
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów 

 

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów 

należy w szczególności: 

1) realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii m. st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania 

Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS m.st. Warszawy, 

a także Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie m.st. Warszawy w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a 

w szczególności: 

a) wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych, określonych  

w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, 

b) obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Wilanów Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, 

c) współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, 

d) opracowywanie i realizacja lokalnego programu lub harmonogramu Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

e) opracowywanie i realizacja lokalnego programu lub harmonogramu Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

2) współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej przy realizacji Warszawskiego Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 – 2016 za zgodą i na zasadach określonych 

przez to Biuro; 

3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm. ), prowadzenie spraw o zaliczki 

alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

489, z późn. zm), realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacja zadań wynikających z 

ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2016 r. poz. 195, z późn. zm. ), realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 

listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1860)  - w zakresie wynikającym z uchwał Rady m.st. Warszawy i posiadanych 

upoważnień; 

4) potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej; 

5) prowadzenie działań, mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb  

i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej; 

6) przyjmowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego; 

7) wzywanie organów prowadzących postępowanie egzekucyjne do przesłania 

zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji; 

8) występowanie z wnioskami do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych; 

9) przekazywanie organom prowadzącym postępowanie egzekucyjne wszelkich 

posiadanych informacji istotnych dla skuteczności egzekucji; 

10) informowanie sądów o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości 

komorników sądowych, prowadzących postępowanie egzekucyjne przeciwko 

dłużnikowi alimentacyjnemu; 
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11) przekazywanie komornikom sądowym informacji mających wpływ na skuteczność 

prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz 

oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego; 

12) podejmowanie wobec dłużnika alimentacyjnego określonych czynności w przypadku 

braku możliwości wywiązywania się przez niego ze swych zobowiązań z powodu braku 

zatrudnienia; 

13) wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

14) informowanie organów właściwych wierzycieli oraz komorników sądowych  

o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach;  

15) występowanie z wnioskami o zwrot dłużnikowi alimentacyjnemu zatrzymanego prawa 

jazdy; 

16) składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. ) oraz 

kierowania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego  

w warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów;  

17) wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją 

Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

18) przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń 

rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych  

w art. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

19) rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach 

dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 

mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych; 

20) prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nauczycieli z obowiązku zwrotu,  

w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie; 

21) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych  

w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do:  

a) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. 

Warszawa jest organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub 

kolegium znajdującą się na obszarze Dzielnicy, 

b) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których 

m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia na obszarze Dzielnicy;  

22) przekazywanie danych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura 

informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru do 

oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru; 

23) podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie spraw wynikających  

z zadań Wydziału; 

24) prowadzenie innych działań, mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb  

i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej; 

25) przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, 

sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;  

26) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i jednostkami 

organizacyjnymi; 

27) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w zakresie spraw społecznych, w tym określonych w art. 25 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 br. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); 
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28) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie działań wymienionych w pkt 29; 

29) obsługa i współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;  

30) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.);  

31) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych, w tym ich 

wypłacanie; 

32) koordynacja działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dzielnicy Wilanów; 

33) współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wilanów oraz Radą Seniorów Dzielnicy 

Wilanów. 

2. Przy pomocy Wydziału prowadzone są sprawy jednostki organizacyjnej – Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, a w szczególności: 

1) prowadzenie tej jednostki, z wyjątkiem tworzenia, likwidacji, reorganizacji  

w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz wyposażania jej w majątek; 

2) nadzór nad tą jednostką. 

 


