup ławek, namiotu i zestawu naprawczego do namiotów;
 wynajęcie Plenerowego placu zabaw;
 wynajęcie Kiosku: Wata i Popcorn,
 dokonano 10 postępowań na dostawy o łącznej wartości: 12 370,18 zł.
2. Udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) Zakup artykułów spożywczych i gorącego posiłku dla uczestników warsztatów w ramach
projektu „Integracja”:
- 1 postępowanie na dostawę o łącznej wartości: 14 251,85 zł.;
b) Zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania i dowozu klientom Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim:
- 1 postępowanie na usługę o łącznej wartości: 736 527,78.
3. Doręczanie korespondencji:
L.p.

Miesiąc/2017 r.

Świadczenia
rodzinne,
wychowawcze,
alimentacyjne

Świadczenia z
Łącznie
pomocy społecznej,
dod.mieszkaniowych,
stypendiów i zasiłków
szkolnych

1.

Styczeń

1 398 szt.

1 873 szt.

3 271 szt.

2.

Luty

1 101 szt.

2 173 szt.

3 274 szt.

3.

Marzec

1 553 szt.

1 683 szt.

3 236 szt.

4.

Kwiecień

1 111 szt.

1 892 szt.

3 003 szt.

5.

Maj

1 118 szt.

1 686 szt.

2 804 szt.

6.

Czerwiec

964 szt.

1 679 szt.

2 643 szt.

7.

Lipiec

816 szt.

1 409 szt.

2 225 szt.

8.

Sierpień

854 szt.

1 314 szt.

2 168 szt.

9.

Wrzesień

1 756 szt.

1 365 szt.

3 121 szt.

10.

Październik

4 102 szt.

2 750 szt.

6 852 szt.

11.

Listopad

2 600 szt.

2 449 szt.

5 049 szt.

12.

Grudzień

2 553 szt.

1 768 szt.

4 321 szt.

RAZEM

19 926 szt.

22 041 szt.

41 967 szt.

4. Administrowanie oraz dokonywanie napraw w mieszkaniach chronionych będących
pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
5. Nadzorowanie prac osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne – 21 osób.
6. Nadzorowanie osób wykonujących pracę w ramach prac społecznie użytecznych – 4 osoby.
7. Przestrzeganie terminów i nadzorowanie przeglądów technicznych i budowlanych
budynków będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim oraz sprzętu gaśniczego.
8. Współpraca ze służbami BHP w celu przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz
likwidacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.
9. Analizowanie stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy.
10. Dbanie o porządek oraz estetykę terenów należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
11. Zamykanie i otwieranie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie
Mazowieckim.

Informacje o Budżecie
Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.
W 2017 roku wydatkowano kwotę: 85.530.466,60 zł, w tym:
na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 63.458.301,75 zł, z tego:
1. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” (Rozdział 85501):

39.261.555,38

w tym wydatkowano na:
- wypłatę świadczenia „Rodzina 500+”
- koszty obsługi zadania

38.760.366,58
501.188,80

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502):
23.987.373,73
w tym wydatkowano na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

18.496.405,76
3.845.044,93

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne
- koszty obsługi zadania
3. Świadczenia społeczne „Za Życiem” (rozdział 85595)

926.169,43
719.753,61
16.494,00

w tym wydatkowano na:
– świadczenia „Za Życiem”

16.000,00

– koszty obsługi
Świadczenia społeczne „Za Życiem” (rozdział 85502/1)

494,00
4.123,00

w tym wydatkowano na:
– świadczenia
– koszty obsługi
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)

4.000,00
123,00
153.065,68

5. Wydatki na dodatek energetyczny i koszty obsługi (rozdział 85215), w tym:

17.728,34

- dodatek energetyczny

17.406,34

- koszty obsługi

322,00

6. Wydatki na sprawowanie opieki „opiekun prawny” oraz na obsługę
zadania (rozdział 85219), w tym:
- świadczenia społeczne

11.961,62
11.785,62

- koszty obsługi

176,00

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
6.000,00
Na realizację zadań własnych rozdysponowano środki finansowe w łącznej wysokości:
22.072.164,85 zł, z tego:
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)

12.328,75

w tym:
- Realizacja programu „Postaw na rodzinę” organizowanego w ramach projektu
„Inicjowania i wsparcia działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie
reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS
2. Piecza zastępcza (rozdział 85508)

12.328,75
537.895,29

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
(rozdział 85502)

60.818,71

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213)
5. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

346.311,36
7.169.960,67

w tym:
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne

1.999.871,75
447.372,72
42.456,29

- środki czystości dla podopiecznych

4.983,72

- magazyn PCK

9.907,92

- sprawienie pogrzebu

17.200,00

- opłacenie pobytu w DPS

4.648.168,27

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano kwotę:

2.534.792,47

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) wydatkowano kwotę:

4.625.420,98

8. Na utrzymanie Ośrodka (rozdział 85219)
3.837.127,50

w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne

3.369.013,70

- pozostałe wydatki rzeczowe

468.113,80

9. Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydatkowano kwotę:
10.

Pomoc

w

zakresie

dożywiania

(rozdział

208.631,43
85230)

wydatkowano

kwotę:

1.584.285,56
w tym:
- posiłki w szkołach i przedszkolach
- dotacja celowa
- środki własne gminy

393.647,56
386.476,06
7.171,50

- posiłki dla dorosłych

700.491,00

- dotacja celowa

465.816,00

- środki własne gminy

234.675,00

- zasiłki celowe

11.

490.147,00

- dotacja celowa

256.695,00

- środki własne gminy

233.452,00

Pozostała działalność (rozdział 85295) wydatkowano kwotę:

319.436,24

w tym:
- prace społecznie użyteczne

196.506,00

- wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu, w tym:

122.930,24

•

wynagrodzenia i pochodne

91.578,73

•

pozostałe wydatki rzeczowe

31.351,51

12. Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)

616.822,12

w tym:
- stypendia dla uczniów
- zasiłki szkolne

613.107,68
3.714,44

Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
„Asystent rodziny”(rozdział 85204) wydatkowano kwotę
71.471,00
1. Dotacja

47.885,00

z tego:
•

dotacja celowa

15.815,06

•

środki z Funduszu Pracy

32.069,94 (pozabudżetowo)

•

wkład własny

23.586,00

2. Zadania własne na Asystenta Rodziny

21.295,38

Na realizację projektu „INTEGRACJA” (rozdział 85295) wydatkowano kwotę:
•

wkład własny

•

wkład obcy

157.637,33

33.734,20
123.903,13.

Zadania realizowane przez MOPS w Tomaszowie Maz. zakładają przede wszystkim
wsparcie socjalne dla klientów pomocy społecznej z terenu miasta. Wymaga to nakładów
pieniężnych, które muszą zostać przez Ośrodek oszacowane i zaplanowane aby jako środki
publiczne zostały przekazane na wykonanie określonych usług społecznych.

Budżet MOPS w Tomaszowie Maz. w latach 2014-2017
Rok
Kwota

2014

2015

43.062.510,66

43.064.706,58

2016

2017

75.529.670,38

85.530.466,60

Liczba osób objętych wsparciem pomocy społecznej w latach 2014 – 2017.
Rok

2014

2015

4347

Liczba osób

2016
4067

2017
3604

2863

Liczba osób objętych wsparciem w formie Świadczeń Rodzinnych, Funduszu
Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego w latach 2014 – 2017.
Rok
2014
2015
2016
2017
L.os./ŚR

8 516

6 782

5 414

4 769

L.os./FA

1 082

1 013

918

859

L.os./ŚW

-

-

4 409

4 376

Liczba decyzji wydanych przez MOPS w Tomaszowie Maz. w 2017r.
Rodzaj decyzji
Świadczenia pomocy społecznej

Liczba decyzji
13 342

DDP

19

Dodatki mieszkaniowe

2 199

Dodatki energetyczne

274

Stypendia i zasiłki szkolne

989

Świadczenia Rodzinne

9 630

Fundusz Alimentacyjny

846

Świadczenie wychowawcze

4 829

RAZEM

32 128

Świadczenia społeczne stanowią bardzo ważną część polityki społecznej
nie tylko ze względu na swoją masowość i skalę wydatków, ale z tytułu funkcji jakie
spełniają, zasad ich przekazu oraz struktury odbiorców. System świadczeń społecznych
zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, do których obywatele mają prawo, i z których
mają możliwość korzystania stanowi integralną część zabezpieczenia społecznego.
Jednakże od osób, rodzin korzystających z pomocy społecznej wymaga się również
współudziału w rozwiązywaniu

trudnych sytuacji życiowych, w których się znaleźli

wykorzystując ich zasoby, możliwości i uprawnienia. Stymuluje to bowiem klientów
pomocy społecznej do aktywnego i efektywnego rozwiązywania własnych problemów, a nie
do postawy biernej i często roszczeniowej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w swojej
wieloletniej praktyce wykorzystuje zasadę pomocniczości w podejmowanych działaniach
istotnych do poprawy sytuacji bytowych wielu środowisk z terenu naszego miasta przy
jednoczesnym zachowaniu zasady współudziału i współpracy klientów Ośrodka.

