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I. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 
 

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 2021. Dane prezentujemy w odniesieniu do dwóch lat 
poprzednich tj. 2019 r. i 2020 r. oraz w układzie wypracowanym przez Ośrodek w latach 
poprzednich. Takie ukazanie danych pozwala dokonywać analizy zjawisk, ułatwia ich 
wykorzystywanie do celów planistycznych, a także pozwala wykorzystywać je dla innych opracowań 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański (strategii, raportów, projektów) lub potrzeb badawczych.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
w 2021 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, 
kierowanie do DPS, sprawienie pogrzebu), pracę socjalną; 

2. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone; 
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 Dziennego Domu Pobytu Senior+ 
12. prowadzenie mieszkania chronionego. 

II. Działania w ramach środków/projektów zewnętrznych: 
1. w ramach programów i projektów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 

1) Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 
2) Program „Rodzina 500 plus”; 
3) Program „Dobry Start”; 
4) Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 - 2020; 
5) Program „Asystent rodziny”; 
6) Program „Opieka 75+”, 
7) Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 
8) Program „Wspieraj Seniora”; 

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

1) FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany ze 
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – 

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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współpraca z organizatorem pomocy (Diecezjalny i parafialne zespoły CARITAS) 
w zakresie weryfikacji uprawnionych i wydawania skierowań do odbioru pomocy 
żywnościowej. 

2) Projekt „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny”, projekt o 
numerze RPPM.06.02.02-22-0075/20 jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. 

 

II. 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 2021 r. wniosków 
o objęcie pomocą społeczną zmalała, co - naszym zdaniem – było związane zarówno sytuacją 
epidemiczną w kraju jak też nowymi formami wsparcia finansowego i rzeczowego z programów 
rządowych i realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dodatkowo pracownicy socjalni 
podejmowali pracę socjalną ukierunkowaną na wyjście z systemu pomocy społecznej osób, które 
posiadają własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Nie bez znaczenia jest również fakt 
egzekwowania wsparcia, do którego zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zobowiązana jest 
rodzina. 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. Liczba 
decyzji odmawiających przyznania świadczeń wzrosła, wzrosła również liczba odwołań od wydanych 
decyzji.  
 

L.p. Wyszczególnienie 
Lata Dynamika 

(2021 r. do 2020 r.) 

2019 2020 2021 
liczbow

a 
% 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Liczba złożonych wniosków 3.033 2.911 2123 -788 -27,07 

2. Liczba sporządzonych wywiadów ogółem 3.321 3.075 2608 -467 -15,19 

 w tym z wnioskodawcami 3.161 3.075 2608 -467 -15,19 

3. Liczba wydanych decyzji ogółem 5.497 5.434 3626 -1809 -33,27 

a) przyznające 5.219 3.295 2204 -1091 -33,11 

b) odmawiające 278 424 485 60 14,39 

4. Liczba umorzeń postępowania 218 255 218 37 -14,51 

5. Liczba odwołań od decyzji ogółem 21 42 47 5 11,90 

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) 

3 1 3 2 200,00 

b) przesłane do SKO, w tym wg decyzji SKO: 18 40 44 4 10,00 

- utrzymane w mocy przez SKO 9 18 23 5 27,78 

- przesłane do ponownego rozpatrzenia przez MOPS 3 6 7 1 16,67 
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- stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia 
odwołania 

0 1 0 -1 -100,00 

- umorzenie postępowania odwoławczego 1 2 2 0 0,00 

- SKO przyznało świadczenie 0 0 1 1 - 

- SKO nie rozpatrzyło do końca roku 5 13 11 -2 -15,38 

Tabela nr 1. Wnioski o pomoc społeczną i ich rozpatrywanie 

 
Zrealizowane zostały następujące zadania: 

a) w ramach zadań zleconych: 
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 
- wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych; 

b) w ramach zadań własnych: 
- praca socjalna; 
- realizacja kontraktów socjalnych; 
- wypłata świadczeń pieniężnych: zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne; 
- 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; 
- wypłata wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych; 
- kierowanie do domów pomocy społecznej (dalej DPS) 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; 
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pobytu Senior+; 
- prowadzenie Mieszkania chronionego. 

Dane liczbowe obrazujące realizację wymienionych wyżej świadczeń znajdują się w tabeli nr 5. 
 

Liczba uczestników pomocy społecznej spadła w porównaniu do lat ubiegłych.  Kwoty przyznawanych 
świadczeń wynikały 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. 
Powodami mniejszej liczby złożonych wniosków były m.in. otrzymywane świadczenia ZUS. Ponadto 
z inicjatywy pracowników socjalnych, rodziny zgłaszające się o wsparcie otrzymały artykuły 
żywnościowe z Programu FEAD. Nie bez znaczenia na ilość wniosków pozostawała także sytuacja 
związana z pandemią SARS-COV19. Zasiłki celowe przyznawane były np. na zakup obuwia, odzieży, 
bielizny, żywności, leków, leczenia, przejazdy na leczenie, paczki świąteczne, bieżące remonty 
mieszkań podopiecznych.  
Ponadto większy nacisk położono na pracę socjalną pracowników socjalnych Ośrodka, mającą na celu 
wyprowadzenie klientów z systemu pomocy społecznej. 
 
W 2021 r. na wzór lat poprzednich, starogardzcy seniorzy mogli skorzystać z programu 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. 19 seniorów otrzymało wsparcie finansowe 
w wysokości 150 zł miesięcznie (od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r.) na karcie przedpłaconej. 
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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 
28.500 zł.  
 
W celu rozszerzenia wsparcia nie angażującego środków budżetowych, 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 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – POPŻ (FEAD „Pomoc 
żywnościowa 2014 – 2020”).  
Program ten polega na  dostarczaniu najuboższym osobom pomocy żywnościowej  w formie paczek. 
Wsparcie to adresowane jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie 
przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 
1.542,20 dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.  
W 2021 r. 881 klientów MOPS otrzymywało żywność z dwóch podprogramów:  

1) (XI.2020 – VIII.2021) 42,27 kg żywności/1 osobę, w tym: 
- artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką 3,20 kg; koncentrat pomidorowy 1,12 

kg; buraczki wiórki 1,40 kg; powidła śliwkowe 1,50 kg; mus, jabłkowy 1,44 kg; fasolka po 
bretońsku 1,50 kg);  

- artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki 5,00 kg; płatki owsiane 1,00 kg; ryż biały 2,00 
kg; kasza jęczmienna 1,50 kg; herbatniki maślane 0,40 kg);  

- artykuły mleczne (mleko UHT 7 l; ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg);  
- artykuły mięsne (szynka drobiowa 2,40 kg; szynka wieprzowa mielona 1,20 kg; pasztet 

drobiowy 0,32 kg; filet z makreli w oleju 1,19 kg);  
- cukier biały 4 kg;  
- miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg; 
- olej rzepakowy 4 l. 
2) (XII.2021-VI.2022) 28,17 kg żywności/1 osobę,  w tym: 
- artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką 3,20 kg; koncentrat pomidorowy 1,12 

kg; powidła śliwkowe 1,50 kg);  
- artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki 4,50 kg; kasza jęczmienna 1,00 kg);  
- artykuły mleczne (mleko UHT 5 l);  
- artykuły mięsne (szynka drobiowa 1,80 kg; szynka wieprzowa mielona 1,20 kg; filet z makreli 

w oleju 0,85 kg);  
- cukier biały 4 kg;  
- olej rzepakowy 4 l. 
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Wykres nr 1. Skierowania do Programu FEAD 

 
Przed świętami Bożego Narodzenia 230 osób otrzymało paczki z żywnością o łącznej wartości 
27.117,00 zł, finansowane w 100% z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W skład 
paczek weszły następujące produkty spożywcze:  herbata ekspresowa, kawa rozpuszczalna, kawa 
inka, cukier, makaron świderki, margaryna, konserwa turystyczna, serki topione krążek, pierniki 
w czekoladzie, czekolada mleczna, olej roślinny, kakao, figurka Mikołaja, paprykarz, pasztet 
z drobiem, filet z makreli w pomidorach, konserwa golonkowa, ser żółty w plastrach, baton 
czekoladowy, delicje, zupa, keczup, makaron gniazda, wafelek w czekoladzie. 
Dodatkowo zostało zorganizowane spotkanie wigilijne, podczas którego 42 osoby otrzymały paczki 
żywnościowe (dot. mieszkańców Mieszkania Chronionego, uczestników DDS+ i osób samotnych): 
ptasie mleczko, czekolada biała, czekolada mleczna, herbata czarna granulowana, delicje, piernik  
czekoladzie, kawa mielona, kakao słodkie, cukierki czekoladowe, szynka w puszce, paprykarz 
w puszce, makrela w pomidorach, napój herbaciany instant, szynka mielona w puszce, ciastka 
w czekoladzie ser topiony krążek, ananas w puszce, kakao gorzkie, baton czekoladowy. 
Ponadto 48 osobom samotnym i niepełnosprawnym, które nie mogły lub nie chciały uczestniczyć 
w spotkaniu wigilijnym, do miejsca zamieszkania pracownicy socjalni dostarczyli paczki w skład, 
których weszły takie produkty jak: ptasie mleczko, czekolady gorzkie, czekolady mleczne, herbaty 
czarne, pierniki w czekoladzie, kawa mielona, kakao słodkie, cukierki czekoladowe, szynka w puszce, 
paprykarz w puszce, filet z makreli, brzoskwinie w puszce, schab w puszce, ser topiony krążek, 
ananas w puszce, zupy gotowe do spożycia.  
Koszt udzielonej pomocy dla 90 osób wyniósł łącznie 11.722,08 zł. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r.  świadczył następujące rodzaje usług opiekuńczych: 

1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w całości finansowane ze środków 
samorządowych; 

2) usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+, finansowane ze środków samorządowych 
i rządowych w proporcji 50% : 50%; 

3) usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, finansowane w całości ze 
środków rządowych (Fundusz Solidarnościowy); 
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4) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w całości 
finansowane ze środków rządowych.  

 
Ośrodek zatrudniał 17 osób świadczących usługi środowiskowe, z tego 15 osób realizowało usługi 
opiekuńcze, a 2 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Ponadto 2 osoby realizowały specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane na podstawie umowy 
o świadczenie usług w trybie zamówień publicznych lub umowy zlecenia. Natomiast usługi 
opiekuńcze w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” wykonywała 1 osoba zatrudniona na 
umowę zlecenie. 
19 kwietnia 2021 r. Gmina Miejska Starogard Gdański podpisała umowę w sprawie dofinansowania 
zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu "Opieka 75+"  na kwotę 305.587,00 zł.              
W 2021 r. opieką objęto 37 osób, opiekę świadczono średnio w miesiącu przez 970,74 godziny 
(łącznie w ciągu roku 11 648,93) i sprawowało ją średnio 11,67 opiekunki. 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 X/109/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania, 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, jednak nie więcej niż otrzymana dotacja na to zadanie.  
 

 
Wykres nr 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

Zwiększone wydatki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej związane są z corocznym 
wzrostem średniego miesięcznego kosztu pobytu w DPS, który każdego roku ogłaszają starostowie 
właściwi do lokalizacji DPS. 
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Miniony rok był kolejnym rokiem znaczącego wzrostu kosztów utrzymania osób przebywających 
w DPS. Jednym z nowych zadań realizowanych od 2021 r. przez Ośrodek jest prowadzenie 
postępowań wobec osób zobowiązanych do alimentacji (małżonka, zstępnych i wstępnych) osób 
skierowanych do DPS w kierunku ustalenia ich możliwości do wnoszenia odpłatności za DPS. Efektem 
tych działań jest zawieranie umów i wydawanie decyzji w przedmiocie obowiązku wnoszenia opłaty 
za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Takie postępowania w 2021 r. przeprowadzono 
w stosunku do 87 osób. W 2020 r. do DPS skierowano 9 osób - mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 
 

 
Wykres nr 3. Domy Pomocy Społecznej  

 
 

Lp. Dom Pomocy Społecznej 
Średniomiesięczny koszt dopłaty (w zł) dla 1 osoby 

2019 2020 
Dynamika % 
(2020/2019) 2021 

Dynamika % 
(2021/2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bielawki 3 046,15      4 334,63         142,30     4 679,70        107,96     

2 Czarne 3 389,55      4 631,15         136,63     4 990,00        107,75     

3 Gniew 2 980,00      4 004,37         134,37     4 524,21        112,98     

4 Malbork 3 112,34      4 385,00         140,89     4 638,00        105,77     

5 Pelplin 2 781,63      4 379,90         157,46     4 775,65        109,04     

6 Stanisławie 2 229,76      4 546,39         203,90     5 264,64        115,80     

7 Starogard Gdański 2 551,31      4 448,39         174,36     4 879,80        109,70     

8 Szpęgawsk 2 863,74      4 069,03         142,09     4 377,23        107,57     

9 Kwidzyn -      3 899,00   -  4 226,00        108,39     

10 Puck -      4 174,90   -  4 506,20        107,94     

11 Wałcz -      3 433,36   -  -  -  

12 Nowa Wieś      3 748,39       4 128,06         110,13     4 128,06        100,00     

13 Stawiska      3 691,80       4 179,88         113,22     4 443,80        106,31     

14 Rokocin  -       4 516,37   -  4 909,37 108,70  

Średniomiesięczny koszt pobytu w DPS 3 039,47     4 357,08        145,53     4 641,74       106,53     

Tabela nr 2. Dynamika wzrostu średniej kwoty dopłaty przez MOPS do pobytu dla jednej osoby w poszczególnych 
 domach pomocy społecznej w latach 2019  - 2021  
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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. 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 wynajmowane mieszkanie, na zakup 
leków, żywności, opału, obuwia, odzieży lub zaspokojenie innych podstawowych potrzeb.  
Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych są podobne jak w roku poprzednim na co 
wpływ miała sytuacja pandemiczna kraju, osoby bezdomne w dużej mierze nie opuszczały schronisk 
i przebywały w nich przez większą część roku. 
 
Placówki, które świadczyły schronienie w 2021 r.: 

1. dla bezdomnych mężczyzn: 

• Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn; 

• Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Grudziądz; 

• Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Gdańsk; 

• Stowarzyszenie Pro Bono, Banino; 

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym „Wigor”, Borkowo; 

• Stowarzyszenie Św. Faustyny Fides, Malbork; 
2. dla bezdomnych kobiet 

• Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn; 

• Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Gdańsk; 
3. dla rodzica z dzieckiem: 

• Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Gdańsk; 
4. dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

• Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn; 

• Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Grudziądz. 
 

Lata Koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach 
1 2 

2019 202 067 

2020 383 751 

2021 359 480 
Tabela nr 3. Koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach dla bezdomnych w latach 2019 – 2021. 
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Wykres nr 4. Schronienie dla osób bezdomnych - do 2019 r. świadczeniem był 1 dzień, od 2020 świadczeniem jest 
rozpoczęcie każdego miesiąca. 
 
 

W oparciu o umowy zawarte z Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii  p.w. Miłosierdzia Bożego 
w Starogardzie Gdańskim osobom bezdomnym pozostającym na terenie miasta Ośrodek oferował 
pomoc żywnościową w tym gorący posiłek, możliwość wykonania zabiegów sanitarno-higienicznych, 
ubiór i obuwie; w 2019 r. z pomocy świadczonej we współpracy z Caritas  MB skorzystało 21 osób -  
koszt 14.837,80 zł; w 2020 r. 22 osoby – koszt 26.283,00 zł, w 2021 r. 20 osób – koszt 42.122,43 zł 
 
W okresie zimowym organizowane były wspólne patrole pracownika socjalnego  z funkcjonariuszami 
Policji (odbyło się 6 patroli), celem wspólnych patroli był monitoring miejsc w których przebywają 
bezdomni oraz informowanie ich o możliwych formach pomocy. 
 

W 2021 r. Ośrodek pokrył koszt 6 usług pogrzebowych, w tym także dla osób bezdomnych.                         
 

Rok 
uśredniona 

kwota za pogrzeb 
liczba 

pogrzebów 
wartość brutto 

refundacja 
wydatków (środki 

odzyskane) 

wartość netto 
(wydatek dla Gminy) 

1 2 3 4 5 6 

2019 3.512,79 11 38.640,69 17.369,02 21.271,67 

2020 3.965,12 8 31.720,97 19.882,99 11.837,98 

2021 3.980,77 6 23.884,60 0,00 23.884,60 
Tabela nr 4.  Średnia kwota za sprawienie pogrzebu oraz wartość poniesionych wydatków z tego tytułu za lata 2019 – 
2021 
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Wykres nr 5. Liczba świadczeniobiorców w podziale na rodzaje świadczonej pomocy 

 

 

 
Wykres nr 6. Koszt udzielanych świadczeń  
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Tabela nr 5. Zrealizowane świadczenia pomocy społecznej 

 
2. Projekty 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu realizowanego przez Chorągiew 
Gdańską ZHP oraz Gminę Miejską Starogard Gdański „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne 
wsparcia rodziny”. Projekt o numerze RPPM.06.02.02-22-0075/20 jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

L.p. 

 
Świadczenie 

 

Liczba 
 świadczeniobiorców 

Dynamika 
(2020 r.  do 2021 r.) Koszt świadczeń 

Dynamika 
(2020 r. do 2021 r.) 

2019 r. 2020r. 2021 r. liczbowa % 2019 r. 2020 r. 2021 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 16 12 10 -2  167 386 165 164 136 853 -28 311 -17,14 

2. 

wynagrodzenie dla 
opiekuna 
prawnego 22 23 25 2  37 407  61 610 74 440 12 830 20,82 

II. Zadania własne  

3. Zasiłki stałe 317 288 259 -29  1 530 750 1 424 413 1 306 335 -118 078 -8,29 

4. 

składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 272 255 234 -21  124 613 118 021 108 073 - 9 948 -8,43 

5. zasiłki okresowe 390 296 160 -136  487 583 417 768 183 529 - 234 239 -56,07 

6. zasiłki celowe 640 711 431 -280  574 950 471 992 273 805 - 198 187 -41,99 

7. 

wynagrodzenie dla 
kuratorów osób 
częściowo 
ubezwłasnowolnio
nych 1 2 3 1  5 520 7 129 10 400 3 271 45,88 

8. 

wnoszenie opłaty 
za pobyt w domu 
pomocy społecznej 52 44 51 5  1 364 193 1 370 300 1 704 803 334 503 24,41 

9. schronienie 49 45 44 -1  202 067 383 751 359 480 - 24 271 -6,32 

10. 
sprawienie 
pogrzebu 11 8 6 -2  21 271 11 838 23 885 12 047 101,77 

11. praca socjalna 415 637 490 -147  0 0 0 0 - 

12. kontrakty socjalne 137 69 83 14  0 0 0 0 - 

13. usługi opiekuńcze 60 52 47 -5  753 303 877 892 767 655 -110 237 -12,56 

14. 

program wieloletni 
„Pomoc Państwa w 
zakresie 
dożywiania" 
ogółem 1060 1088 508 -580  579 875 483 034 227 841 - 255 193 -52,83 

 a) 

w tym 80% dotacja 
rządowa 

982 1007     
320 612 363 356 181 697 - - 

20% środki 
samorządowe   213 740 90 839 45 424 - - 

b) 

środki 
samorządowe dla 
klientów powyżej 
150% kryterium 
dochodowego 78 81    45 523 28 839 720 - - 
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Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi 
Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.  
Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2020 do 31 marca 2023 r. Celem głównym projektu jest 
poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański i gmin sąsiednich. Liderem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, 
a Partnerem projektu Gmina Miejska Starogard Gdański w którego imieniu realizatorem jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. 
W ramach projektu w 2021 r. realizowano następujące działania: 

1) Lider projektu Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, utworzył placówkę 
wsparcia dziennego w formule opiekuńczej oraz pracy podwórkowej – Stację Starogard 
Hufiec. 

2) Stacja Starogard Hufiec obejmuje wsparciem dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat, zajęcia 
odbywają się 3 razy w tygodniu w świetlicy przy ul. Hallera oraz w innych miejscach na 
obszarze powiatu starogardzkiego. 

3) Aby zapewnić dzieciom i młodzieży dobre warunki spędzania czasu wolnego 
wyremontowany został budynek należący do Hufca ZHP Starogard Gdański. Stacja zapewnia 
ciekawy program i przygotowaną kadrę wychowawców. W Stacji Starogard Hufiec znalazł 
również swoje miejsce Klub Seniora dla osób w wieku 60+. W klubie prowadzone są działania 
animacyjne, wykłady oraz wyjazdy, np. do teatru. 

4) Uczestnicy Projektu objęci są wsparciem psychologicznym i pedagogicznym w ramach 
Poradni Rodzina prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie 
Gdańskim. Dodatkowo Ośrodek organizuje zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 
rodzicielskie oraz  wspierające zwiększenie aktywności rodzin, a także radzenia sobie 
z problemami.  

5) Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistycznego (np. 
psycholog,  dietetyk, rehabilitant). Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników. 

6) Jednym z działań projektowych były warsztaty „Przystanek Rodzina”. Tematyka spotkań jest 
następująca: Rodzina - miejsce przygotowujące dziecko do samodzielności 
i odpowiedzialności; Skuteczne radzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka na różnych 
etapach rozwoju; Wyzwania w procesie wychowawczym - profilaktyka uzależnień; Narzędzia 
skutecznej komunikacji międzypokoleniowej; Między karą a nagrodą - kiedy? I jak? stosować 
wzmocnienia pozytywne.  

7) Ośrodek był organizatorem Konferencji "PRZYS-ta-NEK RODZINA", która odbyła się 16 
listopada 2021 r. z następującymi wystąpieniami: „Gruboskórny czy delikatny? 
O niebezpiecznej wrażliwości nastolatka” Marek Kaczmarzyk; „Prawa i obowiązki członków 
rodziny” Marek Aureliusz Karczmarzyk; „Nastolatek w kryzysie – o objawach, których nie 
wolno lekceważyć” Marcin Szulc; „W jaki sposób mądrze wspierać dziecko w okresie 
dorastania" Marcin Szulc; „Nikt nie lubi się kłócić” Magdalena Dittmer. 
W części stacjonarnej konferencji uczestniczyło 57 osób, natomiast w części online 
(platforma TEAMS)  58 osób. Ostateczna liczba osób uczestniczących w konferencji nie jest 
możliwa do potwierdzenia w związku z faktem, iż osoby posiadające link nie musiały się już 
rejestrować. 

 
Wartość projektu: 2.078.456,88 zł, w tym wkład własny wnoszony przez instruktorów Związku 
Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej w formie przepracowania na rzecz projektu 3.848 godzin 
o wartości 103.922,84 zł.  
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W grudniu 2021 r. Partner wiodący zmienił nazwę projektu na „Stacja Starogard Gdański, 
Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny”. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chorągwi Gdańskiej ZHP, ul. Za Murami 2, 80-823 Gdańsk. 
 
 
3. Poradnictwo specjalistyczne i prawne dla świadczeniobiorców Ośrodka 

 
Radca prawny zatrudniony w Ośrodku udzielił klientom w 2021 r. 10 porad prawnych, które były 
związane z obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską oraz uregulowaniem kontaktów 
między rodzicami i dziećmi. W 2020 r.  było to 7 porad, natomiast w 2019 12 porad. 
Poza wsparciem ze strony Ośrodka mieszkańcy naszego miasta mieli również możliwość korzystania 
z pomocy oraz poradnictwa obywatelskiego w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, 
prowadzonym przez Powiat Starogardzki jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 
Osoby pokrzywdzone przestępstwem (np. przemocy domowej, kradzieży, pobicia, zgwałcenia, 
oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, niealimentacji, groźby karalnej), osoby im 
najbliższe, a także świadkowie oraz osoby im najbliższe mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego 
w  Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim. 
Wsparcie realizuje także - na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański - Punkt Interwencji 
Kryzysowej, prowadzony przez Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Osoby 
dorosłe w kryzysie (doświadczanie przemocy, żałoba, traumatyczne przeżycia – np. powypadkowe) 
oraz  dzieci i młodzież doświadczające przemocy mogą skorzystać tam z konsultacji psychologiczno-
pedagogicznych oraz prawnych (np. przygotowywanie pism procesowych oraz interwencyjnych 
w postępowaniach cywilnych). 
 
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 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Dynamika 

(2021 r. do 2020 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 668 1325 601 1198 410 695 -503 -41,99 

2. Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

3. Bezdomność 
92 96 

 
86 

89  69 70 -19 -21,35 

4. Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

156 710 137 634 50 243 -391 -61,67 

 w tym wielodzietność 84 461 76 418 33 174 -244 -58,37 

5. Bezrobocie 312 734 306 748 205 465 -283 -37,83 

6. Niepełnosprawność 505 900 461 800 371 568 -232 -29,00 

7. Długotrwała lub ciężka 
choroba 

340 525 236 357 177 229 -128 -35,85 

8. Bezradność w sprawach 
opiekuńczo.-
wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego - ogółem w 
tym: 

144 517 126 432 46 146 -286 -66,20 

a) rodziny niepełne 108 336 95 295 35 107 -188 -63,73 

  b) rodziny wielodzietne 25 137 23 118 9 43 -75 -63,56 
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9. Przemoc w rodzinie 18 66 15 45 8 31 -14 -31,11 

10. Potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

11. Alkoholizm 156 188 143 
 

178 
80  88 -90 -50,56 

12. Narkomania 12 16 11 14 8 8 -6 -42,86 

13. Trudności w 
przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

39 61 36 53 20 25 -28 -52,83 

14. Trudności w integracji 
osób, które otrzymały 
status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą  
lub zezwolenie na 
pobyt czasowy 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

15. Zdarzenie losowe 0 0 0 0 3 9 9 - 

Tabela nr 6. Przyczyny przyznawania pomocy społecznej 
 

 
Wykres nr 7. Przyczyny przyznawania pomocy społecznej 

 

 
Wykres nr 8. Wsparcie niefinansowe oferowane przez MOPS  
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Praca socjalna realizowana była przez 20 pracowników Ośrodka. Skierowana jest ona na 
przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta 
ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości 
poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. 
Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem 
do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. 
Łącznie w okresie od  stycznia do grudnia 2021 r. pracą socjalnych zostało objętych 490 rodzin ( 933 
osoby w rodzinach). 
W okresie sprawozdawczym praca socjalna była świadczona w środowiskach m.in. w zakresie 
wspierania w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji, kierowania do 
skorzystania z konsultacji prawnej, poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego i rodzinnego, 
pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia, wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, współpracy 
z asystentem rodziny, objęcia działaniami w ramach zawartego kontraktu socjalnego, wszczynania 
procedury „Niebieskie Karty”, współpracy w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego, 
współpracy z instytucjami, pomocy w kompletowaniu dokumentów, współpracy z GKRPA, pomocy 
w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, współpracy z PUP, ZUS, PCPR oraz innymi podmiotami. 
Pracownicy socjalni prowadzili z rodzinami również pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny – 
podpisano 83 kontrakty socjalne, którymi objęto 80 osób. 
 
 

5. Mieszkanie chronione 
 
Mieszkanie chronione przy ul. Kościuszki przygotowane jest do zamieszkania przez 4 osoby.  W ciągu 
roku zamieszkiwane było przez 3 - 4 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 2021 r. 
wyniósł 31.626,43 zł, łączna kwota odpłatności mieszkańców wyniosła 7.134,62 zł.  
 

III. DZIENNY DOM POBYTU SENIOR+ 
 

W strukturze Ośrodka funkcjonował jeden ośrodek wsparcia dziennego - Dzienny Dom Pobytu 
SENIOR+ zapewniający wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia.   
Rok 2021 był trzecim pełnym rokiem, w którym funkcjonował 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 DDPS+, w których w ciągu roku 



17 

 

udział wzięło 36 starogardzkich seniorów. W związku z pandemią COVID-19 do nowej rzeczywistości 
musieli przystosować się wszyscy, szczególnie dotyczy to seniorów, czyli osób najbardziej narażonych 
na działanie koronowirusa. Dlatego już w 2020 r. wprowadziliśmy dobre praktyki, które pomogły 
Uczestnikom, a także pracownikom przetrwać ten trudny okres. Przede wszystkim zostały 
zapewnione niezbędne środki higieny osobistej, a także wprowadzono dodatkowe zasady dotyczące 
dezynfekcji pomieszczeń. Na bieżąco monitorowano stan zdrowia pracowników i podopiecznych 
Domu. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią w ramach prowadzenia DDPS+ zapewniono 
szereg zajęć m.in. takich jak fitness, elementy zumby, Nordic Walking, warsztaty komputerowe 
manualne, kulinarne, karaoke, ćwiczenia na usprawnienie pamięci i motoryki seniora. 
W momencie zawieszenia działalności Domu utworzony został plan stałego kontaktu z Seniorami. 
Duży nacisk został położony na aktywność seniorów w warunkach domowych, podopieczni byli 
telefonicznie zachęcani do ruchu dla zachowania sprawności funkcjonalnej, wskazywane były 
programy telewizyjne, a także filmy na Facebooku, z których seniorzy korzystali samodzielnie, bądź 
przy wsparciu domowników. Ponadto uczestnicy DDS+ brali udział w wystawach, wernisażach, 
projekcjach filmowych. Seniorzy zaangażowani byli w akcje społeczne i charytatywne oraz aktywnie 
włączali się w wydarzenia organizowane na terenie miasta np. wirtualne Dni Starogardu. Na profilu 
Domu na Facebooku codziennie zamieszczane były filmy dotyczące kulinariów, zajęć manualnych, 
wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz informacyjne. Pracownicy pozostawali w stałym kontakcie 
telefonicznym z uczestnikami, odwiedzali seniorów w ich miejscu zamieszkania, dostarczali również 
paczki żywnościowe. Świadczyli porady z zakresu rehabilitacji oraz obsługi urządzeń informatycznych 
i pracy socjalnej. Monitorowali stan zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów. 
Od maja możliwy był powrót uczestników do zajęć stacjonarnych, przywrócono harmonogram 
funkcjonowania  DDS+. Odbyły się również zaplanowane wyjścia na kręgle, odwiedziny w Kurkowym 
Bractwie Strzeleckim w Starogardzie Gdańskim i wycieczka na zamek w Malborku.  
Dzięki współpracy z Klubem Sportowym Beniaminek 03, w ramach projektu ''Social inclusion for 
senior by sport''  Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Europejskiego Korpusu Solidarności 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, organizowane były warsztaty i zajęcia sportowo rekreacyjne 
z trenerem i wolontariuszami dla uczestników Domu. 
W ciągu całego roku w ramach funkcjonowania Domu seniorom zapewniono 5.896 ciepłych 
posiłków. Roczny koszt funkcjonowania DDS+ wyniósł 402.262,18 zł, z czego 123.623,78 zł stanowiła 
dotacja z budżetu państwa. 
Realizacja  zajęć w DDS+ bezpośrednio wpłynęła na podniesienie jakości i poziomu życia uczestników, 
poprzez stworzenie warunków do aktywnego starzenia się oraz poszanowania ich godności. 
Działania były adekwatne do stwierdzonych potrzeb, sprzyjały aktywizacji i integracji seniorów.  
Systematycznie zwiększa się zaangażowanie seniorów w planowanie działań realizowanych w Domu.  
 

IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

W 2021 r. Ośrodek wydał dla osób nieubezpieczonych 101 decyzji administracyjnych 
w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla innych niż ubezpieczeni. 
Odpowiednio: w 2020 r. wydano również 101 decyzji; w 2019 r. było to 167 decyzje. Liczba 
wniosków 
o przyznanie świadczeń utrzymała się na poziomie roku 2020. Decyzje wydawane były na wniosek 
placówek ochrony zdrowia, które udzieliły pomocy medycznej lub bezpośrednio osoby 
zainteresowanej. 
 
 
 

https://www.facebook.com/europeansolidaritycorps/?__cft__%5b0%5d=AZVJ1Kyj8F0fHdL18EOtEaXq0xn0UJRTbZ6TKOL0eQ4GjEohahZ7bntwC9Upv4gJ2IttcS5F3G4BR8ErJeGmA-XSlzHNFBda-b71GbRJoC180mxwU57H22Yn1XbWWMKVomtmIxmaajpFcoyMmbUwE7yDOWUkbJ6LZGuB0xNiaeCiJQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/FRSE.fb/?__cft__%5b0%5d=AZVJ1Kyj8F0fHdL18EOtEaXq0xn0UJRTbZ6TKOL0eQ4GjEohahZ7bntwC9Upv4gJ2IttcS5F3G4BR8ErJeGmA-XSlzHNFBda-b71GbRJoC180mxwU57H22Yn1XbWWMKVomtmIxmaajpFcoyMmbUwE7yDOWUkbJ6LZGuB0xNiaeCiJQ&__tn__=kK-y-R
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V. SPRAWOWANIE FUNKCJI OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem 
pieniężnym z pomocy społecznej, jednakże nie wymaga ono przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dania 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do 
zdań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizację tego 
zadania zapewnia budżet państwa – wypłata wynagrodzenia następuje dopiero po otrzymaniu na 
ten cel środków od Wojewody. Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego 
przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nie jest przyznawane  
urzędu, lec na żądanie zgłoszone przez opiekuna – wniosek złożony do Ośrodka wraz z załączonymi 
do niego: 

1) odpisem prawomocnego postanowienia Sądu o ustaleniu i przyznaniu wynagrodzenia dla 
opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej; 

2) zaświadczeniem Sądu potwierdzającym ustanowienie prawne dla opiekuna prawnego osoby 
całkowicie ubezwłasnowolnionej 

Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie opiekuna prawnego zakwalifikowane zostało jako świadczenie 
z pomocy społecznej opiekun prawny pobierający wynagrodzenia ma obowiązek informowania 
ośrodka pomocy społecznej o zmianie swej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia funkcji 
opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie 
opieki. 
W 2021 roku wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego w kwocie 
74.440,00 zł. 

 
VI. 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 2021 r. 5 asystentów, którzy pracowali z 48 
rodzinami (w tym 29 wskazanymi przez sąd),  w których wychowywało się 156 dzieci. 
Dla porównania, Ośrodek zatrudniał w 2020 r. 5 asystentów, którzy pracowali z 48 rodzinami (w tym 
13 wskazanymi przez sąd),  w których wychowywało się 145 dzieci, w 2019  r. 6 asystentów, którzy 
pracowali z 63 rodzinami (w tym 14 wskazanymi przez sąd),  w których wychowywało się 192 dzieci;  
natomiast 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) 2021 r. – 180.902,12 zł, w tym dotacja 6.000,00 zł  

        (zmiana zasad finansowania w czasie pandemii COVID-19); 
2) 2020 r. - 176.878,05 zł, w tym dotacja 5.100,00 zł  

(zmiana zasad finansowania w czasie pandemii COVID-19); 
3) 2019 r. - 201.451,15 zł, w tym dotacja 77.220,00 zł; 
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2. Piecza zastępcza 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina wnosiła opłatę: 
1) W 2021 r. - 227 dzieci, z pieczy odeszło 12 dzieci, umieszczonych zostało 38 dzieci; 
2) w 2020 r. - 192 dzieci, z pieczy odeszło   5 dzieci, umieszczonych zostało 32 dzieci;  
3) w 2019 r. - 165 dzieci, z pieczy odeszło 14 dzieci, umieszczonych zostało 21  dzieci; 

Poniesione koszty pieczy zastępczej: 
1) 2021 r. - 1.388.382,44 zł 
2) 2020 r. - 1.121.611,20 zł; 
3) 2019 r. -  880.950,76 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; 
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 

2019 r. 2020 r. 2021 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%) 178,67 25 179,85 37 114,36 29 

drugi rok pobytu (30%)       

rodzinna piecza 322,16 33 515,34 28 321,98 36 

piecza instytucjonalna - - - - 1 238,81 4 

trzeci rok pobytu (50%)       

rodzinna piecza 622,70 86 652,24 127 670,82 140 

piecza instytucjonalna - - - - 2 013,48 6 
Tabela nr 7. Średniomiesięczna kwota ponoszonych kosztów za jedno dziecko w pieczy zastępczej oraz średniomiesięczna 
liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2019 - 2021.  

 
 

VII. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ W RODZINIE 
 

W 2021 r. wdrożono 124 procedury Niebieskie Karty w tym 26 dotyczących dzieci, co stanowi 
niewielki wzrost w porównaniu do 111 procedur Niebieskie Karty w 2020 r. 
Ze 124 procedur 29 kart wszczynających procedurę wdrożył Ośrodek. 
Łącznie w 2021 r. prowadzone było 215 procedur ( w tym 91 kontynuowano z lat poprzednich). Do 
Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 36 formularzy A Niebieskich Kart zgłaszających kolejne 
zdarzenie stosowania przemocy w toczących się postępowaniach. 
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W roku objętym sprawozdaniem pracowały 194 grupy robocze, z czego 110 zostało powołanych 
w 2021 r. Grupy odbyły 470 spotkań, natomiast Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 18 razy. 
Łącznie procedurą NK objęte zostały 203 rodziny. 
 
W 2021 r. 3 dzieci (z 3 rodzin) było zabezpieczonych przez pracowników socjalnych Ośrodka 
w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia z powodu przemocy w rodzinie (w trybie 
art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), w 2020 r. było to 9 dzieci (z 2 rodzin), 
natomiast w 2019 r. żadne dziecko nie było zabezpieczane w trybie art. 12a uoppwr. 
Przemoc stosowana wobec seniorów tj. osób 60+, dotyczy głównie kobiet. W 2021 r. ofiarami 
przemocy było 11 kobiet i 1 mężczyzna, co stanowi niewielki spadek w stosunku do 2020 r. kiedy 
było to 15 kobiet i 3 mężczyzn; natomiast w 2019 r. 17 kobiet i 4 mężczyzn. 
 
W 2021 r. zakończono 137 procedur NK, 103 ze względu na zakończenie przemocy oraz 
zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, 34 ze względu na brak zasadności podejmowania 
działań. 
 

 
Wykres nr 9. Liczba Niebieskich Kart 

 

 
Wykres nr 10. Podmioty zakładające Niebieskie Karty 
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VIII. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 
 

Liczba świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych wzrosła, natomiast liczba 
świadczeniobiorców dodatków energetycznych nieznacznie spadła. Kwota wydatków na dodatki 
w 2021 r. zwiększyła się  w porównaniu do 2020 r. o kwotę 259.670,98 zł. Wzrost kwot dodatków 
mieszkaniowych spowodowany jest przede wszystkim zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych 
od 01 lipca 2021 r., w szczególności zmianą sposobu obliczania wysokości dochodu. Wzrosła liczba 
osób wynajmujących lokale od prywatnych właścicieli, w których koszt utrzymania lokalu przewyższa 
koszty z  innych zasobów, co skutkuje przyznaniem dodatków mieszkaniowych w wyższej kwocie. 
 

L.p. Dodatki energetyczne 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Dynamika 

(2021 r. do 2020 r.) 

liczbowa % 
1 2 4 5 6 7 8 

1 Liczba wniosków, w tym 
gospodarstwa: 

182 148 133 -15 -10,14 

a)  1-osobowe 94 86 79 -7 -8,14 

b) 2 - 4  osób 73 49 48 -1 -2,04 

c) > 5 osób 15 13 6 -7 -53,85 

2 Liczba wypłaconych świadczeń 878 718 625 -93 -12,95 

3 Koszty (w zł) 12.057,11 9.575,15 8.604 -971,15 -10,14 

4 Wysokość dodatku    
do 30.04. (w zł) 

 

a)  1-osobowe 11,35 11,37 10,94 - - 

b) 2 - 4 osób 15,77 15,80 15,19 - - 

c) > 5 osób 18,92 18,96 18,23 - - 

5 Wysokość dodatku 
od 01.05. (w zł) 

  

a)  1-osobowe 11,37 10,94 12,09 - - 

b) 2 - 4 osób 15,80 15,19 16,79 - - 

c) > 5 osób 18,96 18,23 20,15 - - 

Tabela nr  8. Dodatki energetyczne 

 

L.p. Dodatki mieszkaniowe 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Dynamika 
(2021 r.  do 2020 r.) 

liczbowa % 

  1 3   4 5 

1 Liczba wniosków 1.374           1.356   1385 29 2,14 

a) rozpatrzonych pozytywnie 1.325           1.316 1326 10 0,76 

b) rozpatrzonych negatywnie 45 35 46 11 31,43 

c) umorzenie postępowania 3 5 9 4 80,00 

d) bez rozpatrzenia 1 0 4 4 100,00 

2 Wnioski z zasobu  

a) TBS 413 383 378 -5 -1,31 

b) Spółdzielni Mieszkaniowej 268 270 219 -51 -18,89 

c) Wspólnot Mieszkaniowych 102 109 125 16 14,68 

d) Zasoby prywatne 591 594 663 69 11,62 

3 Wnioskodawcy będący 
świadczeniobiorcami pomocy 
społecznej  

386 405 296 -109 -26,91 

28,09% 29,87% 21,37% -0,085 -28,46 

4 Liczba wypłaconych świadczeń 8.062 7.686 8.186 500 6,51 
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5 Średnia miesięczna kwota dodatku 
mieszkaniowego (w zł) 

260,34 297,32 311,00 13,68 4,60 

6 Łączne koszty 2.098.871,87 2.285.216,77 2.544.887,75      259 670,98  11,36 

Tabela nr 9. Dodatki mieszkaniowe 

 

 
Wykres nr 11. Wnioski na dodatki mieszkaniowe, w podziale na zasoby 

 
IX. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 
Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesione z budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 
51.105.678,95 zł. 
W 2021 r. przyjęto 5.874 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, w tym 5.050 
wniosków klienci złożyli drogą elektroniczną.  
W 2021 r. wydano 5.674 informacji o przyznaniu świadczeń oraz 481 decyzji różnych (uchylających, 
uznających świadczenia za nienależnie pobrane oraz zobowiązujących do zwrotu) oraz postanowień 
o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji powtórnego złożenia wniosku. 
Od 1 stycznia 2018 r. instytucją właściwą, w związku z udziałem Polski w koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, jest wojewoda. 266 wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022 
zostało przekazanych do rozpatrzenia do Wojewody Pomorskiego. Na 31 grudnia 2021 r. Wojewoda 
Pomorski rozstrzygnął 200 spraw, natomiast 66 oczekiwało na rozpatrzenie. 

 

 

Lp. Liczba złożonych wniosków 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Dynamika 
(2021 r. do 2020 r.) 

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ogółem, 
w tym: 

6167 888 5874 x x 

a) tradycyjnie 2035 385 824 x x 

b) elektronicznie 4132 503 5050 x x 
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2 przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego 
w tym: 

314 41 266 x x 

a) rozpatrzonych do końca danego roku 120 22 200 x x 

b) oczekujących na rozpatrzenie 194 19 66 x x 

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

Z uwagi na przyznanie w 2020 r. świadczeń wychowawczych na okres od 01.07.2019 r. do 
31.05.2021 r nie zbadano dynamiki przyjętych wniosków w stosunku do 2021 r. 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesiono 6 odwołań od decyzji dot. 
świadczeń wychowawczych. Do dnia 31.12.2021 r. nie wpłynęło żadne rozstrzygnięcie organu II 
instancji. 
  

Lp. Świadczenie wychowawcze (500+) 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Dynamika 
(2021 r.  do 2020 r.)   

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Liczba wydanych decyzji /informacji 
ogółem, 
w tym: 

5 860 1 012 6 155 x x 

 - przyznające prawo do świadczeń 5 786 645 5 674 x x 

2 Liczba wypłaconych świadczeń 80 603 103 045 103 042 -3 x 

 - średnio miesięcznie 6 717 8 587 8 587 0 x 

 - średnio miesięcznie od lipca do grudnia  40 150 339 51 253 960 51 105 679 -148 281 x 

3 Kwota wypłaconych świadczeń, 
w tym: 

78 320 102 624 137 688 35 064 34,17 

 - kwota zrealizowana w formie rzeczowej 
lub opłacenia usług 

5 860 1 012 6 155 x x 

Tabela nr 11.  Decyzje oraz świadczenia wychowawcze (500+) 

 
W 2021 r. Ośrodek wypłacił 103.042 świadczeń na kwotę 51.105.678,95 zł dla 5.727 rodzin, 
w których przebywało 9.260 dzieci.  
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. W porównaniu do 2020 r. 
średniomiesięcznie w 2021 r. wypłaty inne niż gotówkowe wzrosły o ponad 34%. 
 

X. 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 
18.227.317,30 zł. 
W 2021 r.  przyjęto 3233 różne wnioski dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 2691 wniosków 
o przyznanie świadczeń. Pozostałe wnioski dotyczą m.in. wydania zaświadczenia, zmiany formy 
wypłaty, prośby o uchylenie świadczeń. 62 wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia do Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku, na dzień 31 grudnia 2020 r. na rozstrzygnięcie oczekiwały 46 wniosków 



24 

 

Wydano 4.497 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 38 odwołań od decyzji dot. 
świadczeń rodzinnych, z których rozstrzygnięto 20: 12 decyzji organ II instancji utrzymał w mocy, 
6 przekazał do ponownego rozpatrzenia, 2 zostały uchylone. 
 

Lp. Liczba złożonych wniosków 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Dynamika 
(2021 r.  do 2020 r.)   

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ogółem, 
w tym: 

4 159 3 533 3 233 -300 -8,49 

a) tradycyjnie 4 040 3 270 2 691 -579 -17,71 

b) elektronicznie 119 263 312 49 18,63 

2 przekazanych do Urzędu 
Marszałkowskiego/Wojewody, 
w tym: 

57 62 21 -41 -66,13 

a) rozpatrzonych do końca danego roku 3 16 2 -14                -87,5 

b) oczekujących na rozpatrzenie 54 46 19 -27 -58,69 

 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% natomiast w 2020 r. spadek 
składanych wniosków wyniósł ponad 15%. W 2021 r. spadek składanych wniosków wyniósł prawie 
8,5 %. W 2021 r. o ponad 66,13% spadła liczba 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. 
W 2019 r. wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych były wyższe niż w 2018 r. o ponad 1 mln zł. 
W 2020 r. wydatek na wypłaty był wyższy tylko o 760 tys. niż w 2019 r.  Wzrost nie wynikał z rosnącej 
liczby świadczeniobiorców tylko ze wzrostu kwoty wypłacanych świadczeń. W 2020 r. kwota 
świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 1.583,00 zł do kwoty 1.830,00 zł. Wydatki w 2021 r. śladowo 
wzrosły w porównaniu z 2020 r. ponieważ były wyższe tylko o 6.121,43 zł. 
 

XI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
 
Wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.105.517,43 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 2020 r. jak i również w 2021 r. wynosiła 170,62 zł. W związku z coroczną 
waloryzacją wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wzrasta również kwota składki emerytalno-
rentowej. W 2021 r. jej wysokość wynosiła 542,42 zł, a w 2020 r. 503,62 zł. W okresie od stycznia do 
grudnia 2021 r. opłacono 2.393 składek na łączną kwotę 1.105.517,43 zł, natomiast w 2020 r. 
opłacono 2.213 składki na łączną kwotę 930.190,69 zł. Powyższe dane wskazują, że liczba 
opłaconych składek wzrosła o ponad 8%. 
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XII. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE WYPŁACANE ZGODNIE Z USTAWĄ                        
O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” 
 
W 2021 r. wypłacono 3 świadczenia po 4.000 zł na łączną kwotę 12.000 zł, w 2020 r. było to 7 
świadczeń na kwotę 28.000,00 zł, natomiast w 2019 r. wypłacono 3 świadczenia na kwotę 12.000 zł. 
 

XIII. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Wydatki poniesione z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 
2.780.369,50 zł.  1 238 363,13 zł to kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych bezpośrednio 
oraz za pośrednictwem komorników sądowych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 
W 2021 r. przyjęto 443 różnych wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
w tym 414 wnioski o przyznanie świadczeń oraz 29 wniosków innych np. o zmianę formy wypłaty, 
o uchylenie świadczeń, oświadczenia, wnioski o raty lub umorzenie należności. 
Wydano 659 decyzji 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, wpłynęły 4 rozstrzygnięcia, 3  utrzymujące  
decyzje tut. Ośrodka w mocy i 1 przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Dynamika 
(2021 r. do 2020 r.) 

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Liczba złożonych wniosków 
ogółem, 
w tym: 

554 472 443 - 29 - 6,15 

a) tradycyjnie 546 464 416 - 48 - 10,34 

b) elektronicznie 8 8 27 19 238 

2 Liczba wydanych decyzji, 
w tym: 

724 671 659 - 12 - 1,79 

 - przyznające prawo do świadczeń 495 412 447 35 8,5 

3 Liczba wypłaconych świadczeń 7.311 6533 6805 272 4,16 

 - średnio miesięcznie 609 544 567 23 4,23 

4 Kwota wypłaconych świadczeń 
(w zł) 

3.114.190 2.780.370 2.885.378 105.008 3,78 

 - średnio miesięcznie 259.516 231.698 240.448 8.750 3,78 

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

 
W 2021 r. zanotowano spadek składanych wniosków dotyczących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego (o 6,15%), w tym również o wypłatę świadczenia (spadek o ponad 10 %) 
w odniesieniu do 2020 r. Zmiana kryterium dochodowego na 900 zł oraz ustalanie wypłaty 
świadczenia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego w kwocie pomniejszonej o kwotę 
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przekroczenia (zasada „złotówki za złotówkę”) spowodowała, iż znacząco wzrosła liczba wydanych 
decyzji przyznających prawo do świadczeń  (8,5 %) i tym samym wzrosła liczba (4,16 %) oraz łączna 
kwota wypłaconych świadczeń (wzrost o 3,78 zł).  
 

 
Wykres nr 12. Decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego 
 
 

 
Wykres nr 13. Kwota świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 
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Wykres nr 14. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych   
 

Podjęto działania wobec 438 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono wywiad alimentacyjny 
oraz odebrano oświadczenie majątkowe od 140 dłużników. Wobec 137 dłużników zamieszkujących 
poza Gminą Miejską Starogard Gdański Ośrodek wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań do gmin 
właściwych dłużnika. W toku postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 12 osoby zostały 
zobowiązane do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotne albo poszukujące pracy. Do Starosty 
wystosowano 33 wniosków o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika 
alimentacyjnego.  Do Prokuratury złożono 40 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 13 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy oraz 7 wniosków o jego zwrot.  
W biurach informacji gospodarczej jest umieszczonych 893 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 2021 r.  Ośrodek wystosował 440 takich zawiadomień. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2019 r. 
 

2020 r. 
 

2021 r. 

Dynamika 
(2021 r. do 2020 r.) 

 liczbowa % 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Dłużnicy, wobec których podjęto działania  
( jako organ właściwy dłużnika), 
w tym: 

691 447 438 - 9 - 2,01 

 - przeprowadzone wywiady alimentacyjne i 
odebrane oświadczenia majątkowe 

107 102 140 38 37,25 

 - zobowiązanie do rejestracji w PUP 25 29 12 -17 -58,62 

 - wniosek o aktywizację zawodową 15 15 33 18 120 

 - wniosek o zatrzymanie prawa jazdy 19 9 13 4 16,67 

 - wniosek o zwrot prawa jazdy 2 1 7 6 600,0 

 - zawiadomienie zgodnie z art. 209 kk 78 48 40 - 8 -16,67 
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2 Dłużnicy, wobec których wystąpiono do gminy 
właściwej o podjęcie działań 

151 103 137 34 33,00 

3 Dłużnicy w biurach informacji gospodarczej 950 885 893 8 0,90 

4 Kwoty zwrócone przez dłużników 1.249.977 1.277.618 1.238 363 - 39.255 - 3,07 

5 Największe zadłużenie łącznie z odsetkami 364.231,17 411.357,91 452.831,73 41.473,82  10,08 

Tabela nr 14. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 

 
Wykres nr 15. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 
Pierwszym etapem jest wezwanie dłużnika do stawienia się celem przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego. W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju podjęto mniej działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzenie 140 wywiadów pokazuje, iż pozostali wezwani dłużnicy 
nie stawili się bądź korespondencja do nich skierowana wróciła jako niepodjęta. Dane wskazują 
wzrost liczby przeprowadzonych wywiadów (37,25 %) w stosunku do roku poprzedniego. 
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. Wzrosła liczna wniosków o zatrzymanie 
prawa jazdy o ponad 16 %, spadła natomiast liczba złożonych zawiadomień zgodnie z art. 209 kk 
zarówno w związku z prowadzonym wobec dłużnika postępowaniem jak również składanych przez 
Ośrodek z urzędu.  Zauważalny jest też spadek kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 
z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych. W odniesieniu do 2020 r. 
nastąpił zwróconych kwot o 3,07 %. 
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XIV. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANA ZA OSOBY 
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA RODZINNE (…) 

 
Wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 260.239,60 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 2020 r. jak 2021 r. 55,80 zł. Przy 
świadczeniu pielęgnacyjnym odpowiednio 164,70 zł w 2020 r. i 177,39 zł w 2021 r. W 2021 r. 
opłacono 1719 składek na łączną kwotę 260.239,60 zł natomiast w 2020 r. wydatki na opłatę składki 
zdrowotnej wyniosły 227.732,28 zł przy liczbie składek 1682.  Powyższe dane wskazują, że liczba 
opłaconych składek wzrosła o nieco ponad 2 %. 
 

XV. ŚWIADCZENIE DOBRY START 
 

W 2021 r. w związku z przejęciem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tut. 
Ośrodek nie wypłacał świadczeń Dobry Start. Natomiast  w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. 
wpłynęły 4.262 wnioski o przyznanie świadczenia, w tym 3.290 wniosków wpłynęło drogą 
elektroniczną. Ośrodek wydał 4.070 informacji o przyznaniu świadczenia, 22 dzieciom odmówiono 
przyznania wnioskowanego świadczenia. Świadczenie dobry start wypłacono dla 5.713 dzieci na 
kwotę 1.712.850 zł. 
 

XVI. 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 528 zł.  
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1)  stypendium szkolne; 
- w 2021 r. wypłacono 296 stypendia na łączną kwotę 78.135,68 zł; 
- w 2020 r. wypłacono 374 stypendia na łączną kwotę 102.245,54 zł; 
2)  zasiłek szkolny. 
- w 2021 r. nie wypłacono zasiłku szkolnego. 
- w 2020 r. wypłacono 8 zasiłków na kwotę 4.960,00 zł. 
Wydatki na pomoc materialną w 2021 r. wyniosły 78.135,68 zł, z tego z dotacji rządowej 
sfinansowano 58.508,54 zł. 
W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego odmówiono przyznania stypendium szkolnego 
65 uczniom. 
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L.p. 
Wysokość stypendium socjalnego 
miesięcznie 

Okres przyznania 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

IX-XI IV - VI IX-XI IV - VI IX-XI IV - VI IX-XI 

1 2 3 4 6 6  6 7 

1 
Kwota świadczenia ze względu na 
dochód: 

    
 

  

a) poniżej 200 zł na osobę  115 115 100 100 100 100 100 

b) powyżej 200,01 zł na osobę  155 155 125 125 125 125 125 

Tabela nr 15. Wysokość stypendium socjalnego w zł 

 

XVII. 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 2021 r. ta 
świadczenie jednorazowe wypłacono 65 osobom na łączną 53 400 zł. 
 
 
 

L.p. 

Wysokość 
jednorazowej 
zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka w 
zależności od 
dochodów 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Dynamika 

(2020 r. do 2021 r.) 

Kwota  
w zł 

liczba 
świad-
czeń 

Kwota  
w zł 

liczba 
świad-
czeń 

Kwota  
w zł 

liczba 
świadczeń 

Kwota  
w zł 

liczba 
świad-
czeń 

Kwota  
w zł 

(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 

54.900 61 45.000 50 38.700 43 -7 - 6.300 - 14,00 

2 

przy dochodach 
powyżej 200 zł do 
400 zł na osobę w 
rodzinie – 750 zł 

28.500 38 15. 000 20 7.500 10 -10 - 7.500 - 50,00 

3 

przy dochodach 
powyżej 400 zł do 
kwoty kryterium 
dochodowego do 
pomocy społecznej 
- 600 zł  

17.400 29 10.800 18 7 200 12 -6 -3.600 -33,33 

4 Razem 100.800 128 70.800 88 53.400 65 - 23 - 17.400 - 24,58 

Tabela nr 16. Realizacja „becikowego” miejskiego. 

Powyższe dane wskazują, iż wypłata świadczenia realizowanego ze środków samorządowych 
ponownie spadła w porównaniu do 2020 r. Spadła liczba rodzin korzystających z tej formy wsparcie 
w każdym przedziale dochodowym (średnio łącznie o prawie 25%). Dane pokazują, iż nadal 
najliczniejszą grupą korzystającą z tej formy wsparcia pozostają rodziny o najniższych dochodach 
ponieważ w tym przedziale wypłacono 43 świadczenia co stanowi ponad 66% liczby wypłaconych 
świadczeń. 
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XVIII. ZATRUDNIENIE 
W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 89 osób; na dzień 31 grudnia 2020 r. 
zatrudnionych było 95 osób, na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 125 osób, natomiast na 
dzień 31 grudnia 2018 r. 122 osoby. 
Pracownicy zatrudnieni byli w niżej wymienionych działach: 
- Dział Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej       - 56 osób; 
- Dział Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentacji 

i Świadczeń Wychowawczych        - 13 osób; 
- Dział Ekonomiczno-Finansowy         -   6 osób; 
- Dział Administracyjno-Gospodarczy        - 13 osób. 

W 2021 r. Ośrodek zatrudniał 17 osób świadczących usługi środowiskowe, z tego 15 osób 
realizowało usługi opiekuńcze, a 2 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto 1 osoba realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane na 
podstawie umowy zlecenie, 1 osoba wykonywała usługi w ramach opieki wytchnieniowej na 
podstawie umowy zlecenie i 1 osoba usługi pielęgniarskie w ramach umowy zlecenie (DD Senior+). 

W 2021 r. odbyło się 41 szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, w których udział wzięło 60 
osób oraz szkolenia okresowe bhp dla 17 osób. Natomiast w 2020 r. odbyło się 25 szkoleń 
podnoszących kwalifikacje pracowników, w których udział wzięło 51 osób. 
W 2021 r. odbyła się superwizja dla osób i zespołów pracujących w obszarze przeciwdziałania 
przemocy domowej i interwencji kryzysowej, w której udział wzięło 9 osób. 
 
Pracownicy  uczestniczyli w konferencjach, które odbywały się na terenie Starogardu Gdańskiego: 

1) Ogólnopolska konferencja FDDS „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” udział wzięły 
3 osoby. 

2) Konferencja „PRZYS-ta-NEK RODZINA”, którą zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim, w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – 
społeczne usługi wsparcia rodziny” realizowanego przez Chorągiew Gdańską ZHP oraz Gminę 
Miejską Starogard Gdański w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne 
wsparcia rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług 
społecznych. 

 
W ramach samokształcenia pracownicy uczestniczą w nieodpłatnych webinarach odbywających się 
w trakcie  i po godzinach pracy, na które rejestrują się osobiście. 
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           Wykres nr 16. Zatrudnienie w MOPS wg wykształcenia stan na 31.12.2019 

 

 
Wykres nr 17. Zatrudnienie w MOPS wg wykształcenia stan na 31.12.2020 

 

 
Wykres nr 18. Zatrudnienie w MOPS wg wykształcenia stan na 31.12.2021 
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Fluktuacja kadr w Ośrodku wynika z ciągłej zmiany realizowanych zadań, a także nieatrakcyjności 
zarobków pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz niskich zarobków w porównaniu 
z innymi jednostkami, gdzie pracę zgodnie ze  swoimi kwalifikacjami mogą podejmować pracownicy 
socjalni. 
 
 

XIX. FINANSE 
 

Wartość majątku netto (rzeczowe aktywa trwałe) Ośrodka: 
Stan na dzień 01.01.2021 r.          523.809,08 zł; 
Stan na dzień 31.12.2021 r.          497.938,82 zł. 
 
Budżet na 2021 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/355/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z 
dnia 17 grudnia 2020 r. i po zmianach w ciągu roku dokonywanych przez Radę Miejską i Prezydenta 
Miasta, plan zamknął się kwotą                                                                           90.556.155,00 zł: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           75.693.330,00 zł; 

2) środki finansowe Gminy      14.449.750,00 zł; 
w tym: 
- środki samorządowe      11.205.093,00 zł; 
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej  3.244.657,00 zł; 
  

      3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  (m.in. Program Wspieraj Seniora, Transport do     
          punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i  
          informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)       104.523,00 zł; 
 
     4) Projekt „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny    308.552,00 zł; 
          w tym: 
           - środki europejskie             276.061,00 zł  
           - środki z budżetu państwa              32.491,00 zł 
               
Budżet 2021 r.  wykonano w wysokości      89.354.201,92 zł; 
1. zadania zlecone        75.522.803,38 zł; 
2. zadania własne        13.604.414,82 zł; 

w tym: 
1) środki samorządowe        10.925.898,84 zł 

w tym zadania: 
a) funkcjonowanie mieszkania chronionego            31.626,43 zł; 
b) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+         278.638,40 zł, 
c) stypendia i zasiłki szkolne              15.627,14 zł; 
d) usługi opiekuńcze OPIEKA 75+                       227.785,93 zł;  

2) dofinansowanie środkami rządowymi                     2.678.515,98 zł, 
w tym zadania: 
a) funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”         126.623,78 zł; 
b) stypendia i zasiłki szkolne              62.508,54 zł; 
c) usługi opiekuńcze OPIEKA 75+                        227.785,93 zł. 



34 

 

 
      3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  (m.in. Program Wspieraj Seniora, Transport do     
          punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i  
          informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2        104.520,27 zł; 
 
     4) Projekt „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny     122.463,45 zł; 
          w tym: 
           - środki europejskie             109.568,07 zł  
           - środki z budżetu państwa              12.895,38 zł 
          
W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pozabudżetowo zadania w ramach 
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2021 ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 15.404,23 zł. 
 

 

 

 
Wykres nr 19. Wykonanie budżetu MOPS w latach 2019 – 2021  z podziałem na środki samorządowe i rządowe 

 

 

 

 

Lp. Rozdział klasyfikacji budżetowej Plan w zł 
Wykonanie  

w zł 
% wykonania 

1 2 3 4 5 

1 85195 Pozostała działalność 29.407,00 29.405,89 100,00 

2 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 

126.000,00 108.072,77 85,77 

3 85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

2.575.095,00 2.404.995,09 93,39 

4 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 2.558.847,00 2.553.663,66 99,80 
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5 85216 Zasiłki stałe 1.500.000,00 1.306.334,56 87,09 

6 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 4.318.615,00 4.151.256,76 96,12 

7 85220 
Jednostki specjalnego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

35.650,00 31.626,43 88,71 

8 85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

1.051.666,00 925.080,43 87,96 

9 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 340.720,00 227.840,72 66,875 

10 85295 

Pozostała działalność, w tym: 
 - prace społ. użyteczne 
- Dzienny Dom Pobytu „SENIOR+” 
- Program „Czyste powietrze” 
- Program „Wspieraj Seniora” 

498.250,00 
2.620,00 

417.017,00 
1.350,00 

77.263,00 

481.122,80 
249,24 

402.262,18 
1.350,00 

77.261,38 

96,56 
9,51 

96,46 
100,00 
100,00 

11 85395 
Pozostała działalność – „Stacja Starogard 
Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny” 

308.552,00 122.463,45 39,69 

12 85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

148.000,00 78.135,68 52,79 

13 85501 Świadczenia wychowawcze 51.544.420,00 51.543.647,92 100,00 

14 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego (w tym „Za życiem”) 

23.666.489,00 23.540.476,73 99,47 

15 85503 Karta Dużej Rodziny 2.900,00 2.900,00 100,00 

16 85504 
Wspieranie rodziny, w tym: 
- rządowy Program „Dobry start” 

1.587.244,00 
5.890,00 

1.586.939,43 
5.590,00 

99,98 
94,91 

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 

264.300,00 260.239,60 98,46 

Razem 90.556.155,00 89.354.201,92 98,67 

Tabela nr 17.  Plan i wykonanie budżetu za 2021 rok   

 
 

XX. DZIAŁANIA MOPS W CZASIE PANDEMII COVID-19 
 
Mimo stanu epidemii, pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin pozostawali w stałym kontakcie 
z rodzinami, które objęte są wsparciem Ośrodka, a zgłaszane przez nie potrzeby realizowane były na 
bieżąco. Klienci nie odczuli nieobecności pracowników, którzy okresowo korzystali z prawa do opieki 
nad dziećmi (dla których zamknięto przedszkola i szkoły), gdyż w Ośrodku sprawie funkcjonuje 
system zastępstw między pracownikami. 
W czasie epidemii koronawirusa doszło nam zadanie pomocy dla osób w kwarantannie 
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i izolacji domowej oraz chorych i starszych obawiających się wychodzenia z domu. 
W omawianym okresie, pracownicy Ośrodka świadczyli pomoc np. w formie zakupu żywności lub 
leków, wyniesienia śmieci z lokalu mieszkalnego czy wyprowadzenia psa na spacer. 
 
Nasza praca odbywała się przy wsparciu i we współpracy z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej 
oraz Państwowej Straży Pożarnej oraz wolontariuszami (niezrzeszonymi, z ZHP, Stowarzyszenia 
„Można inaczej”). Pracownicy monitorowali i rozeznawali potrzeby osób będących w kwarantannie, 
udzielali - oprócz pomocy żywnościowej - również praktycznych informacji w zakresie organizacji 
życia w izolacji jak też niezbędnego wsparcia w formie poradnictwa, a często zwykłej rozmowy. 
Pracownicy Ośrodka pomagali przy rozdzielaniu i roznoszeniu paczek żywnościowych dla osób 
samotnych i rodzin do miejsca zamieszkania, które otrzymywaliśmy za pośrednictwem 
Stowarzyszenia "Można Inaczej" od darczyńców w okresie Świąt Wielkanocnych.  
Nasza szczególna troska skierowana była też do podopiecznych Dziennego Domu Senior+, zwłaszcza 
w okresie zawieszenia zajęć. Pracownicy socjalni codziennie kontaktowali się z naszymi Seniorami 
telefonicznie, a na FB DDS+ kadra Domu umieszczała nagrywane przez siebie ćwiczenia 
rehabilitacyjne, zajęcia manualnej terapii, porady praktyczne oraz udostępniała ważne informacje 
o higienie i zachowaniu w czasie epidemii. 
Nie pozostawiliśmy bez wsparcia rodzin objętych asystenturą. Asystentki rodziny nieustannie 
monitorują sytuację rodzin będących pod ich opieką, udzielają pomocy w zabezpieczaniu 
podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności i środków czystości i w razie konieczności 
podejmują działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. W czasie 
zdalnego nauczania doszło asystentkom nowe zadanie w formie online: pomoc w obsłudze sprzętu 
do zdalnej nauki, pomoc w nauce w domu, przygotowywanie zadań i pomocy do nauki.  
Nie mieliśmy ani jednego dnia przerwy w świadczeniu usług opiekuńczych w domach naszych 
podopiecznych. Opiekunki środowiskowe, mimo obaw o własne zdrowie, jednak dobrze zaopatrzone 
w środki ochrony, realizowały usługi obejmujące: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (np. 
przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, przygotowanie produktów lub posiłków na część 
dnia, w której podopieczny zostanie sam, zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów 
przemysłowych, pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego podopieczny, pomoc w 
załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w ogrzewaniu mieszkania poprzez palenie w piecu, 
przynoszenie opału),  zaspokajanie potrzeb w zakresie opieki higieniczno-sanitarnej (np. pomoc przy 
kąpieli osobom niepełnosprawnym, ubieranie,  mycie osoby obłożnie chorej (leżącej) na łóżku 
chorego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb podopiecznego, pranie bielizny 
osobistej i pościelowej lub noszenie bielizny do pralni, przesłanie łóżka podopiecznego, układanie 
chorego na łóżku,  pomoc przy  załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów w przypadku 
ich stosowania), realizację  pielęgnacji zleconej przez lekarza (np. pomoc w dotarciu do zakładów 
opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej domowej, utrzymywanie stałego 
kontaktu z lekarzem rodzinnym, realizacja recept lekarskich na koszt podopiecznego, zapobieganie 
powstawaniu odleżyn i odparzeń, dozowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza według 
rozpisanego dawkowania, powiadomienie rodziny, lekarza, pracownika socjalnego o istotnych 
zmianach wskazujących  na pogorszenie stanu zdrowia podopiecznego), podtrzymywanie 
psychofizycznej kondycji osoby.  
Oprócz podstawowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Gmina weszła 
w realizację programów rządowych: Opieka 75+, Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych z Funduszu Solidarnościowego. 
Czas epidemii zmienił podejście do pobytu w schroniskach osób bezdomnych. Większość 
korzystających z tej formy wsparcia pozostała w schroniskach nawet w okresie lata, lub opuszczała je 
na krótki czas.  
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Opracowanie:  
 

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim  
- na podstawie materiałów własnych 

 
Starogard Gdański, marzec 2022 r. 


