
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku 
w roku 2010 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

     I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania:
1. zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, 
2. inne zadania- w zakresie:

dodatków  mieszkaniowych,  świadczeń  rodzinnych,  zaliczki  alimentacyjnej,  funduszu 
alimentacyjnego,  ustalania  uprawnień  do  świadczeń  zdrowotnych  dla  świadczeniobiorców 
innych niż ubezpieczeni, wydawania opinii w sprawach pomocy dla kombatantów.   
II POMOC SPOŁECZNA
II. 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy: 

 finansowej, poradnictwa  dla 507 rodzin ( 1104 osób w tych rodzinach, czyli dla 5,93 % 
mieszkańców miasta, których na koniec 2010 roku było 18.607 ).  Pomoc finansową, rzeczową 
otrzymało  464 rodzin, pracą socjalną objęto 413 rodzin.  

 w formie obiadów w szkole dla 141 dzieci  i 37 dorosłych ( dla dzieci szkoły podst. i gimna-
zjum zakupiono drugie dania, dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych  pełen obiad; dla 
dorosłych niepełnosprawnych obiady dowieziono do domu, 

 usługowej- 15 osobom niepełnosprawnym, wymagającym opieki osoby drugiej, 
 usługowej specjalistycznej -21 osobom chorym psychiczne lub niesprawnym intelektualnie, 
 Klienci  MOPS  mieli  dostęp  do  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych  i  prawnych 

( także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)- bezpłatnych w PCPR Mińsk Mazowiecki . 
Z porad prawnych mogli też skorzystać grzecznościowo w OPS Warszawa Wesoła.

II. 2 Realizacja programów, projektów:
 „Azyl” program osłonowy, którego celem jest wsparcie rodzin/osób w rozwiązywaniu proble-
mów mieszkaniowych. W 2010 roku 4 rodziny otrzymało pomoc na kwotę 7808 zł. ( naprawa 
dachu, założenie instalacja wodociągowej, naprawa centralnego ogrzewania). 

Trwają   działania  zmierzające  do  rozbudowy  pomieszczeń  mieszkalnych  rodziny 
wielodzietnej z dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Pani Architekt z Sulejówka jako pierwsza 
ofiarodawczyni przygotowała projekt rozbudowy, zatwierdzony w V 2010 r.
„Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”-  program  rządowy,  którego  koordynatorem  jest 
Burmistrz  Miasta.  Celem  programu  jest  wsparcie  gmin  w  wypełnianiu  zadań  własnych  o 
charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom tego 
pozbawionym, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, długofalowe działanie 
w zakresie  poprawy stanu zdrowia dzieci  i  młodzieży przez ograniczenie  dożywienia  rozwój 
bazy żywieniowej.
„  Aktywność  zawodowa-  moją  szansą”- zgodnie  z  umową  zawartą  na  lata  2008-2013  z 
Mazowiecką Jednostką Programów Unijnych  przygotowano  i zrealizowano nowy projekt pod 
tym samym tytułem na 2010 rok. Odbiorcami projektu w okresie V-XI 2010 r.  było 12 osób 
(  10  kobiet  i  2  mężczyzn),  w  tym:  8   osób  bez  zatrudnienia  i  2  zagrożone  utratą  pracy  i  
wykluczeniem  społecznym,  korzystające  ze  świadczeń  MOPS,  z  którymi  zostały  podpisane 
kontrakty socjalne. Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa w/w osób. 
Koszt programu wyniósł   133.841 ( w tym z budżetu wojewody i  EFS - 119.788 zł.,  wkład 
własny gminy - 14.053 zł.- zrealizowany w postaci wsparcia dochodowego).  Odbyło się 100 
godz.  spotkań  indywidu-alnych  i  grupowych   z  psychologiem,   48  godz.  zajęć   z  doradcą 
zawodowym,   kurs prawa jazdy dla 7 osób, co 2 tyg.  spotykała się grupa samopomocowa. W 
ramach  aktywnej  integracji  odbył  się  wyjazd  rodzinny  do  kina,  muzeum,  ZOO,  do  centrum 
rozrywki, na basen. Odbiorcy kształcili się w dziedzinach: -florystyka- 2 osoby x 100 godz.,  kurs 
języka rosyjskiego 1osoba- 51 godz., kurs jęz. ang.1 osoba -52 godz., kurs stylizacji paznokci i 
pedicure  leczniczy-  1  osoba-24  godz.,  warsztaty  -prawa  pracy   i  indywidualne  spotkania  z 
prawnikiem-  20 godz.  Uroczyste  zakończenie  projektu,  wręczenie  dyplomów,  upominków w 
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postaci książek o tematyce związanej z rynkiem pracy połączono ze spotkaniem świątecznym z 
Mikołajem ku radości dzieci.

W ramach w/w projektu zatrudniono pracownika socjalnego i  wyposażono stanowisko 
pracy w komputer i drukarkę, zakupiono szafę metalową na dokumentację projektu i  rower na 
potrzeby pracownika socjalnego,  opłacono  internetową stronę bip.mops.sulejowek.pl. Spotkania 
warsztatowe,  informacyjne  odbywały  się  w  budynku  przy  Świętochowskiego  4  a. Projekt 
rozliczono 2 wnioskami o płatność, na zakończenie złożono bilans realizacji. Zrealizowane 
kompleksowe działania  przyniosły oczekiwane rezultaty:  zwiększenie (  uzupełnienie)  kwalifi-
kacji  zawodowych  adekwatnych  do  potrzeb  rynku  pracy,  zwiększenie  motywacji  do 
samodzielnych  działań,  aktywnego  przezwyciężania  trudności  życiowych,  zmianę  postaw, 
poprawę komunikacji społecznej,

Klub Integracji Społecznej. 
W Klubie Seniora „Pogodna jesień” w każdy czwartek w godzinach 14 – 16 regularnie spotykają 
się osoby starsze, mieszkańcy Sulejówka. Uczestnicy skorzystali z 10 dniowego wypoczynku w 
Mielnie,  organizowanym  przez  klub  Seniora  w  Sulejówku,  brali  udział  w  wycieczkach 
krajoznawczych  w różne  rejony  Polski.   Seniorzy  samodzielnie  zorganizowali  sympatyczne, 
uroczyste  spotkania:  wielkanocne,  wilijne,  noworoczne.  Uczestnicy  dzielą  się swoimi 
doświadczeniami  i  umiejętnościami,  mają  możliwość  integracji  ze  środowiskiem  lokalnym 
( profilaktyka wykluczenia społecznego).  W ramach działalności Klubu odbyło się  spotkanie o 
tematyce profilaktyki chorób kręgosłupa, poprowadzone nieodpłatnie przez fizjoterapeutę. Pracę 
Klubu koordynuje st. pracownik socjalny: Katarzyna Mizikowska Kopek   

     II.3. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku: 
 uczestniczyli w pracach Komisji Mieszkaniowej, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych, podejmowali działania w celu zmotywowania 38 osób 
uzależnionych do poddania się terapii odwykowej. 

 systematycznie współpracowali z: pedagogami, wychowawcami szkół, funkcjonariuszami 
Straży  Miejskiej,  Policji,  służbą  zdrowia,  ZUS,  KRUS,  Urzędem  Skarbowym, 
środowiskiem  kombatanckim,  kuratorami  sądowymi,  innymi  pracownikami  sądów, 
samorządem  gminnym i  powiatowym, jednostkami tych  samorządów,  organizacjami 
pozarządowymi  (np.:  TPD,  Gniazdo  Rodzinne,  Fundacja  Otwartych  Serc,  Fundacja 
POLSAT), różnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów klientów, lub w celu 
zapobiegania ich powstawaniu,  

    wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej głównie w porze chłodów przedwiośnia,  i 
jesienno-zimowych patrolowali okolice, gdzie najczęściej gromadzą się osoby wykluczone 
społecznie, 

  Specjalista pracy socjalnej Krystyna Kozłowska koordynowała działania Komitetu powołanego 
przez Burmistrza Miasta „Sulejówek dla Powodzian 2010”.  W skład 9 osobowego komitetu 
wchodzili:  pracownicy  socjalni  MOPS,  pracownicy  UM   i  Straży  Miejskiej.  Celem  akcji 
prowadzonej w siedzibie MOPS, w dniach od 26 maja 2010 r. do 08 czerwca 2010 r., było 
zebranie  darów  mieszkańców  miasta,  w  formie  rzeczowej,  z  przeznaczeniem  na  pomoc 
rodzinom poszkodowanym przez powódź na terenie miasta Gąbina. Akcja obyła się pod hasłem 
„NAWET  SKROMNA  POMOC  JEST  ZAWSZE  LEPSZA  OD  WIELKIEGO  WSPÓŁ-
CZUCIA”(Władysław  Lorenc).  Zbiórka  prowadzona  była  przez  pracowników  MOPS  oraz 
wolontariuszy.  W akcji uczestniczyły 24 osoby,  w tym 8 wolontariuszek - uczennic L.O. w 
Sulejówku, 3 osoby - uczestniczki projektu systemowego, 1 osoba - członek Klubu Seniora. W 
trakcie  zbiórki  zebrano:  artykuły  spożywcze:  673  sztuki  w  asortymencie  38  rodzajów 
produktów, artykuły chemiczne: 621 sztuki w asortymencie 44 produktów, artykuły tekstylne i 
przemysłowe: 837 sztuk w asortymencie 81 produktów.
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Społeczeństwo naszego Miasta z ogromną empatią odpowiedziało na akcję. Zebrane 
dary rzeczowe przekazane zostały do Gąbina, dnia 9.VI. 2010 r. dzięki dyrekcji i pracownikom 
MZWiK w Sulejówku, którzy użyczyli pojazd oraz pokryli koszty transportu. W czasie trwania 
akcji  na  rzecz  powodzian  nie  zostały  poniesione  żadne  koszty  organizacyjne.  Wszystkie 
działania  wpierające  zbiórkę  (drukowanie  ulotek  i  plakatów  informacyjnych,  transport  ) 
sfinansowane zostały przez osoby uczestniczące w zbiórce oraz wolontariuszy. Dodatkowym 
prezentem przekazanym od Miasta Sulejówek było popiersie Józefa Piłsudskiego przekazane 
dla Związku Piłsudczyków- Oddział w Gąbinie.

 Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe na potrzeby pomocy społecznej, 
do  spraw rodzin  zastępczych  (  zadanie  powiatu),  do  spraw wydania  decyzji  w ustalającej 
uprawnienia do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, przygotowywali też opinie 
dla  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  w  sprawie  pomocy  dla 
kombatantów z terenu Sulejówka. W efekcie działań pracowników socjalnych w 2010 roku - 
21 rodzin usamodzielniło się i nie korzysta z pomocy społecznej.      
II. 4. Działania cykliczne: 

 całoroczna zbiórka art. gospodarstwa domowego, szkolnych, higienicznych, odzieży, obuwia, 
zabawek, książek, art. pościelowych ( wsparcie dla 55 rodzin), 

 współpraca  ze szkołami przy organizacji wypoczynku letniego, dożywiania dzieci, 
 akcja „Wszystkie dzieci chcą mieć święta”- 89 rodzin z dziećmi otrzymało paczki, Po raz 

kolejny w akcji brała udział  młodzież Zespołu Szkół Licealnych w roku bieżącym również 
występująca  w  podwójnej  roli-  uczniów  i  wolontariuszy  Fundacji  „Świat  na  tak”.  Akcję 
wsparli również mieszkańcy miasta i corocznie członek Rady Miasta. 

 W roku 2010 r. w kierownik MOPS wydał 3477 decyzji administracyjnych ( w tym w zakresie 
pomocy społecznej 2316 ( w tym 85 odmownych),  świadczeń rodzinnych 1006, w sprawie 
funduszu  alimentacyjnego  130,  w  sprawie  świadczeń  zdrowotnych  25  dla  świadcze-
niobiorców innych niż ubezpieczeni). 
II.5. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej

Z różnych form pomocy skorzystało 507 rodzin ( 1104 osób), ( dla porównania  w  2009 
roku  z pomocy skorzystało 488 rodzin /1101 osób, w 2008 roku  447  rodzin z 1036 osobami 
w  w/w gospodarstwach- 5,6 % mieszkańców). 

Najwięcej gospodarstw domowych było jednoosobowych - 244,  2/osob.- 102,  3/osob.- 
63 rodzin, 4/osob.- 56, natomiast 5 i więcej osób wystąpiło w 41 rodzinach. 

W 2010  roku  z  pomocy  skorzystało  225  rodzin  z  dziećmi,  w  tym:  98  rodzin  z  1 
dzieckiem,  77 z  dwojgiem,  28 z  trojgiem,  10 rodzin  z  czworgiem,  z  pięciorgiem i  więcej 
dzieci-  12. Rodzin niepełnych było  98,  w tym z jednym dzieckiem 53, z dwojgiem- 31, z 
trojgiem- 12, z czworgiem  i więcej dzieci- 2. 

W 77 rodzinach  główny źródłem utrzymania  jest  renta,  emerytura,  w tym było  58 
gospodarstw jednoosobowych. 
Wniosek: najliczniejszą grupą korzystających z pomocy były osoby samotnie gospodarujące i 
rodziny pełne i niepełne z dziećmi. Sytuacja ta oznacza, że właśnie te grupy osób wymagają 
zwiększonej uwagi, wielokierunkowego wsparcia. Niezmiernie ważną sprawą jest rozwój zajęć 
pozaszkolnych i zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach ( w 2010 roku przyjęto 275 dzieci 
do przedszkoli  publicznych),  ponad 100 dzieci  nie  miało możliwości  skorzystania  z opieki 
przedszkola publicznego a zatem rodzice gorzej sytuowani nie mają możliwości podjęcie pracy 
i poprawy sytuacji materialnej rodziny.  

Z kolei samotne gospodarowanie  w starszym wieku  skutkuje potrzebami na usługi 
gospodarcze,  pielęgnacyjne,  medyczne.  Według  prognoz  demograficznych  społeczeństwo 
polskie jest społeczeństwem starzejącym się i mimo wspólnego gospodarowania z dorosłym 
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członkiem rodziny ( który nie może zrezygnować z zatrudnienia) będzie coraz większy popyt 
na w/w usługi.  

rodziny jednoosobowe

 rodziny o liczbie osób 2

rodziny o liczbie osób 3

rodziny o liczbie osób 4

rodziny o liczbie osób 5

rodziny o liczbie osób 6 i
więcej

                        Typy rodzin objętych pomocą w 2010 r.  

rodziny  o liczbie dzieci 1
rodziny o liczbie dzieci 2
 rodziny o liczbie dzieci 3
rodziny o liczbie dzieci 4
rodziny o liczbie dzieci 5
rodziny o liczbie dzieci 6

                         Rodziny z dziećmi objęte pomocą w 2010 roku

                                                                                                                                                         
II.6  Charakterystyka gosp. domowych objętych pomocą w  2010 r.

    Powody przyznania pomocy. 
Ubóstwo: 418 (90 %) rodzin z 464 otrzymujących wsparcie pieniężne lub niepieniężne 

znajdowało się poniżej kryterium dochodowego( t.j poniżej 477 zł. dla osoby samotnej i 351 dla 
osoby w rodzinie). Najuboższą sytuację dochodową mają rodziny z dziećmi i osoby dotknięte 
przewlekłą chorobą lub uzależnieniem.
Wniosek: Dla  rodziny  skutkiem  pozostawania  w  ubóstwie  jest  rozpad  więzi  rodzinnych, 
zaburzenia  w  sferze  pełnienia  ról  społecznych,  czyli  zaburzenia  w  funkcjonowaniu  rodziny. 
Konieczna  jest  aktywność  w  przeciwdziałaniu  ubóstwu  na  szczeblu  państwa,  samorządu  w 
postaci  tworzenia  miejsc  pracy,  aktywizacji  zawodowej,  stworzenia  warunków  by  praca  i 
dochody z niej miały pierwszeństwo przed zasiłkiem z pomocy społecznej.
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 W  103  rodzinach  z  dziećmi  (  22  %)  zaobserwowano  bezradność  w  sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych, w 226 ( 48,7 %) rodzinach wystąpiła przewlekła choroba, 111 
osób (23,9 % ) jest dotkniętych niepełnosprawnością, w 44 gosp. domowych  ( 9,5 %) wystąpiła 
skłonność do nadużywania alkoholu, w 195 (42 %) rodzinach członek rodziny  pozostawał bez 
pracy.
Wniosek:  poza  trudną  sytuacją  materialną  najważniejszymi  problemami  klientów   jest 
przewlekła  choroba,   bezrobocie,  nadużywanie  alkoholu.  W  zakresie  profilaktyki  i 
przeciwdziałania problemom alkoholowym niezwykle ważne jest organizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży jak i edukacja osób uczestniczących w procesie wychowania. Jest to szerokie 
pole do działania w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.  
    Bezrobocie. Z pomocy MOPS w 2010 r. korzystało 195 osób bez pracy,  w wieku produkcy-
jnym, w tym 142 kobiety i 53 mężczyzn. Wśród bezrob. kobiet MOPS -  101 ma dzieci, z tego 
52- do lat 7. Ponadto z w/w kobiet 41 % ma wykształcenie podst., zawod.- 36 %, średnie- 19 %, 
wyższe – 4 %. Wśród 51 mężczyzn 43 % ma wykształcenie podst., 45 %- zawod, 10 % -średnie, 
2 % wyższe. Znaczny wskaźnik osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz fakt, 
że na 507 rodzin objętych pomocą MOPS w 2010 r. - 418 rodzin (90 %)znajdowało się w sferze  
ubóstwa determinuje kierunek działań. Konieczne są działania skutkujące wzrostem potencjału i 
wiedzy społeczności lokalnej co przełoży  się wprost na wzrost dochodów gminy, korzyść dla 
pracodawców poszukujących wykwalifikowanej kadry.  
Dla  części  osób  dotkniętych  bezrobociem   rozwiązaniem  będą   kompleksowe  działania 
zmieniające  postawy  życiowe,  pobudzające  aktywność  i  samodzielność.  (  np.  kompleksowe 
działania w/w projektu systemowego).  Większość bezrobotnych świadczeniobiorców od wielu 
lat bez pracy,  mało ambitnych, z nałogami ma niewielkie szanse na usamodzielnienie. Należy 
rozważyć  uruchomienie  prac  społecznie  użytecznych,  robót  publicznych,  innych  form 
aktywności (np. drobne usługi sąsiedzkie).  

Stopa bezrobocia w %
wyszczególnienie        powiat woj. mazowieckie              kraj
grudzień   2008          6,8 %     7,1 %     9,1 %

      grudzień   2009 8,0 % ,          9.0 %           11,9 %

      grudzień   2010                9,1 %            9,4 %           12,3%    

                       Bezrobotni w Gminie Sulejówek bezrobotni klienci
     w MOPS

wyszczególnienie     Ogółem    kobiety mężczyźni       ogółem
grudzień    2008         282    134    148           210
grudzień  2009        348   168    180           188
grudzień  2010        361    171           190            195

     
      Wniosek: na wszystkich poziomach wzrósł poziom bezrobocia. Z terenu Sulejówka w 2010 r. 

o 28 % więcej osób niż na koniec 2008 roku zarejestrowało się jako bezrobotne, co oznacza dla 
pracowników socjalnych  konieczność motywowania świadczeniobiorców do kształcenia się, 
uzupełniania kwalifikacji, korzystania z kursów, szkoleń oferowanych często nieodpłatnie  w 
ramach  projektów  współfinansowanych  z  EFS.  Zadanie  dla  Miasta  –  to  podjęcie  działań 
stwarzających odpowiednie warunki i klimat do rozwoju przedsiębiorczości ( ulgi podatkowe, 
wyznaczanie terenów pod inwestycje).   

      Osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oferowaliśmy:  pomoc usługową w 
ramach  zadań  własnych  (  dla  15  osób),  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  –  dla  osób  z 
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zaburzeniami psychicznymi ( dla 21 osób), gorące posiłki dostarczone do domu – dla 35 osób, 
pomoc  w  skompletowaniu  dokumentów  do  zakładu  opiekuńczo  leczniczego.  Jest  duże 
zapotrzebowanie na pomoc osobom starszym, niedołężnym lub niepełnosprawnym z powodu 
przewlekłych chorób.  2 opiekunki na ¾ etatu nie zabezpieczają potrzeb. W miarę możliwości 
wspieramy rodziny finansowo z przeznaczeniem na opłacenie usług sąsiedzkich. 
Gmina  ponosiła  częściowe  opłaty  za  pobyt 7  mieszkańców  wymagających  całodobowej 
opieki, skierowanych  do Domów Pomocy Społecznej. Koszt w 2010 roku to 120.196 zł. 

II. 7            BUDŻET ZADANIOWY MOPS W 2010 ROKU
Rozdzia
ł

     ZADANIE Ilość 
osób/  
rodzin

Ilość osób 
w 
rodzinach

Źródło 
finanso-
wania

Wydatki 
w 2010  w 
zł. 

85214
Zasiłki celowe 378 814 Gmina    233.036
Opłaty za domy      
pomocy społ. 

7 7 Gmina    120.126

Zasiłki stałe 100 122 Wojewoda    387.500
Zasiłki okresowe 236 530 Dofinans. 

Wojewody
   254.116

Zasiłki celowe, 
wkład własny do 
projektu z POKL

12 40 Gmina      14.053

85214                                                                         RAZEM 1.008.901

85215
Dodatki 
mieszkaniowe

   46 ----------- Gmina      91.707

85219

Wynagrodzenia  i pochodne z „13”(8,5 etatu, 
4,5 etatu prac. socjalni) 

Gmina    488.033

koszty utrzymania ośrodka Gmina      76.825

Wynagrodzenia i  pochodne  z „13”       
(3 etaty) 

dofinans. 
Wojewody

   153.850

85219 razem   718.708

85395
Projekt „Aktywność 
zawodowa- moją 
szansą” w ramach 
POKL

12 40
EFS, budżet 
państwa

 
  119.788

85295

Program rządowy 
„Pomoc państwa w 
zakresie dożywia-
nia” (obiady i   
zasiłki na żywienie)

250 526

 
Gmina 100.000
dofinans. 
Wojewody

149.000

85295                                                                          RAZEM 249.000

85212

Skł. społeczne od 
świadcz. pielęgn.

23 -----------    36.788

Zasiłki rodzinne z 
dodatkami

850 ---------- Wojewoda 2.407.318

Fundusz 93 Wojewoda  396.987
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alimentacyjny osoby
Wynagrodzenia  2 pracowników, pochodne, 
koszty biurowe

Wojewoda    84.512

Wynagrodz. 0,5 etatu  i wydatki biurowe od 
VII 2010

   Gmina   12.192

85212                                                                         RAZEM 2.937.798

85213
Składki zdrow. od 
świadczeń z pomocy 
społ. i  rodzinnych

93 ------- Wojewoda     37.436

85195 Koszt decyzji dot.  
świadczeń zdrow. 25 ------- Wojewoda      1.802

85228 Usługi opiekuńcze 
specjalistyczne 

23 41
Wojewoda

    68.214

85295 Klub Integracji 
Społecznej 

Funkcjonowanie Klubu 
Seniora  „Pogodna 
Jesień”

Gmina
  
     3.200

85278 Program rządowy 
powódź

Wojewoda       10.000

     BUDŻET MOPS  w 2010 roku                 R A Z E M 5.246.554

II.8.  Planowane działania w 2011 r. poza statutowymi:
-  przygotowanie  następnego  projektu systemowego i  jego realizacja  w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej;  
-  zakończenie  prac  nad  Strategią  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  Miasta 
Sulejówek i Systemem Profilaktyki i  Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną;
-  pomoc  rodzinie  z  niepełnosprawnym  dzieckiem w poprawie  warunków mieszkaniowych 
( rozbudowa).
II.9. Potrzeby i oczekiwania  w zakresie pomocy społecznej: 
1.  Stworzenie  warunków do podniesienia  jakości  usług  publicznych  jednostki  organi-
zacyjnej  Miasta,  jaką  jest  MOPS. Zgodnie  ze  statutem  obsługujemy  wiele  zadań  przy 
niedostatkach  w  zakresie  kadry  pracowników.  Brak  jest  wsparcia  prawnego,  zastępcy 
kierownika,  1/2  etatu  do  obsługi  funduszu  alimentacyjnego  a  szczególnie  w  zakresie 
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, pracownika gospodarczego. Sygnalizujemy 
trudne warunki pracy,  konieczność poprawy estetyki użytkowanych budynków, konieczność 
naprawy  dachu,  rynien  w  budynku  4A,  wykonania  podjazdu  dla  wózków,  dostosowania 
ciągów  komunikacyjnych  dla  osób  niepełnosprawnych,  konieczność  zagospodarowania 
posesji, która przez część roku jest niedostępna z uwagi na stojącą wodę opadową i błoto ( w 
tym:  podniesienie  terenu,  utwardzenie,  wymiana  chodnika,).  Konieczne  jest  zrealizowanie 
ustawowego  zapisu,  który  przewiduje  zatrudnienie  1  pracownika  socjalnego  na  2.000 
mieszkańców gminy
2. Niezbędne działania – w sferze zapobiegania powstawaniu problemów społecznych lub 
ich łagodzeniu: 
- w zakresie zapobiegania skutkom ubóstwa: zwiększenie środków na pomoc szczególnie na 
dożywienie, ogrzewanie, pomoc w wypadkach losowych, oraz na realizację przyjętego przez 
Radę Miasta programu „Azyl”. W 2010 na zasiłki celowe wydatkowano 233.036 zł. dla 378 
rodzin,  co oznacza,  ze średnio 1 rodzina miesięcznie otrzymała  51.37 zł. Na rok 2011 w 
planie  finansowym drastycznie   zmniejszono środki  na  zasiłki  celowe do  148.000 zł.  ,  co 
oznacza, że na podobną ilość gospodarstw domowych przeznaczono   32,62 gr.   Dla porównania 
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1 tona węgla kosztuje ok. 700 zł. Konieczne jest też wspieranie organizacji pozarządowych 
działających  na  rzecz  ubogich.(  np.:  Stowarzyszenie  Alter  Ego-  wspierające  rodziny  z 
Sulejówka głównie w formie żywności ). 
-  w  zakresie  pomocy  rodzinie:  zwiększenie  liczby  zajęć  pozaszkolnych   z  elementami 
socjoterapii, działania w zakresie zwiększenia miejsc przedszkolnych;
- w zakresie pomocy osobom /rodzinom dotkniętym uzależnieniem: ułatwienie dostępu do 
poradnictwa specjalistycznego, promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka;
 -  w  zakresie  pomocy  osobom  starszym,  niepełnosprawnym:  tworzenie  warunków 
minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia, zapewnienie usług opiekuńczych, gorącego 
posiłku, likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, transpo-
rtowych, w komunikowaniu się.   
 
III.    ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE w 2010 roku.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 850 rodzin, w tym : 210 osób otrzymało zasiłki 
pielęgnacyjne,  24- świadczenia pielęgnacyjne,  75 matek -dodatki z tytułu urlopu wychowa-
wczego, 45 matek- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,  612 dzieci -dodatek z 
tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego,  80  dzieci-dodatek  na  dojazd  do  szkoły,  40 
niepełnosprawnych  dzieci  -dodatek  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji,  229  rodzin  - 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ( tzw. „becik”), z tego 71 rodzin otrzymało 
drugie  świadczenie  w  kwocie  1000  zł.  z  tytułu  urodzenia  dziecka  z  uwagi  na  spełnione 
kryterium dochodowe. Łącznie zrealizowano 18.436 świadczeń.

 Świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymało 93 uprawnione osoby. 
Prowadzono  postępowanie  wobec  79  dłużników.  Dłużnicy  zwrócili  kwotę  50.185  zł., 
z  tytułu  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  w  tym dochody  własne  gminy  wyniosły 
20.980 zł.., która to kwota powinna być zgodnie z ustawą przeznaczona w szczególności na 
podejmowanie działań wobec dłużników.       
 Od  VII  2010  r.  przekazano  z  Urzędu  Miasta  do  MOPS  ½  etatu podinspektora  do 
prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Jest to zadanie zlecone gminie 
trudne,  pracochłonne,  kosztowne.  Do  wszystkich  dłużników  i  odpowiednich  komorników 
wysyłano informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z f.a. W 42 wypadkach 
skierowano  wniosek  o  podjęcie  działań  wobec  dłużnika.  W  przypadku  36  dłużników 
przekazano  dodatkowe  informacje  komornikowi  sądowemu   (wynikające  z  wywiadów 
alimentacyjnych)  mające  wpływ  na  egzekucję  zasądzonych  świadczeń.  W  przypadku  13 
dłużników wystąpiono do Prokuratury wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 
§  1  KK,  w  przypadku  13  dłużników  skierowano  wnioski  o  odebranie  prawo  jazdy,  36 
dłużników  złożyło  oświadczenia  majątkowe  i  udzieliło  wywiadów.  Wydano  71  decyzji 
skierowanych  do dłużników o wszczęciu  postępowania sprawie zwrotu wypłaconych  przez 
MOPS świadczeń alimentacyjnych. Wystawiono 315 tytułów wykonawczych, 52 upomnienia, 
10 decyzji o odroczeniu spłaty, decyzje o rozłożeniu na raty należności z tytułu wypłaconych 
osobom uprawnionym funduszu alimentacyjnego. 
IV.  SWIADCZENIA ZDROWOTNE  – na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta nr 
2/08  z  21  I  08  kierownik  prowadził  postępowanie  administracyjne  i  wydał   25  decyzji 
ustalających  uprawnienia  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  na  podstawie  art.  54  ustawy  o 
świadczeniach opieki zdrowotnej ( zadanie zlecone gminie).  
V  Kadra MOPS 

Kadra MOPS na dzień 31 XII 2010 r. liczyła 18 pracowników, w tym 7 pracowników 
socjalnych, 3 pracowników (- 2 etaty) do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i 
postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych.  Pracownicy  korzystali  ze  szkoleń 
bezpłatnych,  głównie  organizowanych  przez  Mazowieckie  Centrum Polityki  Społecznej  w 
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ramach projektów współfinansowanych z EFS  i płatnych ( oszczędnie ) w miarę posiadanych 
środków  finansowych.  4  pracowników  socjalnych  ukończyło  studia  podyplomowe 
finansowane z EFS. 

VI. Kontrole:
- kontrola w dniach 26.03.2010 – 30.03.2010  z Urzędu Miasta „ Przestrzeganie realizacji  

procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków  
w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej”- protokół pozytywny;

- kontrola MOPS jako płatnika składek od wynagrodzeń pracowniczych w okresie I- 2007 
do  II  2010  przeprowadzona  przez  inspektora  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  Siedlce- 
protokół pozytywny.

VII. Podziękowania:
-  Szczególne  podziękowania  wpłynęły  od  P.  Jolanty  Hibner,  Posła  do  Parlamentu 

Europejskiego  dla  Burmistrza  Miasta  i  pracowników  MOPS  w  uznaniu  działań  na  rzecz 
rodziny z niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

-bezdomna samotna matka z dzieckiem złożyła podziękowania dla specjalisty  pracy 
socjalnej  P.  Krystyny  Kozłowskiej  za  zaangażowanie  i   osobiste  wsparcie  w  zakresie 
wynajęcia lokalu mieszkalnego i wyposażeniu umożliwiającym zamieszkanie.     

                
    Przygotowała Teresa Kośnik

                                         Kierownik MOPS
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