
S P R A W O Z D A N I E 
z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

1. Ramy prawne:
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze 

do ustaw.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  2007  r.  realizował  zadania  wynikające  w 

szczególności z:

■ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 

ze zm.),

■ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 

2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.),

■ ustawy  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  o  postępowaniu  wobec  dłużników 

alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 702 ze zm.),

■ ustawy  z  dnia  29  grudnia  2005  r.  o  ustanowieniu  wieloletniego  programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

■ innych ustaw. 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

■ wspieranie  osób  i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i  umożliwienie  im życia  w warunkach odpowiadających 

godności człowieka przez realizację świadczeń pomocy społecznej,

■ odejmowanie  działań  zmierzających  do  życiowego  usamodzielniania  osób  i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i 

poradnictwa,

■ udzielanie pomocy finansowej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej,

■ udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

■ prowadzenie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych.

2. Informacja dotycząca osób korzystających z pomocy Ośrodka.
Według stanu na dzień 31.12.2007 r. gminę Rzekuń zamieszkiwało 9.158  osób.  

Spośród  nich  system  pomocy  społecznej  realizując  ustawowe  zadania  objął  

wsparciem 1.525 osób (361 rodzin)
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Analizując liczbę osób objętych pomocą społeczną w stosunku do liczby mieszkańców Gminy 

należy przyjąć, iż pomocą zostało objętych 16,65 % ogółu mieszkańców.

W  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Ostrołęce  w  2007  r.  zarejestrowanych  było  600 osób 

bezrobotnych, co stanowi 6,5 % mieszkańców Gminy Rzekuń.

II. Struktura wydatków.

Wyszczególnienie rozdział plan wykonanie
1 2 3 4

Wydatki ogółem – dział 852 3.560.237,00 3.452.697,67

I. Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej 85202 15.050,00 15.031,24

2. Zasiłki i pomoc w naturze 85214 312.000,00 259.564,17

3. Utrzymanie Ośrodka 85219 312.267,00 304.350,63

4. Usługi opiekuńcze 85228 14.250,00 12.086,40

5. Pozostała działalność 85295 122.750,00 117.537,00

II. Zadania zlecone

1. Świadczenia rodzinne 85212 2.708.000,00 2.672.377,77

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 85213 5.920,00 5.729,17

3. Zasiłki i pomoc w naturze 85214 70.000,00 66.021,29

4. Świadczenia zdrowotne 85195 78,00 78,00

Wydatki w ramach zadań zleconych

Forma pomocy Liczba 
zasiłkobiorców

Liczba osób 
w rodzinie

Kwota w zł

1 2 3 4

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego

758 - 2.672.377,77

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

27 58 66.021,29

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne

20 56 5.729,17

RAZEM x x 1.383.910,11
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Wydatki w ramach zadań własnych

Forma pomocy Liczba 
świadczeniobiorców

Liczba osób w 
rodzinie

Kwota 
w zł

1 2 3 4

Zasiłki okresowe 94 418 68.527,31

Posiłek 441 1.144 128.896,00

Usługi opiekuńcze 2 3 12.086,40

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego

2 11 5.250,00

Zasiłki celowe i w naturze 188 784 103.644,00

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 1 1 15.031,24

RAZEM x x 333.434,95

Dożywianie uczniów w szkołach

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Liczba 
świadczeń

Kwota

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce 3 246 615,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ostrołęce 4 644 1.610,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrołęce 29 3.488 8.720,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostrołęce 49 6567 16.417,50

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce 1 94 235,00

Szkoła Podstawowa w Zabielu 11 792 2.300,80

Szkoła Podstawowa w Dzbeninie 23 3.521 5.229,80

Szkoła Podstawowa w Laskowcu 48 7.264 10.751,20

Szkoła Podstawowa w Borawem 37 5.255 7.817,60

Szkoła Podstawowa w Drwęczy 3 352 504,40

Szkoła Podstawowa w Ołdakach 89 13.415 19.947,20

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Rzekuniu 98 14.194 38.079,70

Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu 16 2.006 5.678,00

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ostrołęce 2 136 525,81

Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce 1 65 262,80

Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy 

w Ostrołęce

2 273 955,50

Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce 5 548 1370,00

Gimnazjum w Nowej Wsi Zachodniej 1 69 69,00

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  w Ostrołęce 1 69 241,50

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4  w Ostrołęce 8 878 3.073

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce 4 378 1.658,00

AGA Niepubliczna Szkoła  

dla dzieci niepełnosprawnych

2 191 1.050,47

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  

- Środowiskowe Domy Samopomocy

4 616 1.791,01

RAZEM 441 61.784 128.931,29
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Wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego Programu “Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie dożywianie Zasiłki 
celowe na 
żywność

Doposażenie 
lub tworzenie 

punktów 
wydawania 
posiłków

Dowóz 
posiłków

Ogółem

1 2 3 4 5 6

Budżet Wojewody 75.132,85 0,00 19.867,15 13.000,00 108.000,00

Budżet Gminy 53.763,59 37.099,87 0,00 2.999,92 93.863,38

Ogółem 128.896,44 37.099,87 19.867,15 15.999,92 201.863,38

Utrzymanie Ośrodka (rozdział 85219)

Zadania własne -  rozdział 85219 

Treść § Wykonanie wydatków z 
budżetu

Wojewody Gminy
Wynagrodzenia osobowe 4010 104.767,00 105.061,75

Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne

4040 0,00 16.318,60

Składki na ubezpieczenia 
społeczne i fundusz pracy

4110,  4120 0,00 45.884,79

Odpisy na ZFŚS  4440 0,00 5.766,30

Wydatki rzeczowe bieżące 4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 
4410, 4430, 4740, 4750

0,00 25.552,19

RAZEM x 104.767,00 193.583,63

Zadania zlecone -  rozdział  85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wyszczególnienie 2006 2007
kwota Liczba 

świadczeń
kwota Liczba 

świadczeń
Składki emerytalno-rentowe 19.768,00 145 18.913,00 146

Składki zdrowotne 2.095,00 57 1.323,00 35
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Świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie 2006 2007

kwota Liczba 
świadczeń

kwota Liczba 
świadczeń

I. Zasiłki rodzinne  958 029 18 712 1 148 344 18.831

II. Dodatki do zasiłku 
rodzinnego z tytułu:

874 967 9 870 910 077 9.400

1.   Urodzenia  dziecka 78.000,00 79 70.000,00 70
2. Opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego

129.547,00 333 128.960,00 334

3. Samotnego 
wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku 

dla bezrobotnych na 
skutek upływu 

ustawowego okresu jego 
pobierania

9.600,00 24 4.987,00 13

4. Samotnego 
wychowywania dziecka

125.240,00 653 107.490,00 621

5. Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 

niepełnosprawnego

38.400,00 537 42.020,00 541

6. Rozpoczęcia roku 
szkolnego

121.040,00 1.212 110.300,00 1.103

7. Na pokrycie wydatków 
związanych 

z zamieszkaniem 
w miejscowości w której 

znajduje się szkoła

2.160,00 26 1.800,00 20

8. Na pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem 

do miejscowości w której 
znajduje się szkoła

136.650,00 3.091 152.200,00 3.044

9. Wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej

234.330,00 3.915 292.320,00 3.654

10. Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia dziecka

95.000,00 95 86.000,00 86

III. Zasiłki pielęgnacyjne 170.055,00 1.155 204.714,00 1.338

IV. Świadczenia pielęgnacyjne 94.402,00 226 91.700,00 219

Razem: 2.192.453,00 30 058 2.440.835,00 29.874

Zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych

5.490,00 - 10.138,00 -

Umorzenie świadczeń 
rodzinnych

850,00 - 4.610,65 -

Wydatki na zaliczki alimentacyjne

Wyszczególnienie 2006 2007

kwota Liczba 
świadczeń

kwota Liczba 
świadczeń

Wypłacone zaliczki 
alimentacyjne

144.975 778 140.885 728

Zaliczki zwrócone przez 
dłużników

5.317 - 9.513 -

Zwrot nienależnie pobranych 
zaliczek

982 18 160 4
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Wydatki na wynagrodzenia i obsługę świadczeń rodzinnych

Treść § Wykonanie 
wydatków z 

budżetu 
Wojewody 

Wynagrodzenia osobowe 4010 40.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
 i fundusz pracy

4110, 4120 25.748,13

Wydatki rzeczowe bieżące 4210, 4240, 4300, 4410, 
4740, 4750

23.110,29

RAZEM x 93.858,42

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych przebiegała zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  Wypłaty  świadczeń  następowały  na  bieżąco,  terminowo  regulowano 

zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

III. Charakterystyka rodzin objętych pomocą pod względem trudnej sytuacji bytowej 
rodzin:

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz 

organizację pomocy społecznej określa ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz akty 

wykonawcze do niej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

● ubóstwa,

● sieroctwa,

● bezdomności,

● bezrobocia,

● niepełnosprawności,

● długotrwałej lub ciężkiej choroby,

● przemocy w rodzinie,

● potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

● potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

● bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

● trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

● trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

● alkoholizmu lub narkomanii,

● zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

● klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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Prawo do świadczeń przysługuje:

● osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,

● osobie w rodzinie, w której dochód na jedna osobę nie przekracza 351 zł.

Pomoc społeczna jest świadczona w formie pieniężnej i  niepieniężnej,  podstawą przyznania 

pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji.

Charakterystyka rodzin objętych pomocą.

Poniższe  tabele  obrazują  szczegółowo  liczbę  rodzin  objętych  pomocą  oraz  przyczyny 

korzystania z pomocy społecznej.

Liczba rodzin objętych pomocą

Rodzaje i liczba rodzin objętych pomocą Rok 
2005 2006 2007

1 2 3 4

rodziny ogółem 308 409 361

w tym:

● z 1-3 dzieci 191 257 236

● z 4 i więcej dzieci 48 44 43

● rodziny niepełne 33 53 50

● rodziny emerytów i rencistów 45 61 46

Przyczyny ubiegania się o pomoc

Rodzaje powodów przyznania pomocy Rok 
2005 2006 2007

1 2 3 4

ubóstwo 284 342 272

sieroctwo 0 0 0

bezdomność 3 1 4

bezrobocie 219 266 216

niepełnosprawność 48 64 60

długotrwała lub ciężka choroba 92 124 108

przemoc w rodzinie 1 1 1

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 45 48 50

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

55 73 59

alkoholizm lub narkomania 11 13 13

Najczęstszą  przyczyną  ubiegania  się  o  pomoc było  bezrobocie  –  problem ten  dotknął  216 

rodzin i  921 osób w tych rodzinach (przynajmniej  1 osoba w tych rodzinach posiada status 

osoby bezrobotnej.
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IV. Pozostała działalność

Działalność na rzecz integracji środowiska.

W  roku  2007  kalendarz  uroczystości  organizowanych  przez  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej  obejmował:  spotkanie  z  okazji  Dnia  Dziecka,  wycieczkę  krajoznawczą  do 
Kazimierza Dolnego n/Wisłą oraz spotkanie mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych z 
gminy  Rzekuń.
Organizowanie  imprez  kulturalnych,  rekreacyjnych,  turystycznych  i  sportowych  dla  osób 

niepełnosprawnych  wpływa korzystnie na ich funkcjonowanie i integrację ze środowiskiem. 

Organizowanie  tego typu spotkań i  wyjazdów  ma na celu  integrację społeczną,  pokazanie 

innego  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu  społecznym,  nawiązanie  przyjaźni  i  znajomości 

zarówno wśród dzieci  jak i  rodziców tych dzieci  a także ma pozwolić dzieciom na poznanie 

pięknych  zakątków  naszego  kraju,  obejrzenie  zabytków,  zaznajomienie  się  z  architekturą 

budownictwa  jak  i  krajobrazu.  Dzięki  środkom  przekazanym  przez  PFRON  oraz  środkom 

własnym  udało nam się zapewnić dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń, których często w 

życiu codziennym są pozbawione. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wyrazili chęć udziału w innych 

podobnych  imprezach  w  roku  bieżącym  jak  i  latach  przyszłych.  Już  teraz  zaplanowaliśmy 

wyjazd w inne atrakcyjne miejsce turystyczne aby organizacja takich wycieczek  na stałe była 

wpisana do kalendarza imprez w Naszej Gminie.

Łączna wartość zadań w 2007 r. wyniosła 20.134,35zł, udział własny gminy stanowił 8.644,35zł.

W  br.  pragniemy  również  zorganizować  imprezy  integracyjne  dla  dzieci 

niepełnosprawnych  -  będzie  to  dzień  dziecka  oraz  wycieczka  krajoznawcza  5-dniowa  do 

Trójmiasta. Złożyliśmy już wnioski o dofinansowanie tych imprez ze środków PFRON.

Ponadto uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Goworowie  Balu  Andrzejkowego  dla  dzieci  niepełnosprawnych.  Spotkanie  przebiegało  w 

bajkowej  atmosferze,  dzieci  uczestniczyły w zabawie i  występach artystycznych.  W zabawie 

uczestniczyło 20 dzieci wraz z opiekunami.  W trakcie zabawy dzieci otrzymały poczęstunek 

składający się z gorących dań, słodyczy, owoców i soków.  Dzięki zaangażowaniu wszystkich 

osób zabawa przebiega, w bardzo miłej, przyjaznej dzieciom atmosferze. 

Paczki świąteczne

W ramach wspierania dzieci z rodzin najuboższych i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2007, 150 dzieciom zapewniliśmy paczkę od Mikołaja na Święta Bożego 

Narodzenia: 30 paczek otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Ostrołęce oraz 30 

paczek  od  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Ostrołęce  i  Powiatowego  Centrum  Pomocy 

Rodzinie  w  Ostrołęce;  60  paczek  świątecznych  przygotował  Nasz  Ośrodek  na  spotkanie 

Mikołajkowe dzięki środkom własnym gminy i środkom pozyskanym z PFRON.   
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Unijny Program PAED

Jako instytucja mająca bezpośredni kontakt z osobami najuboższymi Ośrodek Pomocy 

Społecznej  bierze  udział  w rozdzielaniu  pomocy żywnościowej  dla  rodzin  z  terenu gminy z 

Unijnego  Programu  PAED.  W  ramach  powyższego  zobligowani  byliśmy  do  przyjęcia  i 

wydawania  artykułów  spożywczych  przekazanych  nam  za  pośrednictwem  Polskiego 

Czerwonego Krzyża ZR w Ostrołęce.

W Ośrodku wyznaczony pracownik zajmował się współpracą z instytucjami biorącymi udział w 

programie,  weryfikował  listy  osób  i  prowadził  rejestr  wydanych  artykułów   żywnościowych, 

wydawał żywność w Ośrodku. 

W ramach programu otrzymaliśmy:

L.p. Nazwa produktu żywnościowego Ilość rozdysponowanego 
towaru  w kg/l.

1 2 3

1. mąka 9.680

2. mleko 20.880

3. makaron świderki 7.200

4. cukier 7.680

5. kasza jęczmienna 2.880

6. płatki kukurydziane 1.400
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Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi odbywała się równolegle na 

dwóch płaszczyznach:

✔ jako wzbogacenie podstawowej oferty pracy socjalnej,

✔ zlecenia  realizacji  niektórych  zadań z  zakresu  pomocy społecznej  organizacjom 

pozarządowym.

Współpraca prowadzona była z niżej wymienionymi instytucjami i organizacjami:

✔ Powiatowy Urząd Pracy,

✔ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

✔ Sąd Rejonowy,

✔ Komornik przy Sądzie Rejonowym,

✔ Komenda Miejska Policji,

✔ Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

✔ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

✔ Urząd Skarbowy,

✔ Caritas Diecezji Łomżyńskiej – parafie,

✔ Polski Czerwony Krzyż,

✔ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

✔ Szkoły Podstawowe, Gimnazja,

Oceniając całokształt  pomocy udzielonej  przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rzekuniu stwierdzić  należy,  iż  osoby lub rodziny uprawnione do świadczeń otrzymały  je na 

miarę możliwości stworzonych przepisami w ramach posiadanego budżetu. 

Należy podkreślić, iż pozyskaliśmy w trakcie roku dodatkowe środki finansowe na 

zadania własne i zlecone, dzięki czemu pomoc realizowano bez większych problemów.

W celu właściwej  realizacji  zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej  oraz innych 

ustaw środki finansowe na realizację działań OPS pochodzić będą z budżetu gminy,  funduszy 

zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, programów celowych i  środków EFS.   
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