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Zasadniczym  kierunkiem  działań   polityki  społecznej  państwa  są  kwestie

społeczne, w szczególności działania długofalowe mające na celu wyeliminowanie

negatywnych zjawisk wykluczenia, marginalizacji i dysfunkcji społecznych.

Efektywność  polityki  społecznej  ma  bezpośrednie  przełożenie  na  kształtowanie

warunków życia i stabilności ekonomicznej swoich obywateli.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim                 

jako  realizator  polityki  społecznej  w  obszarze  samorządowym  uwzględniając

potrzeby  i  oczekiwania  mieszkańców  naszego  miasta  zajmuje  kluczowe  miejsce

w  systemie  zabezpieczenia  społecznego  i  aktywizacji  społecznej  na  poziomie

lokalnym. 

 

             



DZIAŁ  POMOCY  SPOŁECZNEJ

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  (Dz.U.  z  2018r.  poz.1508  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),  Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1358), 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.

Warunkiem  uprawniającym do pobierania świadczeń z pomocy społecznej przez osobę lub

rodzinę jest próg dochodowy:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, 

– dla osoby w rodzinie – 528 zł.



oraz   jeden  z  następujących  powodów  (  ubóstwo,  sieroctwo,bezdomność,  bezrobocie,

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony

macierzyństwa lub wielodzietności,  bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i

prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  alkoholizm,  narkomania,  trudność  w

przystosowaniu  do życia  po  zwolnieniu  z  zakładu karnego,  zdarzenie  losowe i  sytuacja

kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna ).

Zasiłek stały – jest to świadczenie obowiązkowe gminy, przyznawane na podstawie art. 37 ustawy

o pomocy społecznej 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, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż

604,00 zł. do września 2018r. i  645,00 zł  od października 2018r.;

-  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  na  podstawie  art.  38  ustawy o  pomocy

społecznej  i przysługuje 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.  Sytuacja,  w  której  dokonuje  się  zwrotu  pomocy  dotyczy  osób  lub  rodzin

z przekraczającym kryterium dochodowym.



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 usług opiekuńczych wynosił 22,76 zł. do dnia 04 października 2018r.

Natomiast  od  dnia  05  października  2018r.  wynosi  15,00  zł. -  zgodnie  z  Uchwałą

Nr  LXVII/601/2018  Rady  Miejskiej  Tomaszowa  Maz.  z  dnia  30  sierpnia  2018r.  w  sprawie

określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 

( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 20 września 2018r. poz.4674). 

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 roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 60,00 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 dnia 01 lutego 2018r. średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy 

społecznej prowadzonych przez Powiat Tomaszowski w roku 2018 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 

ul. Polna, Filia ul. Farbiarska – wynosił – 3187,07 zł miesięcznie. Natomiast Dom Pomocy 

Społecznej Nr 2, ul. Jana Pawła II – 3.118,06 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 grudnia 2018r. usługę tą świadczył Jarosław Czapnik Dom Pogrzebowy

„Hades”  Zakład Pogrzebowy "Elipsa"  ul. Cmentarna 27, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Koszt jednego pochówku wynosił 1900 zł.(os. dorosła)/ (dziecko nieodpłatnie ).

W 2018  roku  Sekcja  Świadczeń  Pomocy  Społecznej wydała  decyzje  administracyjne

na świadczenia 2 498 osobom.

Zestawienie swiadczeń za rok 2018

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeniobiorców Kwota

-  zasiłek stały 832 4.385.707,56 zł

-  zasiłek okresowy 1051 1.844.453,34 zł

-  zasiłek celowy 1313 272.951,96 zł

-  zasiłek celowy 
specjalny/zdarzenie losowe   

97/2 42.113,78 zł

-  środki czystości dla 
podopiecznych     

117 5.941,40 zł

-  sprawienie pogrzebu     10 19.000,00 zł

-  opłacenie  pobytu w DPS   239 5.296.273,43 zł

-  składki na ubezpieczenie 
zdrowotne   

655 166.257,24 zł

-  usługi opiekuńcze 77 200.766,47 zł

-  specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

1 8.880,00 zł

-  mieszkanie chronione 16 20.583,38 zł

-  potwierdzenie prawa do 
świadczenia zdrowotnego na 
okres 90 dni

124 - - - - -

-  opłacenie posiłków dla  
dzieci w żłobku, przedszkolu, 
szkole    

664 349.576,38 zł

-  opłacenie posiłków dla osób 
dorosłych

304 767.765,00 zł

-  zasiłek celowy na zakup 
artykułów żywnościowych

968 472.995,00 zł

-  wypłata należnych 6 18.653,70 zł



wynagrodzeń opiekunowi z 
tytułu sprawowania opieki 
przyznanej przez sąd      

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

113 731.181,52 zł

- dodatki mieszkaniowe 1255 2.335.488,80 zł

- dodatki energetyczne 137 15.217,30 zł

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 2330 osób, w tym: 664 dzieci, 304 osób dorosłych z czego

66 osobom dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania oraz wypłacono 968 osobom świadczenie

pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych.

Na terenie miasta w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. działały dwa punkty

żywieniowe przy ul. Grunwaldzkiej 10/12 oraz ul. Wschodniej 14 w Tomaszowie Mazowieckim,

prowadzone  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 12,50 zł.

Natomiast koszt jednego posiłku wraz z usługą dowozu wynosił 15,00 zł.

W 2018 roku Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej Działu Pomocy Społecznej wydała 

12 003 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

9791 decyzje przyznające

1431 decyzje zmieniające

287 decyzje uchylające



25 decyzje odmowne

40 decyzje wygaszające

399 decyzje wszczynające postępowanie

17  decyzje wznawiające postępowanie

13 decyzje umarzające postępowanie

Liczba  wniesionych  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Piotrkowie

Trybunalskim  odwołań  od  wydanych  przez  Sekcję  Świadczeń  Pomocy  Społecznej  decyzji

administracyjnych  wynosi  13  odwołań,  co  stanowi  0,11  %  ogółu  wydanych  decyzji

administracyjnych w roku 2018. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

3 decyzje  utrzymujące  w  mocy  decyzje  administracyjne
wydane przez MOPS,

9 decyzje uchylające w całości do ponownego rozpatrzenia,

1 decyzja uchylająca i umarzająca postępowanie

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 (Dz. U. z 2017r. poz. 180; 2018r. poz.756),

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  lub socjalny),     

-  odpowiednia  powierzchnia  użytkowa  lokalu   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 2018r. były to kwoty 1.750,00 zł.   i   1.250,00 zł.,  a  od 01 marca 2018r. są  to

kwoty odpowiednio  1.802,15 zł.  i  1.287,25 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 Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Do dnia 17 maja 2006 r. do podstawy naliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmowane

były  wydatki  w wysokości  90% naliczonych  i  ponoszonych  wydatków.  Następnie  od  18  maja

2006r.  zgodnie  z  wyrokiem  Trybunału  Konstytucyjnego  do  podstawy  obliczenia  dodatku

mieszkaniowego przyjmuje się 100% wydatków.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/195/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29

grudnia 2003 r. wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50%

wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub

50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest

mniejsza lub równa normatywnej.

W okresie  od  01  stycznia  do  31  grudnia  2018r.  do  Sekcji  Dodatków  Mieszkaniowych

wpłynęło  1950  wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w wyniku czego wydano  2020

decyzje administracyjne, w tym :

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

1875 decyzje przyznające

74 decyzje odmowne

26  decyzje uchylające 

17 decyzje wstrzymujące 

25   decyzje wygaszające postępowanie 

3 decyzje umarzające postępowania

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1255 rodzin.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla użytkowników lokali mieszkalnych stanowiła



11311, z czego tworzących mieszkaniowy zasób gminy 5632, spółdzielczy 2768, prywatny  1409

i pozostały  1502. 

Najmniejsza  wysokość  przyznanego  dodatku  mieszkaniowego  wynosiła 21,38 zł,

a największa wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła kwota  809,85 zł.   

Głównymi powodami odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego były:     

- wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki

w/g wskaźnika procentowego -  41 decyzji,

- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury - 19 decyzji,

- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka -   8 decyzji,

- przekroczona powierzchnia normatywna lokalu -   6 decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia

miesiąca  następującego  po  złożeniu  wniosku  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Tomaszowie

Mazowieckim.

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  2018  wydano  25  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 wygasło z mocy prawa 9 decyzji. 

W wypadku  uregulowania  należności  w  określonym  terminie  tj.  3  m-cy  wypłaca  się  dodatek

mieszkaniowy za  okres,  w  którym wypłata  była  wstrzymana.  Wydano  17  decyzji  o  uchyleniu

wstrzymania wypłacania dodatku mieszkaniowego. Z innych powodów uchylono i wygaszono 26

decyzji.

Za  pośrednictwem  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tomaszowie  Mazowieckim

w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2018  roku  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego

w Piotrkowie  Trybunalskim przekazano  3  odwołania  od  wydanej  przez  tutejszy  organ  decyzji

administracyjnej, co stanowi 0,15 % ogółu wydanych decyzji administracyjnych w roku 2018. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

2 decyzja  uchylające  i  przyznające  dodatek



mieszkaniowy 

1 oczekująca na rozstrzygnięcie

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 2017r. do dnia 30

kwietnia 2018r. w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017r. ( M.P. z 2017r. poz.

394) oraz na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019r. w Obwieszczeniu Ministra

Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. ( M.P. z 2018r. poz. 450) i wynosi dla gospodarstwa domowego:

Rodzaj gospodarstwa domowego Kwota dodatku
energetycznego do dnia 

30 kwietnia 2017r.

Kwota dodatku
energetycznego od dnia

 1 maja 2018r.

prowadzonego przez osobę samotną 11,22 zł/miesiąc 11,35 zł/miesiąc

składającego się z 2 do 4 osób 15,58 zł/miesiąc 15,77 zł/miesiąc

składającego się z co najmniej 5 osób 18,70 zł/miesiąc 18,92 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. 

Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego przez wnioskodawcę

jest realizowana w następujący sposób:

•  przelew  na  rachunek  bankowy  wnioskodawcy  –  odbiorcy  wrażliwego  energii  elektrycznej,

•  przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez odbiorcę wrażliwego energii  

     elektrycznej,

•    przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego – wówczas odbiorca

     wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury z przedsiębiorstwa       

     energetycznego.



W okresie od  01 stycznia do 31 grudnia 2018r. wydano  240 decyzji administracyjnych

przyznających dodatek energetyczny dla 137 rodzin.

4.  Stypendia i zasiłki  szkolne

Stypendiów szkolne i Zasiłek Szkolny przyznaje się na podstawie ustawy  z dnia 7 września

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zmianami)  oraz ustawy o pomocy

społecznej art.8 ust.1 pkt. 2 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn.zmianami)

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)  oraz

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów

dochodowych oraz kwot  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1358).

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.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji

materialnej z powodu zdarzenia losowego.

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  kolegiów

nauczycielskich języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak

jak do ukończenia 24 roku życia.  

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  2018  r.  do  31  grudnia  2018  r.  wydano  łącznie  815  decyzji

administracyjnych w sprawie pomocy materialnej dla uczniów szkół, z czego:      

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

744     decyzje przyznające stypendium szkolne 

52 decyzje wygaszające postępowanie

6 decyzje umarzające postępowanie 

10 decyzje przyznające zasiłek szkolny
z powodu zdarzenia losowego 

3 decyzje uchylające

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Tomaszowie  Mazowieckim  nie  wpłynęło  żadne  odwołanie  od  decyzji  administracyjnych

przyznających pomoc materialną dla uczniów szkół.



Sprawozdanie z działalności Sekcji Pomocy Środowiskowej  za 2018 rok.

Zespoły problemowe

Dział  Pomocy  Społecznej  w  2018  roku  prowadził  działania  oparte  głównie  na  pracy

27- pracowników terenowych  w 5  zespołach problemowych (w tym- 1 pracownik oddelegowany

do  Tomaszowskiego  Centrum  Usług  Społecznych, natomiast  3  pracowników  socjalnych  od

kwietnia 2018 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  II”  współfinansowany   przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego

Funduszu Społecznego.   ):

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 pracowników

Zespół ds .osób bezrobotnych,uzależnionych i bezdomnych – 5 pracowników,  

Zespół ds. osób niepełnosprawnych – 5 pracowników,

Zespół  ds.  osób  starszych  lub  z  długotrwałą  chorobą  i  wymagających  opieki  –  5  

pracowników,

Zespół ds. rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo – 3 pracowników.

Nad  w/w pracownikami  nadzór  sprawuje pracownik merytoryczny i Kierownik Działu.

Do głównych zadań Zespołów problemowych należy:

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 analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej oraz wykorzystywanie ich w praktyce;

10) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin;

11) Informowanie klientów o udzielanych świadczeniach;

12) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie

rozwiązywania problemów społecznych;

13) Tworzenie programów i projektów nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych

w zakresie przydzielonych zadań;

14) Stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji

zadań Statutowych;

15) Współuczestnictwo w realizacji  Miejskiej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych

oraz innych programów uchwalonych przez Radę Miejską Tomaszowa Maz.;

16) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka

Pracownicy  Zespołów  problemowych  w  2018  roku  kontynuowali  lub  podejmowali

współpracę m.in. z:

• 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

• oraz inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje na terenie miasta i całego kraju

Asystent Rodziny

W 2018 roku w MOPS zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, którzy mieli pod opieką 77

rodzin  (  150  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  2018 roku asystent rodziny zakończył pracę:

• ze względu na osiągnięcie celów- 8 rodzin,

• ze względu na zaprzestanie współpracy-6 rodzin,

• ze względu na brak efektów- 9 rodzin,

Przeciętny czas pracy z rodziną to 15 miesięcy.

Mieszkania Chronione

W 2018 roku na terenie miasta Tomaszowa Maz. funkcjonowało  6 mieszkań chronionych:

 przy  ul.  Wschodniej,  Jerozolimskiej,  Krzyżowej,  Jana  Pawła  II,  Warszawskiej  oraz

przy ul. Legionów .

W roku 2018 we wszystkich 6 mieszkaniach chronionych przebywało 9-rodzin ( w tym 9 dzieci),

9- osób uzyskało wsparcie w mieszkaniach chronionych w związku z przemocą w rodzinie.

Łącznie 20- osób w 2018 roku korzystało z tej formy wsparcia.

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.  W  indywidualnym  planie

usamodzielnienia  zawarte  są  cele  zmierzające  do  osiągnięcia  pełnego  usamodzielnienia  całej

rodziny, wskazówki działań,  kolejnych etapów uniezależnienia od pomocy społecznej.  Rodziny,

których dochód nie przekracza progu kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy

społecznej nie ponoszą żadnej odpłatności za eksploatację mieszkania chronionego. W sytuacjach,

kiedy dochód rodziny przekroczy  kryterium dochodowe, MOPS nalicza odpłatność za użytkowanie

mieszkania  chronionego  zgodnie  z  Uchwałą  nr  LXIV/540/10  Rady  Miasta  Tomaszowa  Maz.

Odpłatność ta ustalana jest procentowo i dotyczy samych kosztów eksploatacyjnych według stanu

aktualnego zużycia, nie obejmuje kosztów czynszu, ubezpieczenia itp.



        Podopieczni mieszkań chronionych zobowiązani byli do przestrzegania regulaminu mieszkań

chronionych  oraz  porozumienia  zawartego  z  MOPS.  W  ramach  zadań  własnych  Ośrodek

współpracował TTBS, Komisją Mieszkaniową, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Miasta.

Pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  przyznawany  był  na  podstawie  decyzji  administracyjnej.

Mieszkańcy zobowiązani byli do zameldowania w przyznanych lokalach na pobyt czasowy.

Udział w akcji „ Wymiana ciepła”

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach  ogólnopolskiej

akcji  "  Wymiana  ciepła"   do  której  przystąpił  w  2017r.  kontynuował  akcję  również  w 2018r.

Wystawiono  wieszaki  z  używaną  odzieżą  w  dwóch  miejscach  tj.  na  Placu  Narutowicza  -

Targowisko Miejskie i  przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Cekanowska 5 . Z odzieży

korzystali  najbardziej  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.

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  2018r.  trzech

psychologów zatrudnionych w MOPS świadczyło  pomoc psychologiczną na rzecz uczniów n/w

placówek, udzielając:

       -  133 konsultacji w Zespole Przedszkolnym

– 54 konsultacji w ZS-P nr 1

– 78 konsultacji w ZS-P nr 2  

– 15 konsultacji w ZS-P nr 3  

– 454 konsultacji w ZS-P nr 4  

– 18 konsultacji w ZS-P nr 6  

– 1 konsultacja w ZS-P nr 8

– 110 konsultacji w ZS-P nr 9

– 35 konsultacji w ZS-P nr 10

– 28 konsultacji w Zespole Szkół nr 4

Psycholodzy ponadto regularnie kontaktowali się  z wychowawcami, nauczycielami i pedagogami

szkolnymi  w  sprawach  dzieci  objętych  pomocą  psychologiczną.  Brali   udział



w różnego rodzaju spotkaniach na terenie  placówek (w tym: 7 zespołach wspierających ucznia

i       2 zebraniu z rodzicami) oraz przeprowadzili 8 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 2018 roku  na rzecz beneficjentów Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej  obejmowała  konsultacje  indywidualne  na  terenie  Ośrodka –   535

spotkań  (w tym dorośli –  384 spotkania dzieci – 151 spotkań) oraz

w miejscu zamieszkania beneficjentów - 87 wejścia w środowisko (w tym udział w interwencjach).

Psychologowie brali udział:

       - w 5 grupach roboczych w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty.

       - w 3 zespołach ds. oceny sytuacji rodzin objętych  wsparciem asystenta rodziny.

W ramach grupowych oddziaływań profilaktycznych, psychoedukacyjnych

i psychokorekcyjnych  psychologowie MOPS prowadzili w 2018r.

– 4  zajęcia  warsztatowe  podnoszące  kompetencje  wychowawcze  dla  rodziców

w ramach projektu „Postaw na rodzinę”

– 4  spotkania   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  z emocjami oraz komunikacją interpersonalną.

Psychologowie  w  ramach  swojej  działalności  podejmowali  współpracę

z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej,

kuratorami,  dzielnicowymi,  psychologami,  Ośrodkiem  Interwencji  Kryzysowej,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 wspierał osoby bezrobotne oraz zagrożone marginalizacją społeczną

i zawodową z terenu miasta Tomaszowa Maz. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

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 2018r. w Klubie Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. wsparciem objęto 307 osób.

W  ramach  Klubu  od  stycznia  do  grudnia  2018  roku  udzielono  548  indywidualnych

konsultacji  psychologicznych.  Poradami  psychologicznymi objęto  405 osób dorosłych.  Znaczna

większość  problemów,  z  jakimi  zgłaszały  się  osoby,  dotyczyła  przemocy  w  rodzinie,

współuzależnienia,  zaburzeń  emocjonalnych  oraz  kłopotów  wychowawczych

z dziećmi.

W RAMACH KIS  ZORGANIZOWANO:

PRACE SPOŁECZNOUŻYTECZNE

VIII PIKNIK „ POSTAW NA RODZINĘ”

CHOINKĘ

Klub  Integracji  Społecznej  przy  Miejskim Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Tomaszowie

Maz.

w  okresie  od  lutego  do  grudnia  2018r.  kontynuował  organizację  prac  społecznie  użyteczne  

dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Prace społecznie

użyteczne w lutym wykonywało 30 osób bezrobotnych, z którymi podpisano kontrakty socjalne,  

a w miesiącu marcu prace te wykonywało już 46 osób, w kwietniu  58 osób bezrobotnych, w maju

59 osób, w czerwcu 46 osób, w lipcu  48 osób , w sierpniu 46 osób,  we wrześniu 60 osób, w

październiku 58, w listopadzie 57 osób i w miesiącu grudniu 55 osób. Na realizację prac społecznie

użytecznych łącznie było zaplanowanych 24 000 godz., z czego zostało wykorzystanych  19 946



godzin.  Prace obejmują  40 godzin miesięcznie, nie więcej niż  10 godz. tygodniowo na osobę,

koszt jednej godziny 8,30 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych podejmowano następujące rodzaje działań:

- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.,

- prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.

 Klub Integracji Społecznej w ramach realizacji programu „Inicjowanie i wsparcie działań

dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach

KIS” zorganizował i  przeprowadził  cykl 4 warsztatów dla 15 osób biorących udział  w pracach

społecznie użytecznych. Warsztaty odbywały się lipcu:

· 02.07.2018r. – warsztaty z psychologiem „PUŁAPKA TZW. „CHWILÓWEK”-

JAKIE PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY KIERUJĄ ZJAWISKIEM POPADANIA

W SPIRALĘ ZADŁUŻENIA ORAZ JAK MOŻNA SIĘ PRZED TYM UCHRONIĆ”;

· 09.07.2018r. - warsztaty z przewodniczącym MKRPA "Częste picie alkoholu,  

a problemy osobiste i zawodowe";

· 16.07.2018r. - warsztaty z wykładowcami Centrum Nauki i Kształcenia „ŻAK”

"WIZERUNEK ZEWNĘTRZNY A ROZMOWA O PRACĘ";

· 23.07.2018r.  –  warsztaty  z  doradcą  zawodowym  „ROZMOWA

KWALIFIKACYJNA

Z AUTOPREZENTACJĄ, CV”.

     

 VIII PIKNIK „POSTAW NA RODZINĘ”

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej – kampanii krakowskiej akademii „Postaw

na Rodzinę” zorganizowany został VIII piknik „Postaw na Rodzinę” w dniu 21.06.2018r. na terenie

Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  ul.  Cekanowska  5  miał  on  na  celu  promowanie  tej

kampanii. Głównym organizatorem był MOPS przy współudziale:

- Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Zdrowia, ul. I. Mościckiego 3;

Do udziału w pikniku zostało zaproszonych 72 rodziny (w tym 165 dzieci), dotkniętych problemem

bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– rodzina niepełna – rodzina wielodzietna oraz przemocy w rodzinie.

Piknik poprzedził cykl warsztatów z rodzicami (w każdy poniedziałek w miesiącu czerwcu),



które prowadzili psycholodzy zatrudnieni w MOPS.  W warsztatach brało udział 15 rodziców.

Tematy warsztatów:

I. „TABLETOWE DZIECI – WPROWADZENIE DO TEMATU POPRZEZ DYSKUSJĘ”;

II.  „DLACZEGO  MÓWIMY  O  KORZYSTANIU  Z  TELEFONU  -TABLETU  LUB  TELEWIZJI  

W KATEGORIACH UZALEŻNIENIA”.

III. „UZALEŻNIENIA OD GIER KOMPUTEROWYCH I PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH”.

IV.  „PROFILAKTYKA  UZALEŻNIENIA  OD  ELEKTRONICZNYCH  GADŻETÓW  I  ŚWIATA

WIRTUALNEGO”.

Odbyły  się  również  jednorazowe  warsztaty  dla  rodziców  z  funkcjonariuszami  KPP  

w  Tomaszowie  Mazowieckim  pt.:  „ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH  I  RODZICÓW W

PRZYPADKACH  NADUŻYWANIA  SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH  –  PRZEPISY

PRAWA”  

Piknik  zapewniał  wiele  atrakcji,  zabaw  i  konkursów  dla  dzieci  i  rodziców.  Wszystkie

przybyłe dzieci zostały obdarowane upominkami.                                                           

 Choinka

W dniu 05.12.2018r. w sali widowiskowej TO-MY odbyła się choinka dla dzieci, na które

zostało  zaproszonych 96 dzieci  z   39 rodzin,  które były  objęte  wsparciem asystenta  rodziny.

Podczas  choinki  Zaprezentowane  zostało  przedstawienie  pt.  „Komputerowy  Czarodziej”

w wykonaniu Teatru Profilaktyczno - Edukacyjnego „Moralitet” z Krakowa. Nie zabrakło Mikołaja

oraz upominków światecznych, którymi zostały obdarowane dzieci beneficjentów MOPS.

Klub Seniora „SŁONECZNA JEDYNKA”

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Klub Seniora, który liczy 96  klubowiczów

w wieku 59-81 lat. Spotkania klubowe odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w

Szkole  Podstawowej  Nr  1  o  godzinie  16-tej.  Dyżury  Przewodniczacego  w  każdy  pozostały

poniedziałek miesiąca o godz. 16-tej. Posiedzenia Rady Starszych odbywały się raz w miesiącu.

W ramach swoich spotkań i aktywności seniorzy organizowali i brali udział w licznych atrakcjach

turystycznych, wycieczkach, wyjazdów do teatru, kina  itp. 



Dom Dziennego Pobytu

               Dom Dziennego Pobytu rozpoczął funkcjonowanie 11.02.2013 r. przy  ul.Marszałka

Józefa Piłsudskiego 34. W dniu 07 marca 2016 r. nastąpiła zmiana adresu placówki DDP na ul. Jana

Pawła II 37 przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Od  08.10.2018  r  Dom  Dziennego  Pobytu  funkcjonuje  przy  ul.Św.Antoniego  55  w  ramach

projektu”Tomaszowskie  Centrum  Usług  Społecznych”.  Jest  to  miejsce  przeznaczone  dla  osób

starszych  i  niepełnosprawnych,  zapewniający  im  wsparcie  poprzez  aktywizację  społeczną  ,

wypełnione różnego rodzaju działaniami mającymi na celu zapewnienie wsparcia i pomocy zgodnej

z potrzebami ludzi starszych.

W  2018 roku łącznie  w DDP przebywało 29 osób: w okresie - I - XI - 16 osób , w okresie - X - XII

–  25 osób.

Do 30.09.2018 r pełna odpłatność za pobyt w DDP wynosiła: 540,68 zł.,a od 08.10.2018 r.               

457,53 zł.

Pensjonariusze ponosili następującą odpłatność :

w okresie I – IX/18r

- 3 osoby ponosiły odpłatność   - 5%

- 5 osób ponosiło odpłatność     - 10%

- 5 osoby ponosiły odpłatność   - 15%

- 3 osoby ponosiły odpłatność   - 20%

w okresie X – XII/18r

- 5 osób poniosło odpłatność- 5%

- 8 osób poniosło odpłatność -10%

- 6 osób poniosło odpłatność - 15%

- 4 osoby poniosło odpłatność - 20%

- 2 osoby poniosły odpłatność – 27%

Na koniec m-ca grudnia 2018 roku w DDP przebywało 25 osób ( 20 kobiet i 5 mężczyzn).

DDP funkcjonował w 2018roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. W placówce

przy ul.J.Pawła II oprócz głównej sali, w której przebywali uczestnicy , 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.

W nowej placówce uczestnicy mogą korzystać z 2 sal głównych,w jednej z nich jest do dyspozycji

telewizor oraz zestaw do odtwarzania. Ponadto na terenie placówki znajduje się gabinet pielęgniarki

oraz  masażystki  wyposażony  w łóżko  do  masażu  .Sala  rehabilitacyjna  na  której  odbywają  się

zajęcia  z  fizjoterapeutką  wyposażona  jest  w  2  bieżnie,  2  rowerki  stacjonarne,2  orbitreki

mechaniczne oraz piłki do ćwiczeń, hantelki i karimaty.   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.  Gośćmi  w  DDP  byli: -  „Jesienne

Słowiki”-  grupa  wokalna  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów–Grupa  artystyczna

NAZAwołanie  z  Tomaszowskiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku–Grupa  artystyczna  Klubu

Seniora  „Słoneczna Jedynka”  z  Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Społecznej,  Dzieci  z  Przedszkola

„Promyczek” w Tomaszowie Maz., Dzieci z Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Maz., Uczniowie ze

Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Maz., Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.,

Uczniowie  z  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  3  w  Tomaszowie  Maz.,  Funkcjonariusze

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Tomaszowie  Maz.,  Funkcjonariusze  Wojewódzkiej  Komendy

Policji w Łodzi - Grupa Latino z Klubu Tańca Towarzyskiego w Tomaszowie Maz. Do dyspozycji

seniorów była herbata, kawa, ciastka,cukierki.  

Obecnie każdy uczestnik ma możliwość korzystania codziennie z 2 posiłków dziennie :śniadanie i

obiad  oraz  słodki  dodatek  w  postaci  ciasta,  które  dostarcza  firma”  Deko  Smak”.  W  Domu

Dziennego  Pobytu  była  prowadzona  szeroko  rozumiana  terapia  tj.  rękodzieło,  biblioterapia,

muzykoterapia  czynna  i  bierna,filmoterapia,  choreoterapia  a  także  gimnastyka.  Zajęcia  były

prowadzone przez 3 terapeutów, miały na celu podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej.

Arteterapia  i  rękodzieło  dawało  możliwość  rozwijania  często  uśpionych  pasji,  uruchamiało

wyobraźnię a przede wszystkim oddalało problemy zdrowotne wieku starczego.

Uczestnicy mieli możliwość także skorzystać z pomocy pracowników socjalnych, uzyskać poradę

prawnika  czy  psychologa  (prelekcje  psychodukacyjne)  Pomocą  psychologiczną  nie  były  tylko

rozmowy indywidualne ale również zajęcia grupowe poruszające różne problemy, mające na celu

edukowanie  osób  starszych  i  motywowanie  do  pozytywnego  odbioru  otaczającego  nas  świata.

Seniorzy objęci byli cotygodniową opieką pielęgniarki, która zajmowała się mierzeniem ciśnienia,

poziomu cukru, wagi .Ważnymi wydarzeniami w Domu Dziennego Pobytu i jego uczestników było

organizowanie  wszystkich  polskich  świąt  i  zabaw  zgodnie  z  obyczajem  i  tradycją.  W nowej



placówce odbyła się uroczysta Wigilia.  Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu odwiedzili  miejsca

kultury oraz ważne miejsca w mieście biorąc udział w różnych wydarzeniach w mieście ( wystawy,

koncerty). Seniorzy systematycznie korzystali ze spacerów na świeżym powietrzu poprawiających

kondycję, odwiedzili pizzerię Capone oraz Lodziarnię.

Projekt "Integracja II"

     Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tomaszowie  Mazowieckim  w  2018  roku  jest

realizatorem dwóch projektów partnerskich.  Pierwszy z nich obejmuje działania  mające na celu

aktywizację społeczno-zawodową klientów MOPS natomiast drugi oferuje szeroki wachlarz usług

społecznych i zdrowotnych zarówno dla mieszkańców miasta jak i całego powiatu tomaszowskiego.

Na realizacje zadań przewidzianych w wyżej wymienionych projektach pozyskano dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Od maja 2018 r. ramach projektu „Integracja II” 69 osób objęto pracą socjalną oraz skierowano na:

· warsztaty i indywidualne porad prawne,

· warsztaty prozdrowotne, 

· trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

· warsztaty Potęga autoprezentacji,

· warsztaty Dbam o siebie dla kobiet,

· warsztaty Aktywna mama z 5-godzinnymi zajęciami wyjazdowymi zorganizowanymi na

terenie województwa łódzkiego,

· szkolenia zawodowe: obsługa kas fiskalnych oraz magazynier z obsługą wózka widłowego,

· usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,

· trzymiesięczne staże zawodowe dla uczestników projektu,

· realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy

w  Tomaszowie  Mazowieckim,  obejmującego  treningi:  rozwoju  interpersonalnego,

budowania umiejętności współpracy, komunikacji z elementami mediacji oraz organizację

prac społecznie użytecznych.

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim zrealizowano również

Program Aktywizacja i  Integracja  obejmującego treningi: rozwoju interpersonalnego, budowania



umiejętności  współpracy,  komunikacji  z  elementami  mediacji  oraz  organizację  prac  społecznie

użytecznych dla 10 osób.

Ponadto uczestnicy projektu objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych między

innymi na zakup opału, żywności, obuwia, odzieży oraz na wyrobienie i aktualizację książeczek

zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Klientom zostały przyznane również świadczenie

w formie rzeczowej tj. paczki zawierające produkty żywnościowe i chemię gospodarczą.

Projekt zakłada objęcie wsparciem ogółem 100 osób, w tym 20 w ramach PAI.

Projekt będzie realizowany do końca lutego 2020 roku, a jego ogólna wartość wynosi 963.247,96

zł,  w  tym  dofinasowanie  818.732,84  zł.  Do  końca  grudnia  2018  roku  rozliczono  wydatki  w

wysokości 344 395,43 zł, w tym wkład własny MOPS 38 698,16 zł.

Dzięki  pozyskanemu  dofinasowaniu  projektu  pn.  „Tomaszowskie  Centrum  Usług

Społecznych” od czerwca 2018 r. wyremontowano i wyposażono budynek mieszczący się przy ul.

Św. Antoniego 55 gdzie obecnie funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu zapewniający kompleksową

opiekę  oraz  aktywizację,  zarówno  w  sferze  fizycznej  jak  i społecznej  30 osobom.  Do  działań

prowadzonych w DDP zaangażowano: koordynatora DDP, terapeutkę, pielęgniarkę, fizjoterapeutkę,

masażystkę,  pracownika  gospodarczego  i  firmę  sprzątającą.  Podopiecznym  DDP  zapewniono

wyżywienie  w postaci  dwóch  posiłków  dziennie  i  materiały  na  zajęcia.  W  nowocześnie

wyposażonych salach  przeznaczonych na  Klub Seniora  realizowane są warsztaty  organizowane

przez stowarzyszenia senioralne będące Partnerami projektu, w tym: zajęcia ruchowe, warsztaty

muzyczne, rękodzieła, teatralne, florystyczne, kulinarne, z zakresu bezpieczeństwa oraz spotkania

dotyczące  edukacji  zdrowotnej.  Uczestnikom  ww.  warsztatów  zapewniono  poczęstunek.

Zaangażowano wykwalifikowaną kadrę świadczącą pomoc osobom potrzebującym w formie usług

opiekuńczych i asystenckich,  które wykonywane są w miejscu zamieszkania.  W ramach projektu

uruchomiono  wypożyczalnie  sprzętu  pierwszej  potrzeby.  Uczestnicy  projektu  objęci  są  pracą

socjalną.  Projekt zakłada objęcie wsparciem ogółem 876 osób.

Wsparciem w projekcie objęto już ponad 330 osób. Projekt będzie realizowany do końca lutego

2021 roku, a jego wartość projektu wynosi 4.635.550,99 zł,  z czego pozyskane dofinansowanie

stanowi  4.171.956,89  zł.  Do  końca  listopada  2018  roku  (zgodnie  z założonymi  okresami

sprawozdawczymi) rozliczono wydatki w wysokości 657 818,52 zł.    

 

Sprawozdanie z działalności Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu
Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego za 2018 rok.



Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego

realizuje  zadania  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,

świadczenia wychowawczego i świadczenia “Dobry Start” w oparciu o ustawy:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj Dz. U. z 2018r., poz. 2220),

obowiązująca od dnia 1 maja 2004r.;

- ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (Dz. U. z 2018r.,

poz. 554 z późn. zm.), 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 2018r.,

poz. 2134);

-  Uchwała  Nr  80  Rady  Ministrów z  dnia  30  maja  2018r.  w  sprawie  ustanowienia  rządowego

programu  “Dobry  Start”  (Dz.  U.  z  2018r.,  poz.  514)  oraz  Rozporządzenie  Rady  Ministrów

z  dnia  30  maja  2018r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu

“Dobry Start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061). 

Przepisy wyżej wymienionych ustaw określają warunki nabywania prawa do  świadczeń

rodzinnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  zasiłków  dla  opiekunów,  świadczenia

wychowawczego  oraz  świadczenia  “Dobry  Start”,  a  także  zasady  ustalania,  przyznawania  i

wypłacania tych świadczeń.

• Świadczenia rodzinne to:  

1. Zasiłek rodzinny, który 
od 1 listopada 2016r. 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 do 31.10.2018r., 184,42 zł miesięcznie od 
01.11.2018r.); 
b. świadczenie pielęgnacyjne (od 1 stycznia 2018 roku wynosiło 1.477 zł miesięcznie)                      
c. specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie do 31.10.2018r., 620 zł miesięcznie od 
01.11.2018r.). 

3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, który stanowi, iż Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym            
na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie 
jednorazowe).

5. Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie do 31.10.2018r., 620 zł miesięcznie od 01.11.2018r.).

6. Świadczenie rodzicielskie jest nowym świadczeniem obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku    
i wynosi 1.000 zł miesięcznie.

Określone w ustawie pieniężne świadczenia rodzinne mają na celu wspieranie rodziny w

realizowaniu  jej  funkcji  opiekuńczej,  wychowawczej  i  edukacyjnej  związanych  z  utrzymaniem

dziecka w oparciu o kryterium dochodowe, których środkiem finansowania jest budżet państwa.

Obok  posiadania  dziecka  na  utrzymaniu,  głównym  kryterium  uprawniającym  do  świadczeń

rodzinnych,  jest  przeciętny  miesięczny  dochód  w  przeliczeniu  na  osobę  w  rodzinie  z  roku

kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. 

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 2019r. 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.  



Jednakże  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.  Zmiany objęły również rodziny,  które

nie miały prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego.               

Świadczenia  rodzinne  przyznawane  są  na  okres  zasiłkowy,  który  oznacza  okres

od 1  listopada do 31 października  następnego roku kalendarzowego.  Od 1  stycznia  2016 roku

prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie złożonego wniosku wraz z oświadczeniami

strony,  zaś  podmiot  ustalający  prawo  do  świadczeń  samodzielnie  gromadzi  dane  o  wysokości

dochodów  opodatkowanych  uzyskanych  przez  członków  rodziny  w  roku  kalendarzowym

poprzedzającym  okres  zasiłkowy,  pozysując  je  drogą  elektroniczną  za  pomocą  portalu  PIU

Empatia.

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.  Ponadto,  do każdego z

dodatków wymagane jest  spełnienie  dodatkowych warunków związanych z tytułem (powodem)

przyznania dodatku. Jednocześnie można pobierać kilka rodzajów dodatków.

Za  osoby  pobierające  świadczenie  pielęgnacyjne  i specjalny  zasiłek  opiekuńczy

oraz zasiłek dla opiekuna organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

od  podstawy  odpowiadającej  wysokości  świadczenia  pielęgnacyjnego  i  specjalnego  zasiłku

pielęgnacyjnego  oraz  zasiłku  dla  opiekuna  przysługującego  na  podstawie  przepisów

o  świadczeniach  rodzinnych  przez  okres  niezbędny  do  uzyskania  okresu  ubezpieczenia

(składkowego  i  nieskładkowego).  Również  za  osoby  pobierające  świadczenie  pielęgnacyjne

i  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  oraz  zasiłek  dla  opiekuna,  niepodlegające  obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana jest składka zdrowotna.

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.  W  okresie  wypłaty  świadczeń  z  funduszu  może  wystąpić  sytuacja  zmiany

wysokości zasądzonych alimentów poprzez ich podwyższenie lub obniżenie. Ustawa, która weszła

w życie w dniu 1 października 2008r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła

nowe przepisy zawierające środki dyscyplinujące, zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności

osób zobowiązanych do alimentacji.

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  (uregulowanego  w

szczególności  w obowiązujących od 1 października 2008r. przepisach rozdziału 2 w/w ustawy)

nastąpiło  w  oparciu   o  upoważnienie  Prezydenta  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  do

prowadzenia postępowania i podejmowania w tych sprawach wielu czynności przeciwko osobom,

które 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.

Środki te mają na celu usprawnienie egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz odciążenie

budżetu państwa z ponoszenia kosztów utrzymania dzieci i osób zależnych, których rodzice nie

uczestniczą w łożeniu na ich utrzymanie. Działania te zostały rozpoczęte poprzez wystosowanie

pisma  wzywającego  dłużnika  w  celu  przeprowadzenia  wywiadu  alimentacyjnego  i  odebrania

oświadczenia majątkowego.

Organ  właściwy  dłużnika  w  okresie  od  stycznia  2018r.  do  grudnia  2018r.  prowadził

postępowanie wobec 602 dłużników alimentacyjnych, u których podjęto następujące działania:

  1. Wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe dłużnika - 426 osób zostało wezwanych.

  2. Aktywizacja zawodowa dłużników - 16  wniosków wysłanych do Powiatowego Urzędu Pracy

  3.  Wszczęcie  postępowania  dotyczące  uznania  dłużnika  za  uchylającego  się  od  zobowiązań

alimentacyjnych - 60 wszczęto postępowania.                     

  4. Decyzja dotycząca dłużnika alimentacyjnego:

-  w  sprawie  uznania  za  uchylającego  się  od  zobowiązań  alimentacyjnych  –  36  osoby,

- w sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – 9 osób.

  5. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji – 45 wniosków wysłanych do

Prokuratury:                              

- wszczęcie dochodzenia – 15,
- odmowa wszczęcia dochodzenia – 7,
- umorzenie postępowania – 8,
- zawieszenie postępowania – 0,
- podjęcia zawieszonego postępowania – 0,
- wyrok skazujący – 30.
  6. Złożenie wniosku do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy - 44 wniosków,
- wszczęcie postępowania – 15,                                                       
- odmowa wszczęcia postępowania – 4,
- umorzenie postępowania – 19,
- zatrzymanie prawa jazdy – 15,
- zwrot prawa jazdy – 12,                                                                               



- 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 – 9 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 rodzice-opiekunowie 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.  Wsparcie

finansowe ma na celu poprawę sytuacji  życiowej  rodzin oraz  odwrócenie negatywnego

trendu demograficznego w Polsce. O wsparcie ubiegać mogli się także samotni rodzice,

rodziny  patchworkowe  oraz  rodziny  zastępcze,  rodzinne  domy  dziecka

oraz  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  typu  rodzinnego.

500 zł  to kwota netto,  zwolniona z podatku dochodowego i  nie będzie podlegać

egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie jest

wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy

społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. 

• Świadczenie “Dobry Start” :    dotyczy  wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości

300  zł  dla  każdego  uczącego  się  dziecka  i  weszło  w  życie  1  czerwca  2018  r.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci

do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed

ukończeniem  18  lat  nauki  w  danej  szkole.  W  przypadku  dzieci  niepełnosprawnych

uczących się w szkole świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Po  raz  pierwszy  program  objął  uczniów  rozpoczynających  rok  szkolny  2018/2019.

Przyznanie i  wypłata  świadczenia były realizowane przez gminy,  a  w przypadku dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie było przyznawane m. in.

na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. 

Świadczenie  nie  przysługuje,  gdy  dziecko  zostało  umieszczone  w  domu  pomocy

społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie



karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne

utrzymanie,  albo  w  pieczy  zastępczej  (w  takim  przypadku  świadczenie  „Dobry  Start”

będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą). Jak również nie przysługuje

na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania

przedszkolnego tzw. „zerówka”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim od 1 stycznia 2018r.       
do 31 grudnia 2018r. przyjął około 16.041 wniosków świadczeniobiorców                                        

- dotyczących świadczeń rodzinnych: 5.465, 
- dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 718,                                                                  
- dotyczących świadczenia wychowawczego: 4.753,                                                                             
- dotyczących świadczenia “Dobry Start”:  5.105,

zaś wydał decyzje administracyjne w sprawach: 

* świadczeń rodzinnych po uprzednim wszczęciu postępowania na wniosek strony bądź z urzędu – 
6.146 decyzji, w tym:
- dotyczących przyznania, zmiany, uchylenia, wstrzymania – 5.430 decyzje,
- dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 168 decyzji,
- dotyczących odmowy przyznania świadczeń rodzinnych – 161 decyzje,
- dotyczących przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 387 decyzji;

* świadczeń z funduszu alimentacyjnego po uprzednim wszczęciu postępowania na wniosek strony 
bądź z urzędu – 896 decyzji, w tym:
- dotyczących przyznania, zmiany, uchylenia, wygaszenia – 735 decyzji,  
- dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 61 decyzje,               
- dotyczących odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 44 decyzji,
- dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego – 47 decyzje,                                                            
- dotyczących umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – 9 decyzji.

* świadczenie wychowawcze po uprzednim wszczęciu postępowania na wniosek strony bądź          
z urzędu – 4.953 decyzji, w tym:
- dotyczących przyznania, zmiany, uchylenia - 4.479 decyzji,
- dotyczących przyznania i odmowy - 113 decyzji,
- dotyczących nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 187 decyzji,
- dotyczących odmowy przyznania świadczenia wychowawczego - 174 decyzji.

Natomiast  w  sprawie  *  przyznania  świadczenia  “Dobry  Start” organ  wydał  informację
dla  6.740  dzieci  na  kwotę  2.022.000,00  zł,  zaś  w  sprawie odmowy  przyznania  świadczenia
organ wydał 4 decyzje.   

Liczba  wniesionych  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Piotrkowie  Tryb.
odwołań  od  wydanych  przez  organ  właściwy  decyzji  administracyjnych  wyniosła  42  w  tym:
- dotyczących świadczeń rodzinnych: 10 spraw,
- dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 11 spraw,



- dotyczących świadczenia wychowawczego: 21 spraw,
- dotyczących świadczenia “Dobry Start”: 0 spraw.

Stanowisko organu II instancji w powyższych sprawach:

- decyzji utrzymujących w mocy decyzje wydane przez organ I instancji (w całości lub w części) –
21 spraw (w tym: 6 świadczenia rodzinne, 9 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 6 świadczenia
wychowawcze),

- decyzji przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji –  10 spraw (w tym: 2
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 6 świadczenie wychowawcze, 2 świadczenia rodzinne),

- decyzji uchylających decyzję organu I instancji i przypisujących do zwrotu  – 3 sprawy dotyczące
świadczenia wychowawczego,

- uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 1 sprawa dotycząca świadczenia wychowawczego,

-  stwierdzenie  nieważności  decyzji  organu  I  instancji  –  5  spraw  dotyczących  świadczenia
wychowawczego,

- pozostawione bez rozpatrzenia przez SKO  – 2 sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych. 
 

Do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Łodzi  zostały  przekazane

2  sprawy dotyczące  funduszu  alimentacyjnego,  który  to  sąd  utrzymał  w  mocy  decyzję  organu

I instancji i oddalił je prawomocnym wyrokiem sądu.   

Kadry i Zatrudnienie w 2018 roku

W 2018 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na etaty wynosiło 102,5.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku MOPS w Tomaszowie Maz. zatrudniał 105 osób (etatowo-102,5)

 w tym:

1. zadania własne  -  82 osoby (etatowo - 80):
    
    -  starszy specjalista pracy socjalnej                      -   4 osoby
    -  specjalista pracy socjalnej                                  - 19 osób
    -  starszy pracownik socjalny                                -   4 osoby
    -  opiekun w ośrodku pomocy społecznej             -   6 osób
    -  asystent rodziny                                                 -   4 osoby
    - asystent osoby niepełnosprawnej                       -    1 osoba
   -  terapeuta                                                             -    3 osoby
    -  pozostali pracownicy                                         -  41 osób



2. zadania zlecone  -  23 osoby (etatowo- 22,5):
    - świadczenia rodzinne,fundusz alimentacyjny    -  18 osób (etatowo -17,5)
    - świadczenie wychowawcze                -     5 osób (etatowo -  5)
    
 W 2018 roku Ośrodek zorganizował staż zawodowy dla 3 osób bezrobotnych   
skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. 

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

· Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
a) na dostawę:

 środków czystości;
 tonerów;
 artykułów spożywczych, w tym paczek dla dzieci;
 wody mineralnej; 
 materiałów biurowych i plastycznych; 
 materiałów przemysłowych;
 pieczątek;
 mebli biurowych;
 wózków metalowych oraz zestawów do sprzątania;
 drobnego sprzętu AGD; 
 sprzętu elektronicznego typu: komputery, niszczarki, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne;
 oprogramowania;
 sprzętu peryferyjnego do komputerów oraz akcesoriów komputerowych;
 klimatyzatorów;

18 postępowań na dostawy o łącznej wartości brutto: 174.162,90 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 przewozu osób; 
 bieżące prace remontowe pomieszczeń biurowych MOPS, mieszkań chronionych;
 wykonanie dokumentacji kosztorysowej budynku przy ul. Św. Antoniego 55;

12 postępowań na usługi o łącznej wartości: 100.481,41 zł;
c) na dostawę i usługi w ramach projektu „Integracja II”:

 materiałów biurowych, 
 tonerów, 
 usługa wytworzenia z własnych materiałów druków,
 artykułów spożywczych,
 środków czystości,



 wynajem sal warsztatowych,
6 postępowań na dostawy o łącznej wartości: 36.201,51 zł;

d) na dostawę i usługę w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”:
 wyposażenie sali rehabilitacyjnej;
 zakup mebli, komputera, drukarki, tonerów, sprzętu pierwszej potrzeby, rolet
 materiałów warsztatowych, papierniczych;

9 postępowań, o łącznej wartości: 11.565,00 zł.
e) na dostawę i usługę w ramach KIS:

 artykułów spożywczych;
 materiałów warsztatowych, papierniczych;
 upominków na piknik;
 opłacenie spektaklu Moralitet pt: „Komputerowy czarodziej”;
 materiałów na piknik;
 zakup zestawów naprawczych do namiotów;
 Zorganizowanie  i  obsługa  pikniku  rodzinnego  dla  dzieci  klientów  Miejskiego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim,
 zakup niszczarki,

4 postępowania, o łącznej wartości: 16.416,00 zł.
 

· Udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) Przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego     
i obiadów dla uczestników biorących udział w warsztatach i szkoleniach, wynikających        
z zadań projektu „INREGRACJA II”:
1 postępowanie na dostawę o łącznej wartości: 54.255,00 zł.;
b) Przygotowywanie i wydawanie wyżywienia dla uczestników projektu „Tomaszowskie 
Centrum Usług Społecznych”:
1 postępowanie na dostawę o łącznej wartości: 57.750,00 zł.;
c) Prace remontowe w Tomaszowskim Centrum Usług Społecznych - dostosowanie 

budynku i pomieszczeń do prowadzenia wsparcia w ramach Tomaszowskiego Centrum Usług 
Społecznych”:
1 postępowanie na roboty budowlane o łącznej wartości: 349.965,12 zł;
d) Zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania i dowozu klientom Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim:
1 postępowanie na usługę o łącznej wartości: 777.777,78 zł

· Doręczanie korespondencji:

L.p. Miesiąc/2017 r. Świadczenia
rodzinne,

wychowawcze,
alimentacyjne

Świadczenia z
pomocy społecznej,

dod.mieszkaniowych,
stypendiów i zasiłków

szkolnych

Łącznie

1. Styczeń 2 264 szt. 2 002 szt. 4 266 szt.

2. Luty 1 665 szt. 3 599 szt. 5 264 szt.

3. Marzec 1 061 szt. 1 639 szt. 2 700 szt.

4. Kwiecień 1 224 szt. 1 375 szt. 2 599 szt.

5. Maj 1 150 szt. 1 804 szt. 2 954 szt.



6. Czerwiec 1 124 szt. 1 444 szt. 2 568 szt.

7. Lipiec 770 szt. 1 178 szt. 1 948 szt.

8. Sierpień 1 357 szt. 1 116 szt. 2 473 szt.

9. Wrzesień 1 752 szt. 1 529 szt. 3 281 szt.

10. Październik 5 011 szt. 2 422 szt. 7 433 szt.

11. Listopad 3 650 szt. 3 875 szt. 7 525 szt.

12. Grudzień 954 szt. 1 494 szt. 2 448 szt.

RAZEM 21 982 szt. 22 041 szt. 41 967 szt.

 
· Administrowanie  oraz  dokonywanie  napraw w mieszkaniach  chronionych będących pod

nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
· Nadzorowanie prac osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne – 21 osób.
· Nadzorowanie osób wykonujących pracę w ramach prac społecznie użytecznych – 2 osoby.
· Przestrzeganie  terminów  i  nadzorowanie  przeglądów  technicznych  i  budowlanych

budynków  będących  w  trwałym  zarządzie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim oraz sprzętu gaśniczego.

· Współpraca  ze  służbami  BHP w  celu  przeprowadzania  kontroli  warunków  pracy  oraz
likwidacji zagrożeń występujących w środowisku pracy. 

· Analizowanie stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy.
· Dbanie  o  porządek  oraz  estetykę  terenów  należących  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
· Zamykanie  i  otwieranie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tomaszowie

Mazowieckim.

Informacje o Budżecie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

W 2018 roku wydatkowano kwotę: 84.340.270,70 zł, w tym:

na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 62.114.447,92 zł, z tego:

1. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” (Rozdział 85501):                        35.739.777,27

w tym wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia „Rodzina 500+”            35.208.182,37

- koszty obsługi zadania     531.594,90

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502):



24.051.483,96

w tym wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 19.004.454,00

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego   3.460.144,11

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające 

  świadczenia pielęgnacyjne                 905.789,53

- koszty obsługi zadania     681.096,32

3.Świadczenia społeczne „Za Życiem” (rozdział 85502/1)       24.738,00

w tym wydatkowano na:

– świadczenia „Za Życiem” 24.000,00

– koszty obsługi     738,00

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)     166.257,24

5. Wydatki na dodatek energetyczny i koszty obsługi (rozdział 85215), w tym:       15.217,30

- dodatek energetyczny       14.942,30

- koszty obsługi            275,00

6. Wydatki na sprawowanie opieki „opiekun prawny” oraz na obsługę

    zadania (rozdział 85219), w tym:       18.653,70

- świadczenia społeczne       18.378,70

- koszty obsługi            275,00

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze       

8.880,00

8. Świadczenie „Dobry Start” (Rozdział 85504):                                    2.089.440,45

w tym wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia „Dobry Start”            

2.022.000,00

- koszty obsługi zadania     67.440,45



Na realizację zadań własnych rozdysponowano środki finansowe w łącznej wysokości:

22.225.822,78 zł, z tego:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)                     16.416,00

    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         16.416,00

2. Piecza zastępcza (rozdział 85508)     731.181,52

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

    społecznego - działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

   (rozdział 85502)                             62.964,40

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

    świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213)    338.268,95

5. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)    7.515.490,44

    w tym:

- zasiłki okresowe 1.844.453,34

- zasiłki celowe   272.951,96

- zasiłki celowe specjalne      42.113,78

- środki czystości dla podopiecznych        5.941,40

- schronisko      24.616,00

- magazyn PCK      10.140,53

- sprawienie pogrzebu                  19.000,00

- opłacenie pobytu w DPS 5.296.273,43

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano kwotę: 2.335.488,80

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) wydatkowano kwotę:  4.385.706,56

8. Na utrzymanie Ośrodka (rozdział 85219) 

4.043.170,51



   w tym: 

    - na wynagrodzenia i pochodne 3.556.925,18

    - pozostałe wydatki rzeczowe    486.245,33

9.Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydatkowano kwotę:   200.766,47

10.Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano kwotę:                           

1.590.336,38

     w tym:

     - posiłki w szkołach i przedszkolach    349.576,38

- dotacja celowa 321.965,46

- środki własne gminy                             27.610,92

     - posiłki dla dorosłych    767.765,00

- dotacja celowa 506.825,00

- środki własne gminy 260.940,00

     - zasiłki celowe     472.995,00

- dotacja celowa             284.445,00

- środki własne gminy 188.550,00

11. Pozostała działalność (rozdział 85295) wydatkowano kwotę: 288.655,40

w tym:

    - prace społecznie użyteczne     157.803,80

     - wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu, w tym:     130.851,60

• wynagrodzenia i pochodne                                          104.726,18

• pozostałe wydatki rzeczowe                                           26.125,42

11.Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)    599.861,52

     w tym:

     - stypendia dla uczniów             594.526,07

     - zasiłki szkolne     5.335,45

12. „Asystent rodziny”(rozdział 85504) wydatkowano kwotę   117.515,83 zł 
                               



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

341.770,57

• wkład własny                                                               42.682,16

• wkład obcy                                                                 299.088,41

Na realizację projektu „TCUS” (rozdział 85295) wydatkowano kwotę:     683.666,31

• wkład własny                                                               91.180,74

• wkład obcy                                                                 595.485,57

Budżet MOPS w Tomaszowie Maz. w latach 2015-2018

Rok 2015 2016 2017 2018

Kwota 43.064.706,58 75.529.670,38 85.530.466,60 84.340.270,70

Liczba osób objętych wsparciem pomocy społecznej w latach 2015 – 2018.

Rok 2015 2016 2017 2018

Liczba osób 4067 3604 2863 2498

Liczba  osób  objętych  wsparciem  w  formie  Świadczeń  Rodzinnych,  Funduszu
Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego w latach 2015 – 2018.
Rok 2015 2016 2017 2018

L.os./ŚR 6 782 5 414 4 769 5 465

L.os./FA 1 013 918 859 718

L.os./ŚW - 4 409 4 376 4 753

Liczba  decyzji  i  informacji  dotyczących przyznania  świadczeń  wydanych przez  MOPS
w Tomaszowie Maz. w 2018r. 
Rodzaj decyzji Liczba decyzji



Świadczenia pomocy społecznej 12.003

DDP 29

Dodatki mieszkaniowe 2.020

Dodatki energetyczne 240

Stypendia i zasiłki szkolne 815

Świadczenia Rodzinne 6.146

Fundusz Alimentacyjny 896

Świadczenie wychowawcze 4.953

Świadczenie "Dobry start" 6.740

RAZEM 33.842

UWAGI  KOŃCOWE

Kwestie społeczne, którymi na co dzień zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Tomaszowie  Mazowieckim  charakteryzują  się  występowaniem  trudnych  sytuacji  życiowych

takich  jak:  niepełnosprawność,  bezdomność,  bezrobocie,  ubóstwo,  alkoholizm,  przemoc  czy

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Wiedza na temat  skali problemów

i  potrzeb  mieszkańców  i  podopiecznych  Ośrodka  nadaje  kierunek  podejmowanym  działaniom

pomocowym  i  profilaktyce.   Dlatego  też  zadania  realizowane  przez  MOPS  stanowią  szerokie

i  planowane  spektrum  działań  podejmowanych  przy  współpracy  wszystkich  instytucji

i  organizacji  samorządowych  i  pozarządowych,  które   wsparcie  i  pomoc  osobom  i  rodzinom

z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  mają w zakresie swoich statutowych zadań. 

Wsparcie  i  zabezpieczenie  socjalne  wymaga   nakładów  pieniężnych  z  budżetu  miasta

i pozabudżetowych m. in. środków państwowych i unijnych. Z tego też względu tak istotne jest

planowanie  i  szacowanie  kosztów  potrzebnych  na  właściwą  realizację  określonych  zadań

zmierzających do poprawy sytuacji materialno – bytowej wielu osób i rodzin dotkniętych różnego

rodzaju dysfunkcjami społecznymi oraz kontynuacje wspierania aktywnych form przeciwdziałania

wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społecznej.     


