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WSTĘP 

 

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie 

gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9).  

Sprawozdanie zawiera informacje o zakresie realizowanych zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Starogardzie Gdańskim w roku 2019 r. Dane prezentujemy w odniesieniu do dwóch 

lat poprzednich tj. 2017 r. i 2018 r. oraz w układzie wypracowanym przez Ośrodek w latach 

poprzednich. Takie ukazanie danych pozwala dokonywać analizy zjawisk, ułatwia ich 

wykorzystywanie do celów planistycznych, w tym planowania budżetu Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański, a także pozwala wykorzystywać je dla innych opracowań Gminy (strategii, raportów, 

projektów) lub potrzeb badawczych.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański w 2019 r. realizował zadania wynikające z następujących zakresów: 

I. Działalność statutowa, która obejmuje m.in.: 

1. pomoc społeczną, w tym m.in. udzielanie świadczeń (m.in. zasiłki, dożywianie, 

schronienie i wsparcie dla bezdomnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, umieszczenie w DPS, sprawienie pogrzebu), pracę socjalną (m.in. realizacja 

projektów socjalnych); 

2. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; 

3. realizację dodatków mieszkaniowych i energetycznych; 

4. wspieranie rodziny (asystenci rodziny) i piecza zastępcza (m.in. ponoszenie opłat za pobyt 

dzieci w pieczy); 

5. przeciwdziałanie przemocy (w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy 

w rodzinie); 

6. realizację świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów; 

7. realizację składek na ubezpieczenie społeczne od udzielanych świadczeń; 

8. realizację jednorazowego świadczenia wypłacanego zgodnie z ustawą z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

9. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

10. realizację jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z Uchwałą Rady 

Miasta Starogard Gdański Nr IX/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowych zapomóg             

z tytułu urodzenia dziecka; 

11. prowadzenie Ośrodków Wsparcia: 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy typu B przy Al. Jana Pawła II 5 i 6 - dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy typ A i C przy ul. Pelplińskiej 3 – dla osób chorych 

psychicznie i z zaburzeniami czynności psychicznych, 

3) Dzienny Dom SENIOR+; 

12. prowadzenie mieszkania chronionego. 

II. Działania w ramach środków/projektów zewnętrznych: 

1. w ramach programów i projektów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

1) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020; 

2) Program „Rodzina 500 plus”; 

3) Program „Dobry Start”; 

4) Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 - 2020; 

5) Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”; 

6) Program „Opieka 75+”, 

7) Program ”Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” - edycja 2019, 

https://www.gov.pl/web/rodzina/progr-i-projekty-rodzina-500-plus
https://www.gov.pl/web/rodzina/progr-i-projekty-dobry-start
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015-2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej
https://www.gov.pl/web/rodzina/prog-i-proj-program-opieka-75
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8) Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 

2. W ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej - Pomoc materialna dla uczniów. 

3. Inne - FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany 

ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – 

współpraca z organizatorem pomocy (Diecezjalny i parafialne zespoły CARITAS) w 

zakresie weryfikacji uprawnionych i wydawania skierowań do odbioru pomocy 

żywnościowej. 

 

 

A. POMOC SPOŁECZNA 

 
1. Świadczenia pomocy społecznej 

Organizowane przez MOPS wsparcie na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy było różnorodne, uzależnione od indywidualnej sytuacji 

wnioskodawców, możliwości finansowych Ośrodka określonych planem budżetu oraz konieczności 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych klientów. Liczba złożonych w 2019 r. wniosków 

o objęcie pomocą społeczną zmalała, co - naszym zdaniem - spowodowane było między innymi 

spadkiem bezrobocia i pobieraniem przez rodziny świadczenia wychowawczego (500+) od 

pierwszego dziecka oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji jak i wzrostu kwot zasiłków rodzinnych. Decyzje odmawiające objęcia pomocą 

społeczną uzasadnione były głównie odmową współpracy wnioskodawcy w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji życiowej oraz nie wykorzystywaniem własnych możliwości, zasobów i uprawnień 

wnioskodawcy w celu poprawy sytuacji bytowej. Szczegóły dotyczące liczby wniosków o pomoc 

społeczną i sposobu ich rozpatrzenia zawiera tabela nr 1. 

 

L.p

. 
Wyszczególnienie 

Lata 

Dynamika 

(2019 r. do  

2018 r.) 

2017 2018 2019 
liczbo

wa 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Liczba złożonych wniosków 3 698 3307 3033 -274 -8,29 

2. Liczba sporządzonych wywiadów ogółem 3 973 3201 3321 120 3,75 

 w tym z wnioskodawcami 3 504 3201 3161 -40 -1,25 

3. Liczba wydanych decyzji ogółem 5 792 5486 5497 11 0,20 

a) przyznające 5 513 5197 5219 22 0,42 

b) odmawiające 279 289 278 -11 -3,81 

4. Liczba umorzeń postępowania 217 262 218 -44 -16,79 

5. Liczba odwołań od decyzji      ogółem 10 23 21 -2 -8,70 

a) rozpatrzone w trybie art. 132 KPA (tj. jeżeli odwołanie 

wniosły wszystkie strony, a organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie 

zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową 

decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję) 1 4 3 -1 -25,00 

b) przesłane do SKO, w tym wg decyzji SKO 9 19 18 -1 -5,26 

c) utrzymane w mocy przez SKO 3 8 9 1 12,50 

d) przesłane do ponownego rozpatrzenia przez MOPS 2 3 3 0 0,00 

e) stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia 

odwołania 1 0 0 0 0,00 

f) umorzenie postępowania odwoławczego 2 1 1 0 0,00 

g) SKO przyznało świadczenie 1 1 0 -1 -100,00 

h) SKO nie rozpatrzyło do końca roku 0 6 5 -1 -16,67 

Tabela nr 1. Wnioski o pomoc społeczną i ich rozpatrywanie 
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Zrealizowane zostały następujące zadania: 

a) w ramach zadań zleconych: 

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

- prowadzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego – Środowiskowych Domów Samopomocy 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi; 

- wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych; 

b) w ramach zadań własnych: 

- wypłata świadczeń pieniężnych: zasiłki stałe, okresowe, celowe, wypłata       

wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych; 

- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i wnoszenie opłaty za pobyt osób skierowanych 

do DPS; 

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i wsparcia dla bezdomnych 

przebywających na terenie miasta; 

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób somatycznie chorych 

i niepełnosprawnych lub wymagających wsparcia usługowego z powodu wieku, 

- sprawienie pogrzebu; 

- praca socjalna; 

- realizacja kontraktów socjalnych; 

- świadczenia w formie finansowania posiłków oraz zasiłków na zakup posiłku lub 

żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

- prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Senior+; 

- prowadzenie Mieszkania chronionego. 

Dane liczbowe obrazujące realizację wymienionych wyżej świadczeń znajdują się w tabeli nr 2. 

W 2019 r. nastąpił dalszy spadek liczby świadczeniobiorców korzystających z zasiłków okresowych 

i programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uważamy, że główne powody to 

malejące bezrobocie oraz pobierane przez rodziny świadczenia, w tym głównie tzw. 500+, które nie 

są wliczane do dochodów, od których uzależnione są uprawnienia do korzystania ze świadczeń 

pomocy społecznej, ale powodują wzrost zasobów własnych rodziny. 

Spadek wydatków na zasiłki celowe wynika z rozeznanych, uzasadnionych potrzeb osób 

i rodzin ubiegających się o te świadczenia głównie z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Liczba 

złożonych wniosków w porównywanych latach spadła, liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej zmniejszyła się, największy spadek( o 155) odnotowano wśród osób ubiegających się 

o wsparcie z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa oraz wielodzietności.  

W 2019 r. Ośrodek pokrył koszt 6 usług pogrzebowych, w tym także dla osób bezdomnych. 

W jednym przypadku Ośrodek wystąpił o zwrot kosztu do ośrodka właściwego dla ostatniego 

miejsca zameldowanie osoby bezdomnej (postępowanie w toku). Pięć osób zmarłych miało 

uprawnienia do zasiłku pogrzebowego, w związku z tym koszt pogrzebu został zrefundowany przez 

ZUS.W pozostałych sytuacjach koniecznym było pokrycie kosztów pochówku przez Ośrodek, 

ponieważ osoby zmarłe nie posiadały rodziny, która mogłaby pokryć koszty pogrzebu.  

 

Rok 

uśredniona 

kwota za 

pogrzeb 

liczba 

pogrzebów 
wartość brutto 

refundacja 

wydatków (środki 

odzyskane) 

wartość netto 

(wydatek dla Gminy) 

1 2 3 4 5 6 

2016 2 991,05 3 8 973,15 0,00 8 973,15 

2017 3 311,15 6 19 866,90 0,00 19 866,90 

2018 3 633,09 5 18 165,45 7 248,59 10 916,86 

2019 3 512,79 11 38 640,69 17 369,02 21 271,67 
Tabela nr 2.  Średnia kwota za sprawienie pogrzebu oraz wartość poniesionych wydatków z tego tytułu za lata 

2016 – 2019 
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Wzrosły wydatki na usługi opiekuńcze z powodu wzrostu kosztu i liczby osób wymagających 

wsparcia w takiej formie ze względu na wiek, stan zdrowia i sytuację rodzinną (głównie samotność). 

Zwiększone wydatki na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej związane są z corocznym 

wzrostem średniego miesięcznego kosztu pobytu w DPS, który każdego roku ogłaszają starostowie 

oraz zwiększaniem się liczby osób, za które wnosiliśmy opłaty. 
 

Lp Dom Pomocy Społecznej 

Średniomiesięczny koszt dopłaty (w zł) dla 1 osoby   

2016 2017 

Dynamika % 

(2017/2016) 2018 

Dynamika % 

(2018/2017) 2019 

Dynamika % 

(2019/2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Bielawki 2 715,50 2 774,57 102,18 2 900,86 104,55 3 046,15 105,01 

2 Czarne 2 872,05 3 048,22 106,13 3 311,72 108,64 3 389,55 102,35 

3 Gniew 2 422,86 2 561,15 105,71 2 766,49 108,02 2 980,00 107,72 

4 Malbork 2 527,10 2 711,00 107,28 2 939,70 108,44 3 112,34 105,87 

5 Pelplin 2 177,40 2 411,26 110,74 2 639,86 109,48 2 781,63 105,37 

6 Stanisławie 1 728,85 1 873,30 108,36 2 091,99 111,67 2 229,76 106,59 

7 Starogard Gdański 1 893,55 2 377,34 125,55 2 423,69 101,95 2 551,31 105,27 

8 Szpęgawsk 2 518,31 2 409,79 95,69 2 691,92 111,71 2 863,74 106,38 

9. Średniomiesięczny 

koszt pobytu w DPS 2 356,95 2 520,83 106,95 2 720,78 107,93 2 869,31 105,46 

Tabela nr  3. Dynamika wzrostu średniej kwoty dopłaty przez MOPS do pobytu dla jednej osoby 

w poszczególnych domach pomocy społecznej w latach 2016  - 2019  
 

 
Wykres nr 1. Domy Pomocy Społecznej – dane liczbowe 
 

Nastąpił kolejny wzrost wydatków na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wynikający ze 

wzrostu kosztu miesięcznego pobytu w poszczególnych placówkach. Ponadto, w związku ze zmianą 

ustawy o pomocy społecznej, zmianie uległ sposób naliczania odpłatności za pobyt w schroniskach. 

Osoby bezdomne wnoszą mniejsze opłaty niż dotychczas, w związku z tym Gmina zobowiązana jest 

pokrywać wyższą różnicę. 

 

Lata Średniomiesięczny koszt pobytu w schronisku 1 osoby 

1 2 

2016 857,42 

2017 926,41 

2018 1 033,58 

2019 906,13 

2020 (plan) 1 174,44 
Tabela nr 4. Średniomiesięczny koszt pobytu jednej osoby w schronisku dla bezdomnych w  latach 2016 – 2019 

i szacowany w 2020 r. 
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Wykres nr 2. Schronienie dla osób bezdomnych 

 

Duże zaangażowanie pracowników Ośrodka w działania mające na celu niwelowanie skutków 

problemów społecznych pozwoliło na opracowanie i realizację projektów socjalnych (szerzej w pkt. 

2 sprawozdania). Działaniami w ramach pracy socjalnej w 2019 r. objętych było 415 rodzin, 

w których było 867 osób.    

 

L.p. 

 
Świadczenie 

 

Liczba 

 świadczeniobiorców 

Dynamika 

(2019 r.  do 2018 r.) Koszt świadczeń 

Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

2017 r. 2018 r. 2019 r. liczbowa % 2017 r. 2018 r. 2019 r. liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Zadania zlecone   

1. 

specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 21 14 16 2 14,29 271 783 259 107 174 057 -85 050 -32,82 

2. 

wynagrodzenie dla 

opiekuna 

prawnego 21 21 22 1 4,76 21 621 30 864 37 407 6 543 21,20 

3. Ośrodki wsparcia 93 113 129 16 14,16  1 136 815 1 350 590  1 652 281 301 691 22,34 

II. Zadania własne  

4. Zasiłki stałe 323 319 317 -2 -0,63 1 379 582 1 362 721 1 530 750 168 029 12,33 

5. 

składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 277 273 272 -1 -0,37 112 485 111 406 124 613 13 207 11,85 

6. zasiłki okresowe 604 443 390 -53 -11,96 837 257 546 186 487 583 -58603 -10.73 

7. zasiłki celowe 761 656 640 -16 -2,44 510 931 522 667 574 950 52 283 10,00 

8. 

wynagrodzenie dla 

kuratorów osób 

częściowo 

ubezwłasnowolnio

nych 1 1 1 0 0,00 3 447 7515 5 520 -1995 -26,55 

9. 

wnoszenie opłaty 

za pobyt w domu 

pomocy społecznej 39 45 52 7 15,56 961 872 1 172 147 1 390 787 218 640 81,65 

10. schronienie 64 60 49 -11 -18,33 310 379 319 376 202 067 -117 309 -36,73 

11. 

sprawienie 

pogrzebu 6 5 11 6 20,00 19 867 10 917 21 271 10 354 98,84 

12. praca socjalna 287 332 415 83 25,00 - - - - - 
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13. kontrakty socjalne 186 122 137 15 12,30 - - 0 0 - 

14. usługi opiekuńcze* 44 59 60 1 1,69 375 143 533 421 701 720 168 299 31,55 

15. 

program wieloletni 

„Pomoc Państwa 

w zakresie 

dożywiania" 

ogółem 1 331 1113 1060 -53 -4,76 608 248 582 149 579 875 -2 274 -0,39 

 a) 

w tym 60% 

dotacja rządowa 

1 210 892 982 90 10,09 

322 500 418 770 320 612 -98 158 -23,44 

40% środki 

samorządowe   228 256 111 647 213 740 102 093 91,44 

b) 

środki 

samorządowe dla 

klientów powyżej 

150% kryterium 

dochodowego 121 221 78 -143 -64,71 57 492 51 732 45 523 -6 209 -12,00 

Tabela nr 5. Zrealizowane świadczenia pomocy społecznej 

*w tym Opieka 75+ 

 

Zasiłki celowe przyznawane były np. na zakup opału, obuwia, odzieży, bielizny, żywności, leków, 

leczenia, przejazdy na leczenie, spotkanie wigilijne, paczki świąteczne, bieżące remonty mieszkań 

podopiecznych 

Przed świętami Bożego Narodzenia 270 osób z ubogich rodzin otrzymało paczki z żywnością 

o łącznej wartości 38.350,98 zł, finansowane w 100% z programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r.  świadczył następujące rodzaje usług opiekuńczych: 

1) usługi opiekuńcze częściowo dofinansowane z Programu ”Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 oraz 

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019; 

2) usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+, finansowane ze środków samorządowych 

i rządowych w proporcjach 50 : 50; 

3) specjalistyczne usługi opiekuńcze częściowo dofinansowane z Programu ”Usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019; 

4) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w całości 

finansowane ze środków rządowych.  

 

 
Wykres nr 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
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Ośrodek zatrudniał 22 osoby świadczące usługi środowiskowe, z tego 18 osób realizowało usługi 

opiekuńcze a 4 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ponadto 3 osoby realizowały specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane na podstawie umowy 

o świadczenie usług w trybie zamówień publicznych lub umowy zlecenia. W 2019 r. usługi 

w ramach programu „Opieka 75+” realizowane były dla 34 osób, wykonano 7.883 godzin usług, 

które dofinansowano środkami dotacji rządowej w wysokości 105.242,55 zł. Z usług mogły 

korzystać osoby, które z różnych przyczyn, m. in. wieku i chorób, wymagają pomocy drugiej osoby. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. Zgodnie z uchwałą nr XXX/277/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia              

31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

oraz trybu ich pobierani oraz uchwałami Rady z lat następnych, osoby w wieku 75 lat i więcej 

zwolnione są z odpłatności za usługi opiekuńcze. Tak więc dla tej grupy mieszkańców Starogardu 

Gdańskiego usługi finansowane były – do momentu możliwości ubiegania się o środki rządowe – 

wyłącznie ze środków samorządowych; obecnie finansowane są w 50% ze środków rządowych. 

Zapewnienie schronienia i innego niezbędnego wsparcia osobom bezdomnym realizowane było we 

współpracy z podmiotami prowadzącymi placówki schronienia dla bezdomnych, parafialnymi 

zespołami Caritas, funkcjonariuszami Staży Miejskiej i Policji. W oparciu o umowy zawarte 

z Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii  p.w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim 

osobom bezdomnym Ośrodek oferował pomoc żywnościową w tym gorący posiłek, możliwość 

wykonania zabiegów sanitarno-higienicznych, ubiór i obuwie; w 2017 r. z pomocy świadczonej we 

współpracy z Caritas  MB skorzystało 27 osób - koszt 26.144,21 zł; w 2018 r. 32 osoby - koszt 

30.259,63 zł; w 2019 r. - 21 osób - koszt 14.837,80 zł.  Ośrodek współpracuje z wieloma 

placówkami zapewniającymi schronienie dla osób bezdomnych, uwzględniając stan zdrowia osób 

bezdomnych i potrzeby zapewnienia miejsca w  placówkach o różnym standardzie. Osoby 

bezdomne otrzymywały także pomoc finansową na opłacenie czynszu za wynajęte mieszkanie, na 

zakup leków, żywności, opału, obuwia, odzieży lub zaspokojenie innych podstawowych potrzeb. 

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne, na którym 

wręczono paczki żywnościowe dla 10 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które są 

samotne, 55 osobom nieuczestniczącym w spotkaniu z powodu złego stanu zdrowia pracownicy 

Ośrodka przekazali paczkę świąteczną wraz z życzeniami w miejscu zamieszkania.  
 

 
Wykres nr 4. Liczba świadczeniobiorców w podziale na rodzaje świadczonej pomocy 
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Wykres nr 5. Koszt udzielanych świadczeń 

 

W 2019 r. dzięki współpracy z Panią Karoliną Szlachcikowską, opiekunką Szkolnego Koła Caritas 

działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych 21 starogardzkich seniorów mogło uczestniczyć w 

programie Caritas Polska „Na codzienne zakupy” realizowanym w partnerstwie z Fundacją 

„Biedronka”. Program ma na celu pomoc osobom ubogim, potrzebującym, dotkniętym 

wykluczeniem socjalnym i społecznym, a w szczególności pomoc najuboższym 

seniorom.  Potrzebujący seniorzy otrzymali wsparcie finansowe w wysokości 150 zł miesięcznie (od 

marca do grudnia)  na karcie przedpłaconej. Karta służyła do płatności za zakupy w sieci sklepów 

Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz artykułów 

przemysłowych. Seniorzy sami decydowali, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.  Celem 

programu była wymierna pomoc finansowa dla osób starszych, samotnych, potrzebujących, która dla 

starogardzkich Seniorów wyniosła łącznie 31.500 zł. 

 

W celu rozszerzenia wsparcia Ośrodek podjął współpracę z parafialnymi Zespołami Caritas przy 

parafiach p.w.: Św. Wojciecha, Św. Katarzyny, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim i wydawał skierowania potwierdzające prawo do 

korzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego FEAD „Pomoc żywnościowa 

2014 – 2020”. Na podprogram: 

- 2017 r. skierowania otrzymały 153 rodziny, w których było 349 osób; 

- 2018 r. skierowania otrzymały 383 rodziny – 703 osoby (Parafia Św. Katarzyny 98 skierowań - 

169 osób, Parafia Św. Wojciecha 252 skierowania – 459 osób, Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 23 skierowania - 38 osób, Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 11 skierowań – 37 

osób); 

- 2019 r. skierowania otrzymało 439 rodzin – 943 osoby (Parafia Św. Katarzyny 93 skierowania - 

208 osób, Parafia Św. Wojciecha 319 skierowań – 670 osób, Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 17 skierowań - 25 osób, Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 10 skierowań – 40 

osób). 
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2. Projekty 
 

1) Projekty wewnętrzne: 

W 2019 r. realizowane były 2 projekty socjalne, w których uczestniczyło 81 osób: 

a) „Dziecko tu i teraz – inwestycja w przyszłość” - głównym celem zajęć było 

przedstawienie rodzicom różnych postaw wobec własnych dzieci: wspierających 

i destrukcyjnych; zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów obejmujących 

tematykę odpowiedzialności, samodzielności i poczucia własnej wartości oraz budowania 

prawidłowych relacji; 

b) „Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka” - projekt 

rozpoczął się w 2018 r. a jego zakończenie nastąpiło w czerwcu 2019 r.; skierowany był do 

osób planujących lub spodziewających się dziecka oraz opiekunów dzieci w wieku do 10 

roku życia oraz do rodziców uczniów starogardzkich szkół; celem było wskazanie 

rodzicom/opiekunom i przyszłym rodzicom prawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi, 

uświadomienie jak mądrze podejmować decyzje, utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, 

spełniać oczekiwania i wprowadzać dziecko w otaczający go świat, w taki sposób aby 

zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. 

2) Projekty zewnętrzne: 

a) W 2019 r. po raz trzeci Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem Można Inaczej realizował projekt 

mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Projekt realizowany był pod 

tytułem „WySTARczy chcieć RAZEM przeciwko krzywdzeniu”. Poza cyklem spotkań 

dla specjalistów - przedstawicieli starogardzkich instytucji i organizacji działających na 

rzecz wsparcia rodzin, zorganizowana została konferencja (21.XI, udział wzięło ok. 200 

osób) oraz bardzo istotne działania edukacyjne. 20 listopada w Ośrodku odbyło się 

spotkanie dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu – 

szkoleniu prowadzonym przez Daniela Mroza (uznany autorytet tematyki przeciwdziałania 

przemocy) udział wzięli m.in. członkowie Zespołu i  ich przełożeni - pracodawcy, Zastępca 

Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta. Podczas   spotkania   omawiane   były   aspekty 

interdyscyplinarności   oraz  odpowiedzialności poszczególnych instytucji w sytuacjach 

związanych z wystąpieniem przemocy, szczególnie wobec dzieci. W tym samym dniu 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 (ul. 2 P. Szwoleżerów Rokitniańskich) odbyło się 

szkolenie dla specjalistów z zakresu pracy ze sprawcą przemocy również prowadzone przez 

Daniela Mroza oraz otwarte spotkanie dla rodziców z sędzią Anną Marią Wesołowską, która 

w bardzo przystępny sposób przedstawiła przepisy prawa dotyczące obowiązków i praw 

rodziców oraz dzieci. 

b) W 2019 r. Ośrodek (po raz pierwszy) był partnerem w projekcie realizowanym w ramach 

rządowego programu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych). Projekt „Lófrowanie 

na Kociewskich Steckach” realizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej  

polegał na organizacji spotkań mających na celu zwieszenie aktywności seniorów. Odbyło 

się 7 spotkań z muzyką, 3 z prozą i poezją Kociewia, 4 międzypokoleniowe spotkania na 

temat historii regionu, 5 spacerów łączących aktywność fizyczną z poznawaniem lokalnej 

historii z przewodnikiem z Muzeum Ziemi Kociewskiej, 10 spotkań kulinarnych 

połączonych z warsztatami, spotkania międzypokoleniowe m.in. ze społecznością II Liceum 

Ogólnokształcącego. W projekcie uczestniczyli wszyscy uczestnicy Dziennego Domu 

Senior+ oraz inni mieszkańcy Starogardu Gdańskiego. 

 

3. Poradnictwo specjalistyczne i prawne dla świadczeniobiorców Ośrodka 

 

Radca prawny zatrudniony w Ośrodku udzielił klientom Ośrodka w 2019 r.  12 porad (z 12 rodzin), 

które były związane głównie ze sporządzeniem wniosku do Sądu o zasądzenie lub podwyższenie 

alimentów. Natomiast psycholog zatrudniony w Ośrodku udzielił wsparcia 103 osobom z 46 rodzin. 
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4. Przyczyny objęcia wsparciem pomocy społecznej 

 

Ustawa o pomocy społecznej określa katalog powodów do objęcia pomocą społeczną. W niektórych 

środowiskach występuje ich kilka, stąd ta sama osoba może być ujęta w kilku pozycjach.  

 

L.p. 

Przyczyny 

przyznawania 

pomocy 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczbowa 

(kol. 6 do 

kol. 4) 

% 

(kol. 6 do 

kol. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ubóstwo 896 1. 814 732 1.447 668 1325 -122 -8,43 

2. Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Bezdomność 100 103 92 96 92 96 0 0 

4. Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

230 1 .069 186 865 156 710 -155 -17,92 

5. w tym 

wielodzietność 

130 719 111 596 84 461 -135 -22,65 

6. Bezrobocie 521 1.215 365 826 312 734 -92 -11,14 

7. Niepełnosprawność 625 1.242 548 1.022 505 900 -122 -11,94 

8. Długotrwała lub 

ciężka choroba 

311 455 311 450 340 525 75 16,67 

9. Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo.-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego - ogółem 

207 678 154 515 144 517 2 0,39 

10. w tym: rodziny 

niepełne 

173 528 129 398 108 336 -62 -15,58 

11. rodziny wielodzietne 25 139 22 118 25 137 19 16,10 

12. Przemoc w rodzinie 20 65 17 60 18 66 6 10,00 

13. Potrzeba ochrony 

ofiar handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Alkoholizm 212 282 169 222 156 188 -34 -15,32 

15. Narkomania 12 15 12 16 12 16 0 0,00 

16. Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

49 77 46 68 39 61 -7 -10,29 

17. Trudności w 

integracji osób, które 

otrzymały status 

uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą  

lub zezwolenie na 

pobyt czasowy 

0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Zdarzenie losowe 0 0 3 8 0 0 -8 -100,00 

Tabela nr 6. Przyczyny przyznawania pomocy społecznej 
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Wykres nr 6. Przyczyny przyznawania pomocy społecznej 

 

 
Wykres nr 7. Wsparcie niefinansowe oferowane przez MOPS  
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5. Mieszkanie chronione 

 

Mieszkanie chronione przy ul. Kościuszki przygotowane jest do zamieszkania przez 4 osoby.         

W ciągu roku zamieszkiwane było przez 1 - 3 osoby.  Niepełna obsada wynikała ze względów 

zdrowotnych mieszkanek i zdarzeń losowych w rodzinach biologicznych. Problemem w pozyskaniu 

mieszkańców jest m.in. obawa rodzin biologicznych o umiejętności samodzielnej egzystencji 

podopiecznych, jak też utrata korzyści finansowych dla rodziny z chwilą zamieszkania 

podopiecznego w mieszkaniu chronionym. Z obserwacji pracowników Ośrodka wynika, że pobyt    

w mieszkaniu chronionym zdecydowanie poprawia funkcjonowanie jego mieszkańców. Poprawia 

się ich samodzielność -  reagują adekwatnie do sytuacji, obsługują sprzęty domowe (pralka, 

zmywarka, płyta indukcyjna), zwiększa się umiejętność wykonywania codziennych obowiązków 

domowych (przyrządzanie posiłków, sprzątanie), samodzielnie dbają o zdrowie i higienę osobistą 

(wizyty          u lekarza, zapewnienie sobie leków), umiejętnie gospodarują pieniędzmi (zakupy, 

oszczędności). Mieszkańców w tym mieszkaniu wspierają opiekunowie zatrudniani w Ośrodku 

(usługi opiekuńcze) oraz pracownicy socjalni (praca socjalna). Wraz ze wzrostem samodzielności   

w funkcjonowaniu mieszkańców wsparcie pracowników Ośrodka jest stopniowo ograniczane. 

Koszt utrzymania mieszkania w 2019 r. wyniósł 15.775,07 zł. 
 

B. OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 

W strukturze Ośrodka do 31 grudnia 2019 r.  funkcjonowały 3 ośrodki wsparcia dziennego: 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy typu B przy Al. Jana Pawła II 5 i 6 - dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie; 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy typ A i C przy ul. Pelplińskiej 3 – dla osób przewlekle 

chorujących; 

3) Dzienny Dom SENIOR+ zapewniający wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku 

powyżej 60 roku życia.   
 

Podstawowym celem działalności ŚDS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

z zaburzeniami psychicznymi było  stworzenie systemu oparcia społecznego poprzez: zaspokojenie  

potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych; reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych 

w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu; prowadzenie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez 

uczestników poprawy jakości życia.  

Wszystkie działania podejmowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy MOPS miały na celu 

osiągnięcie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, fizycznie oraz ze sprzężoną 

niepełnosprawnością korzystające z usług Domu umiejętności jak najbardziej samodzielnego 

pełnienia ról życiowych i społecznych. W ramach celów szczegółowych działalności Domu 

realizowane było zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

uczestników: 

) potrzeby bytowe realizowane są przez zapewnienie uczestnikom odpowiednio wyposażonego, 

bezpiecznego, z profesjonalna kadrą, miejsca pobytu dziennego, 

) potrzeby opiekuńcze realizowane są przez: 

a) zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

b) podnoszenie sprawności psychofizycznej i aktywizowanie, 

c) udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

) potrzeby wspomagające realizowane są poprzez: 

a) organizowanie terapii zajęciowej, 

b) organizowanie wsparcia psychologicznego szczególnie w celu wzmocnienia poczucia 

własnej wartości oraz pewności siebie uczestników, 

c) inspirowanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym. 
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W 2019 r.  Środowiskowe Domy Samopomocy prowadziły dla ich uczestników różnorodne treningi: 

kulinarny, umiejętności praktycznych, higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, gospodarowania 

środkami finansowymi, interpersonalny i społeczny realizowany, umiejętności spędzania czasu 

wolnego. 

W ramach działalności Środowiskowych Domów Samopomocy udzielano pomocy psychologicznej 

poprzez spotkania o charakterze indywidualnym i grupowym. 

ŚDS realizował działania w zakresie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz wspierał 

uczestników w załatwianiu spraw urzędowych, m.in. w zakresie dotyczącym niepełnosprawności. 

Opieka w ŚDS zapewniana była przez członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS, 

w którego skład wchodzą: instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, fizjoterapeuta, konsultanci 

i specjaliści:  psychiatra, rehabilitant logopeda. Dzięki pracy zespołu uczestnicy objęci byli terapią 

ruchową oraz otrzymywali posiłki.  

Uczestnicy ŚDS mieli zapewniony transport, z którego  korzystały osoby najmniej sprawne bądź ze 

sprzężoną niepełnosprawnością. W transporcie każdorazowo udział brał opiekun, który asekurował 

uczestników. Transport rozpoczynał się codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 

i trwał do godz. 11.00 oraz po zajęciach od godz. 14.00 do 17.00. W 2019 r. transport zapewniony 

był łącznie dla 20 osób. 

W celu wzmocnienia działań realizowanych przez ŚDS  nawiązana została współpraca 

z innymi podmiotami i osobami m.in.: poradnią zdrowia psychicznego, placówkami kulturalnymi, 

placówkami oświatowymi, ośrodkami wsparcia dziennego, Polskim Związkiem Głuchych, 

Lokalnym Wolontariatem Opiekuńczym, Starogardzkim Centrum Wolontariatu,  Towarzystwem 

Miłośników Ziemi Kociewskiej, Starogardzkim Towarzystwem Fotograficznym. 

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem, w którym funkcjonował Dzienny Dom Senior+. 

W ramach funkcjonowania Domu Ośrodek pokrywał koszty codziennego funkcjonowania: 

wynajem obiektu, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów, opłaty 

telekomunikacyjne, koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, koszty związane 

z zapewnieniem odzieży ochronnej, odpis na zakładowy fundusz socjalny, wpłaty na fundusz 

PFRON. Koszty merytoryczne to koszty związane z kadrą, która zajmowała się prowadzeniem 

zajęć dla uczestników DDS+, w których w ciągu roku udział wzięło 46 starogardzkich seniorów. W 

ramach prowadzenia DDS+ zapewniono im szereg zajęć m.in. takich jak fitness, zumba, Nordic 

Walking, zajęcia karate, warsztaty komputerowe, warsztaty teatralne. Uczestnicy DDS+ brali udział 

w wystawach, wernisażach, koncertach, projekcjach filmowych, wyjazdach krajoznawczych.  

Organizowane były spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, osobami                                        

z niepełnosprawnościami, środowiskami senioralnymi. Seniorzy zaangażowani byli w akcje 

społeczne i charytatywne oraz aktywnie włączali się w wydarzenia organizowane na terenie miasta 

np. Dni Starogardu czy Spartakiada dla rencistów i emerytów. W ciągu całego roku w ramach 

funkcjonowania Domu seniorom zapewniono 5.412 ciepłych posiłków. Roczny koszt 

funkcjonowania DDS+ wyniósł 320.861,78 zł, z czego 91.540,49 zł stanowiła dotacja z budżetu 

państwa. 

Poza środkami publicznymi dzięki ścisłej współpracy Ośrodka i Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Kociewskiej uczestnicy DDS+ brali udział w projekcie realizowanym przez TMZK „Lófrowanie na 

Kociewskich Steckach” dofinansowanego z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych.  

Realizacja  zajęć w DDS+ bezpośrednio wpłynęła na podniesienie jakości i poziomu życia 

uczestników, stworzenie warunków do aktywnego starzenia się oraz poszanowania ich godności 

Działania były adekwatne do stwierdzonych potrzeb, sprzyjały aktywizacji i integracji seniorów. 

Zauważalne jest zwiększone zaangażowanie seniorów w planowanie wspólnych działań w Domu 

oraz ogólna poprawa dobrego samopoczucia.  

 

 

 

 



 
 

15 

 

C. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

W 2019 r. Ośrodek wydał dla osób nieubezpieczonych 166 decyzji administracyjnych 

w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla innych niż ubezpieczeni. 

Odpowiednio: w 2018 r. były to 144 decyzje, a w 2017 r. 139. Liczba wniosków o przyznanie 

świadczeń ma tendencję wzrostową. Decyzje wydawane były na wniosek placówek ochrony 

zdrowia, które udzieliły pomocy medycznej lub bezpośrednio osoby zainteresowanej. 

 

D. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

 

1. Wspieranie rodziny 

 

Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych były objęte 

wsparciem asystenta rodzin. Ośrodek zatrudniał w tym celu w 2019  r. 6 asystentów, którzy 

pracowali z 63 rodzinami (w tym 14 wskazanymi przez sąd),  w których wychowywało się 192 

dzieci. 

Dla porównania, Ośrodek zatrudniał w 2018  r. 7 asystentów, którzy pracowali z 62 rodzinami        

(w tym 14 wskazanymi przez sąd), w których wychowywało się 183 dzieci. 

Wsparcie asystenta było przyznawane na wniosek pracownika socjalnego lub na podstawie 

postanowienia Sądu. Celem pracy było doprowadzenie do poprawy funkcjonowania 

i pozytywnych zmian w sytuacji życiowej, które zapobiegną umieszczeniu dzieci w pieczy 

zastępczej lub mają umożliwić powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 

Koszty zatrudnienia asystentów rodzin, wraz z pozyskaną z budżetu państwa dotacją: 

1)   2019 r. - 201.451,15 zł, w tym dotacja 77.220,00 zł; 

2)   2018 r. - 183.839,16 zł, w tym dotacja 95.881,00 zł; 

3)   2017 r. : 

a) dotacja na podstawie umowy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim Wydział Polityki 

Społecznej - 39.367,87 zł z funduszu pracy oraz z rezerwy budżetowej państwa - 

19.416,46 zł; 

b) środki własne Gminy - 11.703,94 zł. 

 

2.  Piecza zastępcza 

 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina wnosiła opłatę: 

1) w 2019 r. - 165 dzieci, z pieczy odeszło 14 dzieci,  umieszczonych zostało 21  dzieci; 

2) w 2018 r. - 148 dzieci, z pieczy odeszło   4 dzieci, umieszczonych zostało 32 dzieci; 

3) w 2017 r. - 133 dzieci, z pieczy odeszło 14 dzieci, umieszczonych zostało 28 dzieci. 

Poniesione koszty pieczy zastępczej: 

1) 2019 r.  - 880.950,76 zł; 

2) 2018 r.  - 753.801,06 zł; 

3) 2017 r.  - 559.304,96 zł. 

 

Wzrost kosztów pieczy zastępczej spowodowany jest: 

1) ustawowym obowiązkiem ponoszenia przez gminę kosztów pieczy zastępczej  

w kolejnych latach w wyższych procentach i tak: 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, 
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2) postawą i trybem życia rodziców biologicznych, którzy w niewielkim procencie podejmują 

działania mogące doprowadzić do powrotu dzieci pod ich opiekę, 

3) wzrostem kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, jak 

i umieszczeniem dzieci w specjalistycznych placówkach, w których koszt utrzymania jest 

wyższy od przeciętnego. 

 

 

Rok pobytu w pieczy zastępczej                                         

i % odpłatności Gminy 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

kwota w zł 

średnia               

liczba dzieci 

w pieczy  kwota w zł 

średnia              

liczba dzieci 

w pieczy kwota w zł 

średnia           

liczba dzieci 

w pieczy 

1 2 3 4 5 6 7 

pierwszy rok pobytu (10%) 151,47 29 155,91 29 178,67 25 

drugi rok pobytu (30%) 415,19 27 383,02 34 322,16 33 

trzeci rok pobytu (50%) 635,90 49 565,48 66 622,70 86 
Tabela nr 7. Średniomiesięczna kwota ponoszonych kosztów za jedno dziecko w pieczy zastępczej oraz   

średniomiesięczna liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2017 - 2019.  

 

 

E. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ W RODZINIE 

 

W 2019 r. wdrożono 119 procedur Niebieska Karta, w tym 35 dotyczących dzieci. Żadne dziecko 

nie było zabezpieczane przez pracowników socjalnych w związku z bezpośrednim zagrożeniem 

życia lub zdrowia z powodu przemocy w rodzinie (w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie), natomiast w 2018 r. zabezpieczonych było 6 dzieci z 3 rodzin, a w 2017 r.  

również 6 dzieci z 3 rodzin (w tym z jednej rodziny dwa razy).  

Przemoc stosowana wobec seniorów tj. osób 60+, głównie dotyczy kobiet, w 2019 r. ofiarami 

przemocy było 17 kobiet i 4 mężczyzn, w 2018 r. 8 kobiet i 2 mężczyzn, natomiast w 2017 r.           

6 kobiet. 

 

 

 
Wykres nr 8. Liczba Niebieskich Kart 
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Wykres nr 9. Podmioty zakładające Niebieskie Karty 

 

F. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

 

Liczba świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz kwota wydatków na 

dodatki w 2019 r. zmniejszyła się w porównaniu do 2018 r. o kwotę 170.043,37 zł. Spowodowane 

może być to pobieraniem przez rodziny świadczenia wychowawczego tzw. 500+ i spadkiem 

bezrobocia. Średnia kwota dodatku wzrosła w 2019 r. o 1,35% w porównaniu do 2018 r. 

i spowodowana jest wzrostem opłat za mieszkania i media. 
 

L.p. Dodatki mieszkaniowe 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r.  do 2018 r.) 

Liczbowa % 

  1 2 3  4 5 

1 Liczba wniosków            1 685 1.487 1.374 - 113 -7,60 

a) rozpatrzonych pozytywnie            1 618     1.418 1.325 -93 -6,56 

b) rozpatrzonych negatywnie 
59 65 45 -20 -30,77 

c) umorzenie postępowania 8 4 3 -1 -25,00 

d) bez rozpatrzenia 0 0 1 1 100 

2 Wnioski z zasobu  

a) TBS 512 437 413 -24 -5,49 

b) Spółdzielni Mieszkaniowej 319 279 268 -11 -3,94 

c) Wspólnot Mieszkaniowych 170 147 102 -45 -30,61 

d) Zasoby prywatne 684 624 591 -33 -5,29 

3 Wnioskodawcy będący 

świadczeniobiorcami pomocy 

społecznej 

  

579 451 386 -65 -14,41 

34,36% 30,30 % 28,09% - -7,29 

4 Liczba wypłaconych świadczeń 9.856 8.833 8.062 -771 -8,73 

5 Średnia miesięczna kwota dodatku 

mieszkaniowego (w zł) 
255,02 256,87 260,34 3,47 1,35 

6 Łączne koszty 2.513.503,17 2.272.981,71 2.098.871,87 -174.109,84 -7,66 

Tabela nr 8. Dodatki mieszkaniowe 
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Wykres nr 10. Wnioski na dodatki mieszkaniowe w podziale na zasoby 

 

L.p. Dodatki energetyczne 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

liczbowa % 
1 2 4 5 6 7 8 

1 Liczba wniosków, w tym 

gospodarstwa: 
255 206 182 -24 -11,65 

a)  1-osobowe 109 102 94 -8 -7,84 

b) 2 - 4  osób 112 79 73 -6 -7,59 

c) > 5 osób 34 25 15 -10 -40,00 

2 Liczba wypłaconych 

świadczeń 
             1 281 1 012 878 -134 -13,24 

3 Koszty (w zł) 18 053,58 14 176,37 12.057,11 - 2.119.26 -14,95 

4 Wysokość dodatku    

do 30.04. (w zł) 
 

a)  1-osobowe 11,29 11,22 11,35 - - 

b) 2 - 4 osób 15,68 15,58 15,77 - - 

c) > 5 osób 18,81 18,70 18,92 - - 

5 Wysokość dodatku 

od 01.05. (w zł) 
  

a)  1-osobowe 11,22 11,35 11,37 - - 

b) 2 - 4 osób 15,58 15,77 15,80 - - 

c) > 5 osób 18,70 18,92 18,96 - - 

Tabela nr  9. Dodatki energetyczne 

 

G. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 

1. Zadania finansowane ze środków rządowych 

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesione z budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 

40.150.338,90 zł. 

W 2019 r. przyjęto 6.167 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, w tym 4.132 

wnioski klienci złożyli drogą elektroniczną. Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady ubiegania się      

o świadczenia wychowawcze, od tego dnia przysługują na każe dziecko do 18 r. życia bez względu 

na sytuację dochodową rodziny. W okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 5.744 

wnioski, w tym 4.058 wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisami 

obowiązującymi do 31 czerwca 2019 r. wydano 646 decyzji dotyczących świadczeń 

wychowawczych w tym 461 decyzji przyznających prawo do świadczenia tzw. 500+. W związku ze 
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zmianą przepisów, od dnia 1 lipca 2019 r. o przyznaniu świadczenia wydaje się informację.            

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydano 5.325 informacji. 

Od 1 stycznia 2018 r. instytucją właściwą, w związku z udziałem Polski w koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, jest wojewoda. 314 wniosków zostało przekazanych do rozpatrzenia 

do Wojewody Pomorskiego. Na 31 grudnia 2019 r. Wojewoda Pomorski rozstrzygnął 120 spraw, 

natomiast 194 oczekiwało na rozpatrzenie. 

Lp. Liczba złożonych wniosków 
2017 r. 

 
2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ogółem, 

w tym: 

4.194 4.095 6.167 2072 50,60 

a) tradycyjnie 3.262 3.023 2.035 -988 -32,68 

b) elektronicznie 932 1.072 4.132 3.060 285,44 

2 przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego 

w tym: 

140 135 314 179 132,59 

a) rozpatrzonych do końca danego roku 46 10 120 110 1 100 

b) oczekujących na rozpatrzenie 94 125 194 69 55,2 

Tabela nr 10. Wnioski dot. świadczeń wychowawczych (500+) 

 

Powyższe dane wskazują, iż w związku ze zmianą ustawy od 1 lipca 2019 r, liczba złożonych 

wniosków wzrosła o ponad 50%. Znacząca tendencja wzrostowa występuje również w wyborze 

drogi elektronicznej, ponad 285% wnioskodawców więcej niż w 2018 r. zdecydowało się złożyć 

wniosek elektronicznie. Znacząco wzrosła liczba wniosków, w których jeden z rodziców dziecka 

przebywa i podejmuje zatrudnienie poza granicami Polski, w państwie, w którym mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2019 r. wnioski 

przesłane do koordynacji stanowiły 3,30 % wszystkich wniosków, natomiast w 2019 r. było to 

5,09 % ogółem złożonych wniosków.    

W 2019 r. Ośrodek wypłacił 60.686 świadczeń na kwotę 40.150.338,90 zł  dla 5.489 rodzin,            

w których przebywało 8.801 dzieci. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 

wniesiono 2 odwołania od decyzji dot. świadczeń wychowawczych. Organ II instancji rozstrzygnął 

obie sprawy, 1 decyzja została utrzymana w mocy, 1 decyzja została zmieniona. 

  

Lp. Świadczenie wychowawcze (500+) 
2017 r. 

 
2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r.  do 2018 r.)   

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Liczba wydanych decyzji /informacji 

ogółem, 

w tym: 

4.301 4.178 5.860 1.682 40,26 

 - przyznające prawo do świadczeń 3.811 3.770 5.786 2.016 53,47 

2 Liczba wypłaconych świadczeń 63.368 60.686 80.603 19.917 31,82 

 - średnio miesięcznie 5.280 5.057 6.717 1660 32,82 

 - średnio miesięcznie od lipca do grudnia 

2019 r. 

- - 8.344   

3 Kwota wypłaconych świadczeń, 

w tym: 

31.563.494 30.251.124 40.150.339 9.899.215 32,72 

 - kwota zrealizowana w formie 

rzeczowej lub opłacenia usług 

129.625 133. 840 78.320 -55.520 -41,48 

Tabela nr 11.  Decyzje oraz świadczenia wychowawcze (500+) 
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Praktyka oraz praca socjalna pokazały, iż nadal istnieje konieczność realizacji świadczeń 

w formach innych niż pieniężna np. w formie talonów żywnościowych, podarunkowych, opłat 

usług (czynsz, przedszkole), przekazania środków finansowych do sklepu. Jednak w porównaniu do 

2018 r. średniomiesięcznie w 2019 r. wypłaty inne niż gotówkowe znacząco zmalały. 
 

H. ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW  
 

Wydatki poniesione z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych 

i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, 

świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, a także zasiłków dla opiekunów 

wyniosły 17.458.700,13 zł. 

W 2019 r.  przyjęto 4.159 różnych wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 3.858 

wniosków o przyznanie świadczeń. Pozostałe wnioski dotyczą m.in. wydania zaświadczenia, 

zmiany formy wypłaty, prośby o uchylenie świadczeń. 57 wniosków zostało przekazanych do 

rozpatrzenia do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na dzień 31 grudnia 2019 r. na rozstrzygnięcie 

oczekiwały 54 wnioski. 

Wydano 4.307 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów: 

przyznających, uchylających, uznających świadczenia za nienależnie pobrane oraz 

zobowiązujących do zwrotu.    

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesiono 19 odwołań od decyzji dot. 

świadczeń rodzinnych, z których rozstrzygnięto 13: 8 decyzji organ II instancji utrzymał w mocy,    

3  przekazał do ponownego rozpatrzenia, 2 zostały uchylone. 

 

Lp. Liczba złożonych wniosków 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r.  do 2018 r.)   

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ogółem, 

w tym: 

4.629 4.592 4.159 -433 -9,43 

a) tradycyjnie 4.612 4.535 4040 -495 -10,91 

b) elektronicznie 17 57 119 62 108 

2 przekazanych do Urzędu 

Marszałkowskiego/Wojewody, 

w tym: 

34 72 57 -15 -20,83 

a) rozpatrzonych do końca danego roku 7 23 3 -20 -86,96 

b) oczekujących na rozpatrzenie 27 49 54 5 10,20 

 Tabela nr 12. Wnioski dot. świadczeń rodzinnych   

Powyższe dane wskazują, iż zanotowano kolejny spadek składanych wniosków. W 2018 r. był 

niewielki, bo tylko w granicach 1%, w 2019 r. wyniósł prawie 10%. W 2019 r. wydatki na wypłatę 

świadczeń rodzinnych były wyższe niż w 2018 r. o ponad 1 mln zł. Wzrost nie wynika z rosnącej 

liczby świadczeniobiorców tylko ze wzrostu kwoty wypłacanych świadczeń. Od listopada 2019 r. 

ponownie wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego (średnio w 2018 r. 184,42 zł, 2019 r. 215,84 zł), 

natomiast corocznie wzrasta kwota wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego (2017 r. 1.406,00 zł, 

2018 r. 1.477,00 zł, 2019 r. 1.583, 00 zł).  

 W 2019 r. wpłynęło ponad 20% mniej wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przez 

wnioskodawców, w których jeden z rodziców dziecka przebywa i podejmuje zatrudnienie poza 

granicami Polski, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego co wymaga przesłania wniosku do instytucji właściwej. 
 

 

 



 
 

21 

 

I. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

 

Wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 801.361,64 zł. Zadanie opłaty 

składek na ubezpieczenie społeczne realizowane jest przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym 

zasiłku opiekuńczym oraz zasiłku dla opiekunów. Wynika to z ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. Wysokość składki opłacanej przy specjalnym zasiłku opiekuńczym oraz 

zasiłku dla opiekunów w 2018 r. jak i również w 2019 r. wynosiła 170,62 zł. W związku z coroczną 

waloryzacją wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wzrasta również kwota składki emerytalno-

rentowej. W 2019 r. jej wysokość wynosiła 435,64 zł, a w 2018 r.  406,47 zł. W okresie od stycznia 

do grudnia 2019 r. opłacono 2.238 składek na łączną kwotę 801.361,64 zł, natomiast w 2018 r. 

opłacono 2.541 składki na łączną kwotę 846.032,87 zł. Powyższe dane wskazują, że liczba 

opłaconych składek spadła o 11,92 %. 

  

 

J. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE WYPŁACANE ZGODNIE Z USTAWĄ                        

O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

 

Wypłacono 3 świadczenia po 4.000 zł na łączną kwotę 12.000 zł. 

 

K. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Wydatki poniesione z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 

3.114.190 zł. 1.249.976,53 zł to kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych bezpośrednio 

oraz za pośrednictwem komorników sądowych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

W 2019 r. przyjęto 544 różnych wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

w tym 479 wnioski o przyznanie świadczeń oraz 65 wniosków innych np. o zmianę formy wypłaty, 

o uchylenie świadczeń, oświadczenia, wnioski o raty lub umorzenie należności. 

Wydano 724 decyzje dotyczących funduszu alimentacyjnego i dłużników: przyznających, 

uchylających, uznających świadczenia za nienależnie pobrane i zobowiązujących do zwrotu oraz 

uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesiono 3 odwołania: 1 dot. decyzji uznającej dłużnika za 

uchylającego się, 2 dot. odmowy umorzenia dłużnikowi zadłużenia alimentacyjnego. 1 decyzja 

została przekazana do ponownego rozpatrzenia, 2 decyzje zostały uchylone i SKO podjęło decyzje 

o umorzeniu postępowania oraz umorzeniu części należności. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
2017 r. 

 
2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Liczba złożonych wniosków 

ogółem, 

w tym: 

818 671 554 - 117 - 17,44 

a) tradycyjnie 818 662 546 - 116 -17,52 

b) elektronicznie 0 9 8 - 1 - 11,11 

2 Liczba wydanych decyzji, 

w tym: 

805 761 724 - 37 - 4,86 

 - przyznające prawo do świadczeń 615 563 495 - 68 - 12,08 
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3 Liczba wypłaconych świadczeń 9.216 8.345 7.311 - 1.034 - 12,39 

4 - średnio miesięcznie 768 695 609 -86 - 12,37 

5 Kwota wypłaconych świadczeń 

(w zł) 

3.916.798 3.558.440 3.114.190 - 444.250 - 12,48 

 - średnio miesięcznie 326.400 296.537 259.516 - 37.021 - 12,48 

Tabela nr 13. Wnioski, decyzje oraz wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

Powyższe dane wskazują, iż w związku z corocznym wzrostem najniższego wynagrodzenia           

(w 2017 r.  - 2.000 zł, w 2018 r. - 2.100 zł, w 2019 r. – 2.250 zł) spada liczba składanych wniosków 

o świadczenie alimentacyjne. W 2019 r. zanotowano spadek o 17,44% w odniesieniu do 2018 r. 

Zmiana kryterium dochodowego z 725 zł na  800 zł na osobę od 1 października 2019 r. mało 

znacząco wpłynęła na liczbę złożonych wniosków oraz przyznanych świadczeń. Z powodu 

przekroczenia kryterium dochodowego uprawnienie utraciły rodziny z małą liczbą dzieci, co 

przełożyło się na spadek wypłaconych świadczeń o 12,39%. 
 

 
Wykres nr 11. Decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego 

 

 
Wykres nr 12. Kwota świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 
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Wykres nr 13. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 

 

Podjęto działania wobec 691 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono wywiad alimentacyjny 

oraz odebrano oświadczenie majątkowe od 107 dłużników. Wobec 151 dłużników zamieszkujących 

poza Gminą Miejską Starogard Gdański tut. Ośrodek wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań do 

gmin właściwych dłużnika. W toku postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 25 osoby 

zostały zobowiązane do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotne albo poszukujące pracy. Do 

Starosty wystosowano 15 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego.  Do Prokuratury złożono 78 wniosków o ściganie za przestępstwa 

określone w art. 209 Kodeksu karnego tj. uchylania się od obowiązku alimentacyjnego - zgodnie      

z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych regulowanych ustawą o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Skierowano 19 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy oraz 2 wnioski    

o jego zwrot.  W biurach informacji gospodarczej jest umieszczonych 950 dłużników. Ośrodek 

składał również zawiadomienia do prokuratury w przypadku wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego osobom uprawnionym, gdzie dłużnik posiadał zaległości stanowiące 

równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia 

innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. W 2019 r. tut. Ośrodek wystosował 521 takich 

zawiadomień. 

 

 
Wykres nr 14. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 
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Lp. Wyszczególnienie 
2017 r. 

 
2018 r. 2019 r. 

Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Dłużnicy, wobec których podjęto działania  

( jako organ właściwy dłużnika), 

w tym: 

720 530 691 161 30,38 

 - przeprowadzone wywiady alimentacyjne i 

odebrane oświadczenia majątkowe 

146 178 107 - 71 -39,89 

 - zobowiązanie do rejestracji w PUP 29 44 25 - 19 - 43,18 

 - wniosek o aktywizację zawodową 43 32 15 - 17 -53,13 

 - wniosek o zatrzymanie prawa jazdy 6 8 19 11 137,50 

 - wniosek o zwrot prawa jazdy 3 3 2 - 1 - 33,33 

 - zawiadomienie zgodnie z art. 209 kk 34 35 78 43 122,86 

2 Dłużnicy, wobec których wystąpiono do 

gminy właściwej o podjęcie działań 

167 212 151 - 61 - 28,77 

3 Dłużnicy w biurach informacji gospodarczej 876 901 950 49 5,44 

4 Kwoty zwrócone przez dłużników 868.390 1.150.711 1.249.977 99.266 8,63 

5 Największe zadłużenie łącznie z odsetkami 225.353,37 322.683,87 364.231,17 41.547,30 12,88 

Tabela nr 14. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 

Pierwszym etapem jest wezwanie dłużnika do stawienia się celem przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego. Przeprowadzenie 107 wywiadów pokazuje, iż pozostali wezwani dłużnicy nie 

stawili się bądź korespondencja do nich skierowana wróciła jako niepodjęta. Dane wskazują spadek 

liczby przeprowadzonych wywiadów o prawie 40%. W przypadku niestawienia się dłużnika 

alimentacyjnego na wywiad oraz w przypadku pozostawania w mocy wcześniej wydanej decyzji       

o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, nie podejmuje się dalszych 

działań tj. nie wydaje się kolejnej decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się oraz nie 

zawiadamia się prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku 

alimentacyjnego. Oznacza to, iż w 2019 r. Ośrodek wystosował mniejszą ilość wniosków                 

o aktywizację zawodową i mniejszą liczbę dłużników zobowiązał do rejestracji w PUP jako osoba 

bezrobotna. Wzrosła jednak liczna wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, a także zawiadomień 

zgodnie z art. 209 kk zarówno w związku z prowadzonym wobec dłużnika postępowaniem jak 

również składanych przez Ośrodek z urzędu.  Zauważalny jest też wzrost kwot zwróconych przez 

dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń 

alimentacyjnych. W odniesieniu do 2018 r. kwota zwrotów od dłużników alimentacyjnych wzrosła 

o 8,63%. Z analizy przeprowadzonych wywiadów oraz informacji komornika o zajęciu 

wynagrodzenia wynika, iż coraz więcej dłużników podejmuje zatrudnienie co skutkuje większą 

ściągalnością powstałego zadłużenia. 

 

L. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANA ZA OSOBY 

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 

ŚWIADCZENIA RODZINNE (…) 

 

Wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 187.975,80 zł. Opłata składek na 

ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana ze środków rządowych i przewiduje ich opłacanie przy 

pobieranym świadczeniu pielęgnacyjnym jak również przy specjalnym zasiłku opiekuńczym oraz 

zasiłku dla opiekunów. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana przy specjalnym zasiłku 

opiekuńczym oraz zasiłku dla opiekunów wynosiła zarówno w 2018 r. jak 2019 r. 55,80 zł. Przy 
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świadczeniu pielęgnacyjnym odpowiednio 132,93 zł. w 2018 r. i 142,47 zł w 2019 r. W 2019 r. 

opłacono 1.646 składek na łączną kwotę 187.975,80 zł natomiast w 2018 r. wydatki na opłatę 

składki zdrowotnej wyniosły 168.881,85 zł.  Powyższe dane wskazują, że liczba opłaconych 

składek wzrosła o 0,8 %. 

 

 

M.     ŚWIADCZENIE DOBRY START 

 

Od lipca 2018 r. realizujemy rządowy program „Dobry start”.  W okresie od 1 lipca do 30 listopada 

2019 r. wpłynęły 4.182 wnioski o przyznanie świadczenia, w tym 2.898 wniosków wpłynęło drogą 

elektroniczną. Ośrodek wydał 4.055 informacji o przyznaniu świadczenia, 21 dzieciom odmówiono 

przyznania wnioskowanego świadczenia. Świadczenie dobry start wypłacono dla 5.713 dzieci na 

kwotę 1.713.150,00 zł. 

 

 

N. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Ośrodek realizuje zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów od roku szkolnego 2018/2019. 

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 

państwa. Pomoc materialna, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ma na 

celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, 

a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Prawo do stypendium mają uczniowie, w rodzinie 

których dochód nie przekraczał w 2018 r. do września 2018 r. -  514,00 zł, a od października 528,00 

zł, a w 2019 r.  528,00 zł.  

Miesięczne stypendium: za m-ce wrzesień-listopad 2018 r. i kwiecień -  czerwiec 2019 r. przy 

dochodzie poniżej 200 zł wynosiło 155,00 zł,  powyżej 200 zł wynosiło 115,00 zł, a za m-ce 

wrzesień - listopad 2019 r.   przy dochodzie poniżej 200,00 zł wynosiło 125,00 zł, powyżej 200,00 

zł  wynosiło 100,00 zł.  

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1)  stypendium szkolne; 

2)  zasiłek szkolny. 

Wydatki na pomoc materialną w 2019 r. wyniosły 149.757,66 zł, z tego z dotacji rządowej 

sfinansowano 119.806,13  zł. 

W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego odmówiono przyznania stypendium 

szkolnego 83 uczniom. 

 

 

O. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA WYPŁACANA NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY 

MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

 

Do zadań Ośrodka należy również realizacja zadania własnego ze środków samorządowych            

w formie wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z Uchwałą Rady 

Miasta Starogard Gdański Nr IX/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

zasad przyznawania i wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. W 2019 r. 

świadczenie jednorazowe wypłacono 128 osobom na łączną 100.800 zł. 
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L.p. 

Wysokość 

jednorazowej 

zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka w 

zależności od 

dochodów 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 

(2019 r. do 2018 r.) 

Kwota  

w zł 

liczba 

świad-

czeń 

Kwota  

w zł 

liczba 

świad-

czeń 

Kwota 

 w zł 

liczba 

świad- 

czeń 

liczbowa 
Kwoto- 

wa 

%  
(kol. 

8/6) 

(kol. 

7/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

przy dochodach od 

0 zł do 200 zł na 

osobę w rodzinie - 

900 zł 

65 700 73 55 800 62 54 900 61 -1 - 900 - 1,61 

2 

przy dochodach 

powyżej 200 zł do 

400 zł na osobę w 

rodzinie – 750 zł 

32 250 43 34 500 46 28 500 38 -8 - 6 000 - 17,39 

3 

przy dochodach 

powyżej 400 zł do 

kwoty kryterium 

dochodowego do 

pomocy społecznej 

- 600 zł  

12 600 21 13 800 23 17 400 29 6 3 600 26,09 

4 Razem 110 550 137 104 100 131 100 800 128 - 3 - 3 300 - 3,17 

Tabela nr 15. Realizacja „becikowego” miejskiego. 

Powyższe dane wskazują, iż wypłata świadczenia realizowanego ze środków samorządowych 

nieznacznie spadła w porównaniu do 2018 r. Liczba osób w przedziale dochodowym powyżej 400 

zł na osobę w rodzinie wzrosła się o 6, natomiast w pozostałych zmalała. Dane pokazują, iż nadal 

najliczniejszą grupą korzystającą z tej formy wsparcia pozostają rodziny o najniższych dochodach 

ponieważ w tym przedziale wypłacono 61 świadczeń co stanowi ponad 47% liczby wypłaconych 

świadczeń. 

 

 

P. ZATRUDNIENIE 

 

W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 125 osób, na dzień 31 grudnia 2018 r. 

122 osoby, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 r. 117 osób. Wzrost zatrudnienia wynika m.in.          

z realizacji nowych zadań (świadczenie Dobry start, pomoc materialna dla uczniów, Dzienny Dom 

Senior+, rządowe programy Opieka 75+ i opieka wytchnieniowa), urlopów macierzyńskich, 

wychowawczych pracowników i długotrwałych zwolnień lekarskich powodujących konieczność 

zatrudniania na zastępstwo. 

Pracownicy zatrudnieni byli w niżej wymienionych działach: 

- Dział Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej      - 84 osoby; 

- Dział Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentacji 

i Świadczeń Wychowawczych        - 18 osób; 

- Dział Ekonomiczno-Finansowy         -   5 osób; 

- Dział Administracyjno-Gospodarczy        - 18 osób. 

W 2019 r. odbyło się 59 szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, w których udział wzięło 

255 osób. 
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Wykres nr 15. Zatrudnienie w MOPS wg wykształcenia stan na 31.12.2017 

 

 
Wykres nr 16. Zatrudnienie w MOPS wg wykształcenia stan na 31.12.2018 

 

 

 
Wykres nr 17. Zatrudnienie w MOPS wg wykształcenia stan na 31.12.2019 
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Q. FINANSE 

 
Wartość majątku netto (rzeczowe aktywa trwałe) Ośrodka: 

Stan na dzień 01.01.2019 r.       1.269.974,99 zł; 

Stan na dzień 31.12.2019 r.       1.389.798,29 zł. 

 

Budżet na 2019 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim 

(Uchwała V/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku) i po zmianach dokonywanych przez Radę 

Miejską i Prezydenta Miasta zamknął się kwotą     81.185.955,00 zł: 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66.941.182,00 zł; 

2) środki finansowe Gminy      14.244.773,00 zł; 

w tym: 

- środki samorządowe      10.645.330,00 zł; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   

  3.599.443,00 zł; 

 

Budżet 2019 r.  wykonano w wysokości      79.999.769,00 zł; 

1. zadania zlecone        66.533.740,60 zł; 

2. zadania własne        13.466.028,40 zł; 

w tym: 

- środki samorządowe        10.139.408,56 zł 

(w tym refundacja wydatków ze środków z SFWON na usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz  

opiekę wytchnieniową w kwocie 70.397,80 zł); 

w tym zadania: 

- funkcjonowanie mieszkania chronionego           15.775,07 zł; 

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+        269.281,29 zł, 

- stypendia i zasiłki szkolne            29.951,53 zł; 

- usługi opiekuńcze OPIEKA 75+         105.242,63 zł;  

 

- dofinansowanie środkami rządowymi          3.326.619,84 zł 

w tym zadania: 

- funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”         91.540,49 zł, 

- stypendia i zasiłki szkolne          119.806,13 zł; 

- usługi opiekuńcze OPIEKA 75+         105.242,55 zł. 

 

 
Wykres nr 18. Wykonanie budżetu MOPS w 2019 r. wg źródeł finansowania. 
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Lp. Rozdział klasyfikacji budżetowej Plan w zł 
Wykonanie  

w zł 

% 

wykonania 
1 2 3 4 5 

1 85195 Pozostała działalność 8.951,00 8.951,00 100,00 

2 85203 Ośrodki wsparcia 1.745.069,00 1.742.262,99 99,84 

3 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w centrum integracji 

społecznej 

132.900,00 124.612,85 93,76 

4 85214 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

2.344.507,00 2.266.280,65 96,66 

5 85215 
Dodatki mieszkaniowe i dodatki 

energetyczne 
2.113.073,00 2.111.170,12 99,91 

6 85216 Zasiłki stałe 1.602.730,00 1.530.749,78 95,51 

7 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 4.570.739,00 4.380.544,21 95,84 

8 85220 

Jednostki specjalnego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

26.653,00 15.775,07 59,19 

9 85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
1.020.248,00 875.777,33 85,84 

10 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 602.250,00 579.874,91 96,28 

11 85295 

Pozostała działalność, w tym: 

 - prace społ. użyteczne 

- Dzienny Dom Pobytu „SENIOR+” 

518.878,00 

93.160,00 

425.718,00 

365.701,10 

4.879,32 

360.821,78 

70,48 

5,24 

84,76 

12 85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 
173.750,00 149.757,66 86,19 

13 85501 Świadczenia wychowawcze 40.685.000,00 40.684.321,47 100,00 

14 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego (w tym „Za 

życiem”) 

22.455.522,00 22.101.721,91 98,42 

15 85503 Karta Dużej Rodziny 6.535,00 5.947,52 91,01 

16 85504 Wspieranie rodziny 2.991.150,00 2.868.344,63 95,89 

17 85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

188.000,00 187.975,80 99,99 

Razem 81.185.955,00 79.999.769,00 98,54 

Tabela nr 16.  Plan i wykonanie budżetu za 2019 rok   
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W 2019 r zapadła decyzja o wyodrębnieniu ze struktur Ośrodka Środowiskowych Domów 

Samopomocy. Wartość majątku do przekazania według stanu na dzień 31.12.2019 r.  to kwota 

           2.130.381,84 zł,     

w tym:      - środki trwałe    1.705.504,61 zł, 

- pozostałe środki trwałe      424.877,23 zł. 

 

Koszt zakupionego sprzętu i wyposażenia w 2019 r. dla wyodrębnianej jednostki (w tym m.in. 

sprzęt IT, oprogramowanie, urządzenia i meble biurowe) wyniósł  143.592,32 zł.  W związku           

z przeprowadzoną inwentaryzacją (niezbędną do właściwego rozdzielenia jednostek) zlikwidowano 

uszkodzone wyposażenie o wartości 73.340,59 zł, w tym dotyczącego ŚDS 33.948,58 zł.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oprócz powyższego Sprawozdania 

rocznego, opracowuje w imieniu Gminy „Ocenę zasobów pomocy społecznej” (OZPS), która 

przedstawiana jest Radzie Miasta Starogard Gdański przez Prezydenta Miasta. Informacje w OZPS 

generowane są w formularzu opracowanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Formularz ten jest narzędziem badawczym wprowadzonym do Centralnej Aplikacji 

Statystycznej (CAS). Tak przygotowane ankiety mają usprawnić zbieranie danych, następnie ich 

generowanie - spójne na terenie całego kraju oraz porównywanie – na poziomie województw i kraju 

ze względu na ujednolicone obszary tematyczne. OZPS 2019 Gminy Miejskiej Starogard Gdański 

jest zbiorem danych, którymi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie 

Gdańskim dotyczącymi pomocy społecznej i wsparcia rodziny wraz z nakładami finansowymi, 

organizacyjnymi, kadrowymi na te zadania oraz danych pozyskanych z instytucji i podmiotów 

działających na terenie miasta Starogard Gdański. Niektóre komórki sprawozdania zasilane są 

niezależnie od MOPS (wygenerowane centralnie) z zewnętrznych systemów informatycznych. 

OZPS 2019 obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. 

OZPS 2019 obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów 

oraz ich rozkład ilościowy. Opracowanie zawiera nie tylko kwestie dotyczące ścisłego 

oddziaływania pomocy społecznej na środowisko lokalne w ramach ustawowych zadań, wskazuje 

również na problemy dot. polityki mieszkaniowej i demograficznej, ochrony zdrowia i rynku pracy.  

Dopiero analiza obu dokumentów, tj. OZPS i Sprawozdania, daje w miarę pełny obraz problemów   

i obszarów działania, z którymi spotyka się nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Analizując prezentowane dane w Sprawozdaniu i wspomagając się danymi z OZPS Gminy 

Miejskiej Starogard Gdański za 2019 r. warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

1) Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej nie ulega większym 

odchyleniom i utrzymuje się na podobnym poziomie. Istnieje zatem potrzeba pracy nad 

rozwojem działań skierowanych do osób bezrobotnych, w szczególności tych, które długotrwale 

pozostają bez pracy, o niskich rokowaniach na zmianę sytuacji. 

2) Zdecydowana większość osób objętych pomocą społeczną jest w wieku produkcyjnym. 

Zachodzi konieczność spotęgowania działania zmierzających do zmniejszenia sfery ubóstwa 

szczególnie w grupie osób w wieku produkcyjnym poprzez odpowiednie formy pracy socjalnej 

aktywizujące świadczeniobiorców pomocy społecznej.  

3) Coroczny wzrost liczby osób wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu 

ich zamieszkania.  Ciągły proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób                  

z orzeczoną niepełnosprawnością implikuje konieczność zapewnienia opieki osobom starszym     

i niepełnosprawnym, które są jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest w 

stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie lub formie.  

4) Coroczny wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz liczby rodzin objętych 

pomocą w formie asystenta rodziny. Koniecznym jest nasilenie działań wspierających                 
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i edukujących rodziny oraz wspomaganie wychowania dziecka w rodzinie i wzmocnienie oferty 

specjalistycznych form opieki nad dzieckiem i rodziną. 

5) Wzrost kosztów utrzymania osób umieszczanych przez MOPS w domach pomocy społecznej, 

których pobyt jest finansowany lub dofinansowany ze środków własnych Gminy.  Konieczne 

jest zabezpieczanie odpowiednich środków w corocznym budżecie Gminy.  

6) Potrzeba działań ukierunkowanych na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup 

społecznych zagrożonych wykluczeniem, w zakresie modernizacji i podnoszenia jakości 

gminnych lokali mieszkalnych, a także zwiększanie liczby lokali komunalnych i socjalnych. 

Konieczne jest zabezpieczanie odpowiednich środków w corocznym budżecie Gminy.  

7) Zabezpieczenie, w celu sprawnego realizowania wszystkich zadań z obszaru pomocy 

społecznej, zasobów kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach i w niezbędnej liczbie. 

Konieczne jest zabezpieczanie odpowiednich środków w corocznym budżecie Gminy na 

doskonalenie kadr oraz motywujący system wynagradzania pracowników pomocy społecznej.  

Zarówno OZPS 2019 Gminy Miejskiej Starogard Gdański jak i Sprawozdanie MOPS za 2019 r.  

wskazują, że planując wydatki i zadania w sferze pomocy społecznej dla naszego Miasta należy : 

1) zabezpieczać środki finansowe na realizację zadań określonych ustawą o pomocy społecznej        

i wynikających z uzasadnionych potrzeb mieszkańców Starogardu Gdańskiego; 

2) dbać o utrzymanie wysokiej jakości zasobów kadrowych i lokalowych oraz wyposażenia           

w miejskich jednostkach pomocy społecznej i innych instytucjach pomocowych, w tym             

w obszarze edukacji; 

3) zapewniać godne warunki płacy i bezpieczne warunki pracy pracownikom miejskich jednostek 

pomocy społecznej;  

4) rozwijać działania, w tym projektowe, dla poszczególnych grup społecznych motywujące do 

zwiększenia aktywności w rozwiązywaniu własnej sytuacji życiowej; 

5) rozwijać wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, w tym poprzez deinstytucjonalizację 

usług; 

6) wspierać rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

7) rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze usług społecznych, 

a zwłaszcza wspierających rodzinę i przeciwdziałających marginalizacji społecznej; 

8) podejmować działania interdyscyplinarne, które poprzez swoją wielowymiarowość ułatwią 

rozwiązywanie problemów społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

 

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Starogardzie Gdańskim  

- na podstawie materiałów własnych. 

 

Starogard Gdański, kwiecień 2020 r. 


