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Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu funkcjonuje jako gminna jednostka 

organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na 

wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców gminy. Działania ośrodka są zgodne                     

z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  Gminy Świecie. Gwałtowne przemiany technologiczne, ekonomiczne                          

i społeczno-kulturowe, jakie permanentnie dokonują się doprowadzając do przeobrażeń                      

w niemal każdej sferze życia społecznego. Niektórzy socjologowie twierdzą, iż współczesne 

społeczeństwo produkuje znacznie więcej problemów społecznych niż społeczeństwo 

tradycyjne. Problem społeczny zjawiska, które w percepcji społeczności uznawane jest za 

stwarzające konieczność podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązania, a czasem 

przeciwdziałania jego powstaniu. Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach 

dają najwyraźniej znać o sobie w polskiej rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, 

narkomanię, nikotynizm, ubóstwo wśród osób starszych, narastająca przemoc w rodzinie, 

bezradność opiekuńczo-wychowawczą oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym. Każdy               

z tych problemów wymaga odmiennego podejścia i działań wyspecjalizowanej kadry 

pracowników pomocy społecznej. Priorytetem w polityce społecznej staje się zatem 

przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom oraz podjęcie działań prowadzących do ograniczenia 

izolacji społecznej oraz zwiększenie integracji społecznej grup i osób zagrożonych 

występowaniem wyżej wymienionych problemów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu 

podejmuje działania, które mają za cel poprawę życia ww. grup społecznych. Celem 

działalności OPS w Świeciu jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości.  

Podstawową przesłanką udzielenia osobom i rodzinom wsparcia, w ramach pomocy 

społecznej jest trudna sytuacja życiowa, której nie można przezwyciężyć mimo uprzedniego 

wykorzystania wszystkich własnych środków, możliwości i uprawnień.  

Trudna sytuacja życiowa to, w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych 

w art.7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art. 8 ustawy, który mówi, że 

dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,-zł netto na osobę                                     

w rodzinie, natomiast u osoby samotnej 701,-zł netto obowiązujące od 01.10.2018r. zgodnie       

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przez 

własne środki, możliwości i uprawnienia należy rozumieć nie tylko sytuację materialną, ale 

także właściwości psychofizyczne, kwalifikacje zawodowe, aktywność w rozwiązywaniu 

własnych i rodzinnych problemów oraz gotowość współdziałania w tym celu z innymi.  

Pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela                                       

się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 

bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub 

narkomanii, z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 

z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz przemocy w rodzinie.  
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Tabela nr1 przedstawia powody przyznania pomocy w latach 2016-2019. 

Powody przyznania 

pomocy 
Liczba rodzin 

rok 2016 
Liczba rodzin 

rok 2017 
Liczba 

rodzin rok 

2018 

Liczba rodzin 

rok 2019 

ubóstwo 1004 861 799 750 

sieroctwo 0 1 1 1 

bezdomność 49 49 67 46 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
120 105 109 97 

bezrobocie 687 564 479 459 

niepełnosprawność 780 726 701 676 

długotrwała lub ciężka 

choroba 
571 521 632 671 

bezradność w spr. 

Opiekuńczo-

wychowawczych 

294 270 266 261 

rodziny niepełne 221 194 189 175 

rodziny wielodzietne 79 70 73 71 

przemoc w rodzinie 13 10 11 4 

potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 
0 0 0 0 

alkoholizm 104 104 95 81 

narkomania 7 25 22 15 

trudności w 

przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu 

karnego 

17 11 9 9 

trudności w integracji osób, 

które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 

zdarzenie losowe 1 5 2 6 

sytuacja kryzysowa 1 3 0 0 

klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 
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Wykres nr 1 przedstawia powody ( przesłanki) wspierania rodzin.  

 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

 

Informacja o ruchu bezrobotnych 

Pracownicy socjalni w 2019 roku podpisali z klientami pracy socjalnej, świadczeniobiorcami 

pomocy pieniężnej 336 kontraktów socjalnych. 

OPS w Świeciu współpracował z Urzędem Miasta w ramach robót publicznych.                        

W ramach robót  publicznych w ubiegłym roku zatrudniono 47 osób spośród 136 

ubiegających się o zatrudnienie. Współpraca z Urzędem Miasta w tym zakresie polega na 

tworzeniu list osób chętnych do podjęcia zatrudnienia (klientów pomocy społecznej) w celu 

weryfikacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych                             

z wytypowanymi pracownikami. Wybór 47 osób zgodnie z wymogami zatrudnienia. 

Monitorowanie i współpraca z UM w sytuacjach wymagających zmian. 

OPS w Świeciu w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu skierował 

137 osób do podjęcia prac społecznie użytecznych do 34 placówek.  
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W roku 2019 Ośrodek Pomocy społecznej w Świeciu dysponował 

budżetem 

 
17.042.078,- zł wykonanie budżetu OPS 16.428.722,17zł (96,40%) 

Wykorzystanie środków w 2019 roku zostały przedstawione poniżej w podziale na działy                    

i rozdziały klasyfikacji budżetowej.  

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – Decyzje zdrowotne 

Plan 3. 388,-zł wykonanie 3.388,-zł (100%) 

 

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 35 decyzji 

administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód 

nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Łączny koszt 

realizacji zadania wyniósł 3 388zł, który został pokryty z dotacji. 

Dział 852 –Pomoc Społeczna  

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 

1. Domy Pomocy Społecznej 

Plan 1.897.600,-zł wykonanie 1.858.689,67zł (97,95%) 

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku 

Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. 

Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 165,-zł miesięcznie.  

W 2019 roku umieściliśmy 13 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 

69 osobom, z tego 19 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. 

Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.697,66 zł. Siedem rodzin ponosiło 

częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy 

Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 32.490,50 zł; 

środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.  

 

Tabela nr  2 przedstawia osoby skierowane, przebywające i oczekujące wsparcia 

w formie pomocy całodobowej DPS 

DPS 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób przebywających w dps - 

ogółem 
43 48 57 69 

Liczba osób umieszczonych 9 7 16 13 

Liczba osób skierowanych 12 11 21 19 

Liczba osób, którym odmówiono 

skierowania 
3 1 0 0 

Ogólna liczba wniosków o 

skierowanie do dps 
15 12 21 19 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 
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    Wykres nr 2 przedstawia osoby korzystające z  pomocy społecznej 
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                           Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

 

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia  

Plan 1.471.120,-zł wykonanie 1.437.092,38zł (97,69%) 
W ramach tego rozdziału finansujemy realizację dwóch zadań własnych Gminy oraz zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

1. Schronisko dla Bezdomnych 

Plan 546.900,-zł wykonanie 539.063,56 zł (98,57%) 
W 2019 roku udzieliliśmy schronienia 46 osobom, w tym 5 osobom z poza Świecia,              

za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy 

Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia  udzieliliśmy 54 osobom ( w tym                       

2 kobiety). Łącznie w ciągu roku 2019 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych 

skorzystało 100 osób. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym 

się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 188 razy. 

Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy 

pomocy skorzystano 80 razy, osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną 

pozyskaną od osób prywatnych. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście 

z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 20 osób, w tym: 10 osób powróciło do 

środowiska, 3 osoby podjęły pracę i wynajęły mieszkania, 2 osoby otrzymały mieszkania                  

z zasobów Gminy, 1 osoba powróciła do właściwej gminy, 2 osoby zostały umieszczone                  

w szpitalu, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w Schronisku, 1 osoba umieszczona w zakładzie 

karnym.  

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 59,02% ogółu kosztów. 

Liczba etatów w tym rozdziale to 5 -2019r. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki 

związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe (modernizacja parteru schroniska) i 

naprawcze schroniska na łączną kwotę 46.705,83zł. 

Odpłatność za pobyt  w schronisku, ponosiło 17 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 

45.599,87zł. 
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Tabela nr 3 przedstawia liczbę osoby korzystające z pomocy w formie schronienia 

Schronienie 2016 2017 2018 2019 

Ogólna liczba  49 49 48 46 

kobiety do 50 r.ż. 1 3 6 8 

kobiety po 50 r.ż. 5 3 2 2 

mężczyźni do 50 r.ż. 22 19 18 17 

mężczyźni po 50 r.ż. 21 24 22 19 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

  Wykres nr 3 przedstawia osoby korzystające ze Schroniska dla Bezdomnych 

 
    Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

  

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych 

Plan 251.500,-zł, wykonanie 225.436,68zł (89,64%) 
W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 33 mieszkańców gminy Świecie.  

Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 26 osób.  

Dochody z tego tytułu wyniosły 23.783,-zł 

 

Tabela nr 4  Dom Dziennego Pobytu 

Dom Dziennego Pobytu 2016 2017 2018 2019 

Ogólna liczba osób w tym: 40 30 31 33 

Kobiet 29 25 26 26 

Mężczyzn 11 5 5 7 

Osób Samotnych 23 24 28 28 

Osób w rodzinach 17 6 3 5 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 
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      Wykres nr  4 przedstawia osoby korzystające z wsparcia dziennej pomocy 

 
         Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

Plan 672.720,-zł, wykonanie 672.592,14zł (99,98%) 

W 2019 roku  z tej formy wsparcia skorzystało 37 mieszkańców naszej gminy ( liczba 

narastająca). Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 10 osób. Wpływy z tego 

tytułu wynosiły 10.325,87zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do 

budżetu Państwa (z tego 5 % kwoty zostało w budżecie gminy). Liczba etatów w tym 

rozdziale to 7 osób . Liczba pracowników zatrudnionych  w  2019 roku w tym na zastępstwo 

to 8 osób. Płace i pochodne stanowiły 64,24% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała 

koszty bieżące funkcjonowania ośrodka wsparcia. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy                    

w 99,98%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 127,86zł do budżetu państwa. 

 

Tabela nr 5  przedstawia osoby korzystające z pomocy Środowiskowego                                    

Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( liczba narastająca w ciągu 

roku) 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Liczba osób ogółem 40 37 34 37 

Kobiety do 30 r.ż. 1 3 0 2 

Kobiety po 30 r.ż. 12 11 13 13 

Mężczyźni do 30 r.ż. 8 4 3 2 

Mężczyźni po 30 r.ż. 19 19 18 20 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 
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    Wykres nr 5 przedstawia osoby korzystające z pomocy dziennej -ŚDS w Świeciu 

 

       Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Plan 90.000,-zł, wykonanie  89.376,74zł (99,31%) 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy                                           

w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                          

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2019  

W roku 2019 odbyło się łącznie 428 spotkań grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono 

rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano 

próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem 

przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa.  

Pracownicy socjalni w związku z procedurą ,, Niebieskiej Karty” prowadzili monitoring                    

w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy                                        

w rodzinie. W 2019 roku przeprowadzono 83 rozmowy informacyjno- edukacyjne, natomiast 

306 rozmów z udziałem psychologa. Pracownicy socjalni skierowali jeden wniosek do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania 

osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.  

Wsparciem psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2019 roku                 

35 rodzin. W środowisku klienta odbyły się 124 rozmowy. Formy działań psychologicznych 

obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy 

psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny.  

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla 

specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 86,62% ogółu kosztów. Pozostałe koszty 

obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych 

i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.  

 

 

 

 

 

 



10 

 

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne 

Plan 164.294,-zł wykonanie 163.579,09zł (99,56%) 

Opłacaliśmy składki zdrowotne 331 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne 

obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. 

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,56%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację                    

w wysokości 714,91zł do budżetu państwa. 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 

Plan 1.872.579,-zł, wykonanie 1.828.848,28zł (97,66%) 
W roku 2019 rozpatrzyliśmy 4 695 wniosków o pomoc, wydając 8 676 decyzji 

administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia. 

1. Zasiłki okresowe  

Plan 922.579,-zł, wykonanie 922.579,-zł (100%) 
W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 444 rodzinom. Przekazana kwota 

dotacji  z budżetu państwa w wysokości 922.579zł została zrealizowana w 100%. 

 

Tabela nr 6. Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie 

552 466 432 444 

Świadczenie przyznane z 

powodu: 

        

a) bezrobocia 416 326 285 311 

b) długotrwałej choroby  56 81 78 91 

c) niepełnosprawności  106 73 59 55 

d) innego 59 57 65 57 

Liczba świadczeń 2578 2597 2209 2557 

Wartość świadczeń wyrażona  888 046,- zł 893 846,- zł 767 534,- zł 922 579,-zł 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

 

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne  

Plan 950.000,-zł, wykonanie 906.269,28zł (95,40%) 
Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich 

niezbędnych potrzeb bytowych. 

Łącznie  przyznaliśmy świadczenia 892 rodzinom, w tym przede wszystkim na: 

 zakup opału i opał w naturze – 255 rodzinom na kwotę 149.542,93 zł; 

 spłatę zadłużeń czynszowych – 2 rodzinom na kwotę 18.455,63 zł.  

 pozostałe zasiłki przeznaczyliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków                          

i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, 

doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu ,,czujnika 

czadu”, dofinansowanie do programu ,,przycisk życia”, dofinansowanie do zakupu 

obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku     

samotnych 2 osób. Średni koszt jednego pogrzebu wynosił  2.700,-zł. Pomoc z 

powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów -890 rodzinom 

na łączną  kwotę: 461.580,72,-zł. 
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Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 629.579,28,-zł 

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, 

których dochód przekraczał kryterium  dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 308 rodzinom 

na łączną kwotę 276.690,-zł 

Świadczenia w formie niepieniężnej. W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy 

i marnotrawieniu uzyskanych świadczeń szczególnie w rodzinach, w których występuje 

zjawisko nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych planowana                                

i realizowana była pomoc w formie odbierania artykułów żywnościowych w sklepach 

spożywczych wskazanych przez klientów.  

Rozdział 85216 – Zasiłek stały 

Plan 2.076.862,-zł, wykonanie 1.909.173,22 zł (91,93%) 
Budżet państwa –plan – 1.916.162,-zł, wykonanie  1.905.388,22zł  

Wkład własny – plan – 160.700,-zł, wykonanie 3.785,-zł  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2019 wypłacił zasiłki stałe                           

347 osobom, w tym 288 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to 

zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez 

OPS finansowane z budżetu Państwa oraz środki własne Gminy. Otrzymaną dotację – 

1.912.377,-zł wykorzystaliśmy w  99,63%. Środki własne w wysokości 3.785,-zł stanowiły 

0,20% całości zadania. Do budżetu Państwa zwróciliśmy kwotę dotacji                                               

w wysokości  6.988,78zł. 

 

Tabela nr 7 Zasiłek stały 

Zasiłek stały 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie  
401 398 361 347 

Samotnie gospodarujących 298 299 282 288 

Pozostających w rodzinie 112 99 87 67 

Liczba świadczeń 4121 3854 3667 3566 

Kwota świadczeń w złotych 1.992.804,-zł 1.856.091,-zł 1.828.028,-zł 1.909.173,-zł 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej  

Plan 2.933.471,-zł wykonanie 2.916.011,25zł (99,40%) 
W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 

Plan 2.916.926,-zł wykonanie 2.899.604,26zł (99,41%) 

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest 

zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy                                                     

z budżetu państwa dotację w wysokości 500.100,- zł tj. 17,25% do wykonania. 

Liczba etatów w tym rozdziale to 35 osób. Liczba pracowników zatrudnionych                         

w  2019 roku w tym na zastępstwo to 38 osób. Płace i pochodne stanowiły 78,89% ogółu 
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wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę 

wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór                           

i konserwację programów informatycznych, ABI, usługi radcowskie, usługi informatyczne,  

zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do realizacji programu dystrybucji żywności 

,,FEAD”, zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczki, zakup druków i artykułów biurowych 

oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu  do nowej siedziby, literatury 

fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, zakup terminali w ramach programu             

,,wywiad plus”, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla 

pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, odprawa dla pracownika socjalnego, 

utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 

drobne naprawy.  Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki 

własne  w 99,28%  

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

Plan 16.545,-zł wykonanie 16.406,99zł (99,17%) 

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane                          

w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla czterech 

osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,17%. 

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości  138,01zł 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 

Plan 2.614.900,-zł wykonanie 2.580.190,85zł (98,67%) 
W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                              

z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób 

posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają 

pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić. 

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan 709.670,-zł wykonanie 705.965,-zł (99,48%) 

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 64 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich 

domach, z tego u 26 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 1 osoby dorosłej. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były prze firmę „Fizjomed”, która wyłoniona 

została w ramach zamówienia publicznego na świadczenie Specjalistycznych Usług 

Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Koszt 

jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 65,-zł. W ramach usług zapewniamy 

pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.  

W przypadku 39 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego 

tytułu wyniosły 51.248,79zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego                    

w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie gminy).  

Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji. Do budżetu Państwa 

zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości  3.705,-zł 
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Tabela nr  8 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 

Specjalistyczne Usługi 

Opiekuńcze 

2016 2017 2018 2019 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

56 64 71 65 

Ilość wypracowanych 

godzin w środowiskach 

8869 10320 10771 10861 

Wartość 

zrealizowanego zadania 

380. 070,- zł 443. 980,-zł 575. 620,- zł 705. 965,-zł 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

Wykres nr 6 przedstawia wartość zrealizowanego zadania 

w formie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych 

 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 
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Wykres nr 7 przedstawia ilość godzin przepracowanych w środowisku 

 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

 

 

2. Punkt Usług Opiekuńczych 

Plan  1.769.039,-zł wykonanie  1.764.572,50zł (99,75%) 

Liczba etatów w tym rozdziale to 24. Liczba pracowników zatrudnionych  w  2019 roku                   

w tym na zastępstwo to 26 osób. Płace i pochodne stanowiły 60,59% ogółu wydatków. 

Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług.  

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzką świadczyliśmy 167 osobom. Średnio miesięcznie na 

rzecz jednej osoby wykonaliśmy  29 godzin usług opiekuńczych. W trzech środowiskach 

świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką                                                    

w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy ( soboty i niedziele). 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiły 93 osoby. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 

107.150,42zł. 
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Tabela nr 9 Liczba wypracowanych godzin – usługi opiekuńcze 

 2017 2018 2019 

Liczba wypracowanych godzin usług 

opiekuńczych- ogółem 
49239 52792 58287 

styczeń 3960 4488 5445 

luty 3806 4090 4918 

marzec 4385 4561 5218 

kwiecień 3490 4270 5113 

maj 4250 4448 4892 

czerwiec 4302 4796 4082 

lipiec 4218 4319 4895 

sierpień 4121 4135 4425 

wrzesień 4209 4082 4713 

październik 4419 4740 5443 

listopad 4288 4392 4581 

grudzień 3791 4471 4562 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

 

Wykres nr 8 liczba godzin przepracowanych przez opiekunki 

 
  Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

3. Rządowy program „Opieka 75+” 

Plan 127.791,-zł wykonanie 106.265,39zł (83,16%) 

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 3 opiekunki do wykonywaniu usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od maja 2019r. do 

grudnia 2019r. Pomocą objęto 16 środowisk. W 10 środowiskach zwiększono ilość już 
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przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które dotąd nie 

korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”. 

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 77,28%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy 

niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości  15.623,31zł. 

4. Opieka wytchnieniowa 

Plan 8. 400,-zł wykonanie 3.387,96zł (40,33%) 

W ramach tego programu zatrudniono na umowę zlecenie 12 osób do wykonywaniu usług 

opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Program realizowano w okresie od 

sierpnia 2019r. do grudnia 2019r. Pomocą objęto 16 środowisk. Koszt zadania w wysokości 

3.387,96 zł pokryto ze środków własnych Gminy, które stanowiły 20%  całości zadania. 

Gmina otrzymała na realizację Programu środki pozabudżetowe pochodzące                                     

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie usług 

opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego osobom objętym Programem w 2019 

roku: 

Dotacja – 21.816,-zł 

Wykonanie – 13.536,-zł 

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości  8.280,45zł. 

(w tym odsetki bankowe 0,45zł) 

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 

Plan 1.750.000,-zł wykonanie 1.750.000,- zł  (100%) 

Jadłodajnie – 164.007,54zł 

Świadczenia- 1.585.992,46zł 

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego 

pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy Świecie. 

Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej,                       

w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 

150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania 

jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. 

OPS w Świeciu w roku 2019 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego                                       

o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego                          

,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 700.000,-zł) wkładu własnego 

na 20% (to kwota 350.000,-zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony                                            

w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj.  350.000,-zł. 

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.400.000,-zł pozostała 

kwota stanowiła wkład własny Gminy.  

W ramach programu sfinansowaliśmy 412 osobom jeden gorący posiłek dziennie                 

(w tym 348 uczniom) oraz 853 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności  

(1969 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę 

wyniosła 343,88 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,21 zł.                   

W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość 

refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %.  

Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji 

stowarzyszeń z zakresu (jadłodajni) 

Plan  165.000,-zł  
Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono 

organizacjom pozarządowym w gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które 

przekazane zostały dotacje: 

 dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 85.000,- zł  
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 dla Zespołu Parafialnego CARITAS –80.000,- zł 

Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystało łącznie 64 osób samotnych w 2019 roku. 

Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł  7,40 zł.                    

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan 143.000,-zł, wykonanie 139.263,01 zł (97,39%) 

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. 

1.Akcje i projekty socjalne 

 Plan  93.000,-zł, wykonanie 89.263,01zł (95,98%) 

„Dystrybucja żywności”. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego                  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu               

z Caritas Diecezji Bydgoskiej.  

W okresie od stycznia do czerwca 2019r. zorganizowano 4 tury wydawania żywności                         

o łącznej wartości 351.666,44zł, stanowiącej 66,5 tony (142.200 sztuk produktów). 

ww pomocą objęto 2.118 osób. 

 Uśmiech dziecka 

-w dniu 23.01.2019r. w siedzibie Ośrodka zorganizowano bal przebierańców dla dzieci 

korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz ich rodzeństwa.  

-w dniu 14.10.2019 r. wyjazd dla dzieci do „Wioski Chlebowej” w Janiej Górze.  

-w dniu 15.11.2019r. wyjazd do Centrum Zabaw "Galaktyka" w Grudziądzu. 

-w dniu 10.12.2019r. spotkanie dla dzieci animatorem Gonzo. Tą formą pomocy objęto 41 

osób.  

 Projekt socjalny ,,Uśpieni - Obudzeni „ 

-dnia 27.01.2019 roku w ramach projektu socjalnego „Uśpieni - Obudzeni” odbył się wyjazd 

do Opery Nova w Bydgoszczy na operę pt. „Halka”. Łącznie uczestniczyło 30 uczestników 

 i 6 opiekunów. 

-w dniu 07.03.2019r. z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet zorganizowaliśmy spotkanie                 

w Restauracji Stare Miasto w Świeciu. Uczestnikami spotkania byli seniorzy oraz osoby 

niepełnosprawne. Odbyły się prelekcja zdrowotna Wellness. Następnie można było 

skorzystać z konsultacji kosmetycznych i makijażowych. Panie jak i panowie mogli również 

skorzystać z komputerowego badania cery. W spotkaniu wzięło udział 37 uczestników 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

-w dniu 22.03.2019 r. odbył się kolejny już w tym roku wyjazd do Opery Nova                               

w Bydgoszczy na operę komiczną pt. "Awantura w Recco” Z wyjazdu skorzystało 37osób. 

-w dniu 18.04.2019 r. w ramach współpracy z Przedszkolem nr 4 w Świeciu uczestnicy 

zostali zaproszeni na przedstawienie "Brzydkie Kaczątko". 

-w dniu 29.06.2019r. odbył się piknik w Kozłowie „Od seniora do juniora”.  

-w dniu 17.09.2019r. odbył się kolejny wyjazd seniorów do Torunia. Program wyjazdu 

obejmował zwiedzanie Starówki Torunia wraz z przewodnikiem oraz Rejs po Wiśle statkiem 

„Wanda”. Uczestniczyło 44 osób. 

-dnia 29.11.2019r. kolejny wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl „Prawda. 

Komedia małżeńska”. Łącznie wzięło udział 41 osób. 

-Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Środowiskowego Domu 
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Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu dnia 25 września 2019 r. 

udali się do Warszawy i uczestniczyli w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", który 

został wyemitowany 26 października 2019 r. W wyjeździe udział wzięli uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, uczestnicy projektu "Uśpieni obudzeni" 

oraz uczestnicy klubiku "Młodzi duchem". Celem wyjazdu była integracja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, obcowanie z kulturą oraz udział w życiu społecznym. 

 Dzień Dziecka w Tleniu (2019-06-11) 

Dnia 08.06.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Motocyklistów "Wataha" zorganizował w miejscowości Tleń Włóczęgę 

Szlakiem Wdy połączony z Piknikiem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych 

tut. Ośrodka. Ponadto na w/w pikniku odbyło się spotkanie profilaktyczne pod nazwą "Nie 

palę, nie piję, nie biorę", w ramach którego m.in. uczestnicy otrzymali ulotkę profilaktyczną. 

Podczas pikniku dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w konkursach zarówno plastycznych 

jak i ruchowych. Dzieci wykonały prace plastyczne pt. "Nie palę, nie piję, nie biorę". Ponadto 

odbył się pokaz sprzętu strażackiego, radiowozu policyjnego, motorów oraz zabytkowych 

samochodów. Dzieci otrzymały liczne nagrody. Akcja wpisuje się w Gminny Program 

wspierania rodziny.  

Darczyńcy pikniku: Sołectwo Tleń, BART Sp. z o.o., Towarzystwo Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych w Świeciu, Nadolny Piotr, Różycki Robert, Marzena Brac oraz 

Wilkowski Maciej.  Wydatek darczyńców w postaci rzeczowej na ok 5.000,00zł 

 Nauka pływania w Tleniu 

-w dniu 25.06.2019 roku w miejscowości Tleń odbyły się pierwsze zajęcia „Nauka pływania”                       

dla podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia odbywały się do końca sierpnia 

2019 roku, cykl 10 spotkań. W spotkaniach wzięło łącznie udział 25 dzieci. Podczas spotkań 

dzieci mogły skorzystać z instruktaż udzielania pierwszej pomocy, popływać rowerem 

wodnym, motorówką, skorzystały ze spotkania edukacyjnego z policjantem. Zajęcia 

odbywały się raz w tygodniu. Po zakończonych zajęciach dzieci każdorazowo otrzymywały 

bezpłatnie, napoje, ciepły posiłek oraz lody. Na ostatnich zajęciach odbył się egzamin 

podczas, którego jedno z dzieci zdało na kartę pływacką, pozostali uczestnicy otrzymali 

dyplomy za udział w zajęciach. 

Główny Sponsor Mondi. 

 Klub Rodzica 

-w dniu 28.06.2019 r. w ramach projektu socjalnego "Klub Rodzica", który prowadzony jest 

w tut. Ośrodku odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców pt. "Wesoło i kolorowo". Celem 

głównym projektu socjalnego było ,,Wspieranie rodziców w roli świadomych                                    

i odpowiedzialnych opiekunów oraz przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży”. Do 

celów tych zaliczyć można kształtowanie osobowości dziecka przez poprawne relacje w 

rodzinie. Poprawne relacje dziecka z rodzicami od najwcześniejszych lat jego życia ułatwią 

rozwinięcie jego ambicji, planów na przyszłość i społecznego zaangażowania. Beneficjentami 

projektu  byli rodzice z dziećmi w wieku od kilku miesięcy do 16 lat w liczbie 53 osoby. 

Rodziny wytypowane do projektu znajdują się w systemie pomocy społecznej. Projekt 

realizowany był od m-ca kwiecień 2019 r. do wrzesień 2019 r. Spotkania w formie 

warsztatów odbywały się  z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie, po 2 godziny. W okresie od 

kwiecień 2019 r. do czerwiec 2019 r. warsztaty prowadzone były tylko dla rodziców 

natomiast w okresie od lipiec 2019 r. do wrzesień 2019 r. w warsztatach brały udział również 
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dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ze swej strony zapewnił pomieszczenia oraz 

wykwalifikowaną kadrę w liczbie 6 osób która prowadziła zajęcia w klubie.  

Projekt wsparła firma MONDI darowizną w kwocie 2.000,-zł. 

 Lato dzieci na Wiśle 

-dnia 26.08.2019 w ramach akcji „Lato dzieci na Wiśle” finansowanego przez Związek Miast 

Nadwiślańskich w Toruniu ( 1.000,-zł. )zorganizowano Rejs po Wiśle dla 20 dzieci z gminy 

Świecie. W ramach niniejszej akcji dzieci miały możliwość płynąć statkiem pasażerskim po 

Wiśle podziwiając panoramę toruńskiej starówki. Podczas niniejszej wycieczki dzieci miały 

możliwość podziwiania miejsc wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO m.in.  zwiedziły Gród Kopernika oraz Starówkę. Na zakończenie wycieczki dzieci 

zostały zaproszone na posiłek w restauracji McDonalds. W ramach zorganizowanej wycieczki 

uczestnicy zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem, zaopatrzeni w słodkie przekąski oraz 

napoje.  

 Młodzi duchem 

-od sierpnia 2019r. powstał w siedzibie ośrodka pomocy Klubik „Młodzi duchem”, który 

skupia 30 emerytów i rencistów. Głównym celem spotkań jest „Doniosły problem aktywności 

w starszym wieku”. Seniorzy spotykają się w czwartki, aby przy herbacie, kawie, muzyce 

spędzić miło czas. Staramy się w sposób bardzo różnorodny organizować seniorom ich wolny 

czas, pogłębiając ich zainteresowania poprzez zajęcia z rękodzieła. Ośrodek zapewnia salę do 

spotkań, kadrę oraz materiały niezbędne do zajęć. Główny cel to zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu.  

 Mikołajki 

-w ramach akcji Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił 280 dla dzieci podopiecznych OPS. 

W dniu 02.12.2019r, o godz. 9.00  w kinie „Wrzos” odbył się bezpłatny seans filmu „ Kraina 

Lodu II”. W dniu 06.12.2019r. od godz. 13.00 do 15.00 w Hali Widowiskowej                w 

Świeciu odbyło się wystawienie spektaklu teatralnego przez  Teatr Waśka z Wielkiej 

Nieszawki wraz z animacją dla dzieci. Na spektakl zaproszone były dzieci wraz z 

rodzeństwem i rodzicami. 

 Wigilia 

- dniu 17.12.2019r. w sali „Cech Rzemiosł Różnych” odbyło się spotkanie wigilijne dla osób 

niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych. Ogółem wraz z gośćmi zaproszonymi             

w spotkaniu uczestniczyło 150 osób. Dania przygotowane na Wigilię były przez restaurację „ 

Wehikuł czasu”. Podczas Wigilii odbywały się również  występy artystyczne, w których 

występowały dzieci  z Przedszkola nr 4 „Tęcza”, był to teatrzyk przedstawiający narodziny 

Pana Jezusa, kolędy śpiewał Chór „Parati Semper”, oraz przybyli harcerze przekazując 

„Światełko Pokoju z Betlejem”. Cel to zapobieganie wykluczeniu społecznemu i integracja ze 

środowiskiem lokalnym.  

-w OPS w Świeciu utworzono ,,Grupę wsparcia” dla rodzin, u których występuje problem 

niepełnosprawności. Rodzin korzystających z pomocy w formie Specjalistycznych Usług 

Opiekuńczych dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 

 

2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom pozarządowym  

Plan  50.000,-zł, wykonanie  50.000,-zł (100%) 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa. 
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Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została oceniona pozytywnie                   

i przyjęta do realizacji. Oferta nr 1 - Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych,                                

ul. Św. Wincentego 1, 86-100 Świecie. Po dokonaniu dokładnej analizy oferty stwierdzono 

prawidłowość sporządzenia oferty przez w/w organizację pozarządową. Tworzenie gminnego 

systemu profilaktyki i opieki  nad  dzieckiem i rodziną. Dotację otrzymało Stowarzyszenie 

Osób Bezrobotnych w Świeciu w kwocie – 50.000,-zł na prowadzenie świetlicy 

środowiskowej „Dziupla” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację 

wykorzystano  w 100% 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

„Usługi społeczne- dla każdego!” 

Plan 1.128.290,-zł, wykonanie  964.096,63zł (85,45%) 

Projekt „Usługi społeczne  - dla każdego!” przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świecie na lata 2016-2026. 

Wspiera rodziny będące w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  

i młodzieży, niesie pomoc osobom u rodzinom, u których stwierdzono bezradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, a także poprzez realizację projektu rozwinięta 

jest oraz bardziej zintensyfikowana praca socjalna oraz asystentura rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin niewydolnych wychowawczo. Poprzez rozwinięcie usług 

opiekuńczych oraz wsparcia w formie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, przyznanie 

specjalistycznych usług w formie rehabilitacji fizycznej projekt przyczynia się również  

do realizacji usprawniania osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu objęci  

są wsparciem psychologicznym, intensywność spotkań dostosowana jest do problemów 

rodzin, indywidualnych osób. W ramach projektu „Usługi społeczne – dla każdego!” 

funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno - rehabilitacyjno – wspomagającego, która 

bezpłatnie oferuje sprzęt potrzebującym, niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Świecie. 

W ramach projektu „Usługi społeczne – dla każdego!” w 2019 r. zostały zrealizowane 

następujące zadania:  

Szkolenie i terapia dla rodzin – część indywidualna w wymiarze 10 godzin dydaktycznych 

dla jednej osoby, obejmuje 15 uczestników projektu pierwszej edycji, zrealizowane                        

w terminie 29.11.2018 – 16.01.2019. Druga edycja skierowana została do 12 uczestników 

projektu, szkolenie zostało zrealizowane w terminie 10.09.2019 – 04.10.2019.  

Szkolenie było skierowane do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób               

z Zaburzeniami Psychicznymi, mające na celu edukację w zakresie: potrzeb psychicznych, i 

fizycznych. 

Integracja sensoryczna i terapia taktylna dla dzieci młodszych w wymiarze 120 godzin 

dydaktycznych dla 42 osób uczestniczących w pierwszej edycji projektu, zostało 

zrealizowane w terminie 08.01.2019 – 14.02.2019. Druga edycja została skierowana                       

do 43 osób i została zrealizowana 01.10.2019 – 23.10.2019. 

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na: zwiększenie samoświadomości przy wspomaganiu 

rozwoju dziecka, nabycie umiejętności skorygowania wady postawy ciała, rozciąganie mięśni 

przykurczowych i wzmocnienie mięśni osłabionych, naukę prawidłowego oddychania, 

wdrażanie do reakcji ruchowej poprzez gry i zabawy korekcyjne. 

Zajęcia animacyjno – integracyjne dla dzieci w wymiarze 200 godzin dydaktycznych dla 

76 osób, uczestniczących w pierwszej edycji projektu w terminie 14.01.2019 – 08.03.2019. 

Druga edycja projektu skierowana została do 50 osób w wymiarze 240 godzin 

dydaktycznych, zrealizowana w terminie 12.11.2019-20.12.2019. 

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na : nabycie umiejętności wykonania prac manualnych                    

z wykorzystaniem różnych materiałów, trening ruchowy utrwalający sprawność i refleks, 

pobudzenie wyobraźni i kreatywności w trakcie zabawy  

z klockami LEGO, klockami drewnianymi oraz klockami rurkami BAMP.    
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Trening kompetencji życiowych dla rodziców w wymiarze 160 godzin dydaktycznych dla 

53 osób w terminie od 21.01.2019 – 15.02.2019, zrealizowany dla rodziców, uczestniczących 

w pierwszej edycji projektu. Druga edycja projektu skierowana została do 54 osób                          

w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, zajęcia zostały zrealizowane w terminie 30.09.2019 

– 25.10.2019.  

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na uzyskanie umiejętności: przygotowania uczestników 

szkolenia do podjęcia zwiększonej aktywności życiowej, podniesienie poziomu kompetencji 

w ustalaniu celów i planów budżetowych, dostarczenie wiedzy w zakresie metod i technik 

komunikacji oraz asertywności, dostarczenie wiedzy  

w zakresie technik zarządzania czasem i finansami oraz nauczenie umiejętności 

wprowadzania zmian w życiu. 

Uczestnicy projektu „Usługi społeczne  - dla każdego!”, biorący udział w pierwszej edycji 

projektu w dniach 24-26 maja 2019 roku wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej 

udali się do nadmorskiej miejscowości Poddąbie (nieopodal Ustki). Uczestnicy drugiej edycji 

projektu udali się do tej samej miejscowości  

w dniach 06-08 września 2019 roku. Została zrealizowana wyjazdowa forma wsparcia dla 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wyjazdowa forma wsparcia 

została zrealizowana w ramach modułu dotyczącego budowania relacji rodzinnych                            

i społecznych. Budowanie relacji w opinii wielu psychologów, terapeutów przynosi najlepsze 

efekty, jeśli relacje te budowane są na neutralnym gruncie, z dala od rodzinnego domu, 

problemów, wtedy też łatwiej jest zaangażować się „w zmianę”  

i jej dokonać. Podczas wyjazdu zrealizowano zadania: 

Trening kompetencji rodzicielskich – szkolenie wyjazdowe w wymiarze 72 godziny 

dydaktyczne dla 44 osób w terminie 24.05.2019 - 26.05.2019, uczestniczących  

w pierwszej edycji projektu. Druga edycja skierowana została do 43 osób w wymiarze                           

72 godzin dydaktycznych, odbyła się w terminie 06.09.2019-08.09.2019. 

Szkolenie miało miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Lazur” w miejscowości Poddąbie. 

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na uzyskanie umiejętności: przygotowanie uczestników 

szkolenia do rozmów o problemach wychowawczych, podniesienie poziomu kompetencji 

rodzicielskich, dostarczenie wiedzy w zakresie metod i technik komunikacji oraz 

asertywności, dostarczenie wiedzy na temat roli rodzica w życiu dziecka, nauczenie 

umiejętności wprowadzania zmian w życiu.  

Trening intelektualny – szkolenie wyjazdowe w wymiarze 90 godzin dydaktycznych                  

dla 73 osób w terminie 24.05.2019 – 26. 05.2019, uczestniczących  

w pierwszej edycji projektu. Druga edycja skierowana została do 68 osób w wymiarze                  

108 godzin dydaktycznych, odbyła się w terminie 06.09.2019-08.09.2019. Szkolenie miało 

miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Lazur” w miejscowości Poddąbie. Szkolenie 

skierowane było do dzieci, będących uczestnikami projektu. Celem warsztatu było: 

uświadomienie sobie jak funkcjonuje ludzki mózg, poznanie metod poprawy koncentracji, 

poznanie nowych metod dla młodych osób na poziomie szkoły podstawowej, uczenie się 

poprzez i w trakcie zabawy, praktyczne nauczenie się najważniejszych metod zapamiętywania 

informacji, zwiększenie zaufania do własnych możliwości, umiejętność wykorzystywania 

technik w codziennym życiu  

i szkole. 

Trening zastępowania agresji wymiarze 120 godzin dydaktycznych dla 42 osób  

w terminie 24.06.2019 – 12.07.2019, skierowany do uczestników pierwszej edycji projektu. 

Osoby, uczestniczące w drugiej edycji projektu odbyły szkolenie w terminie 24.06.2019 – 

12.07.2019 w wymiarze 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie zostało skierowane do                      

42 uczestników projektu. Zrealizowane zajęcia pozwoliły na: rozwinięcie świadomości 

swoich emocji (przyjemnych i nieprzyjemnych), nabycie umiejętności poradzenia sobie ze 

złością za pomocą metod, które zostaną przedstawione na zajęciach, wzrost świadomości  
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za swoje zachowanie i jego wpływ na innych, radzenie sobie z negatywnych zachowaniem 

innych i jego wpływ, rozróżnianie postawy agresywnej, uległej, asertywnej, wzrost 

świadomości w zakresie samooceny. 

Trening kompetencji społecznych w wymiarze 160 godzin dydaktycznych dla 47 osób                      

w terminie 15.07.2019-09.08.2019, skierowany do uczestników drugiej edycji projektu. 

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na: dostarczenie wiedzy w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami w życiu codziennym, budowanie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze 

stresem, dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów 

wspierania siebie, nabycie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej, nabycie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( zmiany w życiu, konflikty, krytyka, 

stres), zdobycie umiejętności w zakresie budowania własnego wizerunku i pozytywnego 

myślenia, nabycie umiejętności bycia asertywnym.   

Szkolenie i terapia dla rodzin – część grupowa w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla 

26 osób w terminie 10-11.09.2019, skierowany dla uczestników drugiej edycji projektu. 

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na uzyskanie umiejętności: zainicjowanie tworzenia postawy 

asertywnej postawy współpracy i otwartości wobec drugiego człowieka  

i członków rodziny, podniesienie samoświadomości uczestników szkolenia na temat 

własnych umiejętności, podniesienie świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania   

w życiu rodzinnym.  

Całkowita wartość projektu: 1.584.570,91zł 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1.457.805,15 zł z czego: 

1.346.885,19 zł – Europejski Fundusz Społeczny 

110.919,96 zł – budżet państwa 

Wkład własny gminy: 126.765,76zł 

Dział 854  - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Plan 256.000,-zł, wykonanie  203.663,99zł (79,56%) 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznawana uczniom w formie 

stypendium szkolnego lub zasiłku socjalnego. Pomoc ta wypłacana jest na podstawie                

Ustawy o Systemie Oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Świecie. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji, wynikającej                  

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizm lub narkomania,                 

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  Wnioski składane są na rok 

szkolny i stypendia wypłacane są w dwóch transzach.  W I półroczu i w II półroczu 

szkolnym.  

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne 

Gminy w 80% finansowane z budżetu Państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy. 

Wkład własny – plan – 54. 000,-zł, wykonanie 40.732,80zł  

Budżet państwa –plan – 202. 000,-zł, wykonanie  162.931,19zł   

Dotacja została wykorzystana w 80,66%  natomiast środki własne wykorzystaliśmy                          

w 75,43% 

Udzielono pomocy 235 uczniom na łączną kwotę 203.663,99zł 

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości  39 068,81zł 

Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tą formę pomocy mniejszej liczby rodzin 

niż zakładano hipotetycznie. 
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Dział 855 - Rodzina 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (asystentura) 

Plan 240.574,-zł, wykonanie  185.839,09zł (77,25%) 
Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2019 roku. Płace i pochodne 

stanowiły 93,54% ogółu wydatków.  

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019” gmina Świecie przystępując do programu uzyskała dotację z budżetu Państwa: 

Kwota: 50.274,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów 

rodziny. Dotację wykorzystano w kwocie 43.291,50zł, do budżetu państwa zwrócono 

6.982,50zł. 

W roku 2019 tym wsparciem objęto   narastająco 58 rodzin.  

 

Tabela 10 Asystenci rodziny w ramach pieczy zastępczej – liczba rodzin objęta tym 

wsparciem. Liczba narastająca nie przekraczająca 15 rodzin w ciągu miesiąca.  

Asystentura 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem ogółem w tym: 
62 53 52 55 58 

rodzina z jednym dzieckiem 16 13 13 12 12 

rodzina z 2 dzieci i więcej 44 38 39 41 45 

rodzina bez dzieci 2 2 0 2 1 

Liczba rodzin z asystentem 

dobrowolnie 
60 47 45 44 41 

Liczba rodzin z asystentem 

sądownie 
2 6 7 11 17 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r.  

Wykres nr  9 przedstawia rodziny objęte wsparciem asystentury. 

 
   Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r.  

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze 

Plan 150.000,-zł  wykonanie 149.934,33zł (99,96%)  
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W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek 

partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają                  

z nowych zadań jakie nakłada na Gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za 

pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za 

drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do 

budżetu powiatu. 

Rodziny zastępcze oraz pogotowie rodzinne zapewniają dziecku całodobową opiekę                    

i wychowanie w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności                  

i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;  zapewniają 

rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, 

rozwojowe, społeczne oraz religijne; zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną 

ingerencją w życie prywatne dziecka;  umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami 

bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. W 2019 roku 43 dzieci przebywało w Rodzinie 

Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym. 

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 

Plan 250.000,-zł, wykonanie  249.575,64zł (99,83%) 
W roku 2019 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt  19 dzieci, które zostały skierowane do 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2019 roku pieczę zastępczą opuściło                   

6 dzieci z czego 2 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 3 dzieci się usamodzielniło,                    

1 wróciło do ośrodka w Niemczech. 

 

Tabela nr 11 Piecza zastępcza 

Piecza zastępcza 2016 2017 2018 2019 

Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastepczej ogółem 
37 36 50 62 

w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

całodobowa 
12 14 21 19 

Pogotowie Rodzinne 4 3 4 22 

Rodzinna Piecza Zastępcza 21 21 22 21 

Ilość dzieci, które opuściły pieczę zastępczą 7 5 9 13 

w tym dzieci, z rodzin współpracujących z 

asystentem rodziny 
3 0 2 4 

(źródło: opracowanie własne – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu) 

Tabela 12. Rodzaj pieczy 
Rodzaj pieczy Ilość 

dzieci w 

2016r. 

Ilość 

dzieci w 

2017r. 

Ilość 

dzieci w 

2018r. 

Ilość 

dzieci w 

2019r. 

Piecza instytucjonalna 14 14 17 17 

Prodzinna piecza zastępcza ogółem 59 24 26 26 

w tym: rodziny niezawodowe 15 6 5 5 

rodziny spokrewnione 32 15 14 14 



25 

 

rodziny zawodowe 9 5 7 7 

Rodzinne Domy Dziecka 3 0 0 0 

Ogółem 73 40 43 43 
Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2020r. 

                        

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań pomocy społecznej istnieje potrzeba 

zatrudnienia w przyszłości dwóch pracowników w Dziale Realizacji Świadczeń oraz jednego 

pracownika w Dziale Organizacyjnym. Obszar działalności Ośrodka jest bardzo szeroki. 

Zadania, które realizujemy wymagają od pracowników wysokich kwalifikacji zawodowych 

jak i zaangażowania w realizację zadań. Istnieje ryzyko zaburzenia  prawidłowego 

funkcjonowania tych Działów z braków kadrowych.  

Istnieje dalsza potrzeba przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez 

odbudowywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych, poszerzenie działań zmierzających do reintegracji rodzin szczególnie                          

w odniesieniu do rodzin, których dzieci przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej, wspieranie 

rodziny w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży, 

szczególności w sytuacjach zagrożenia przemocą podejmowanie współpracy w zakresie 

realizacji projektów systemowych.   

W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób                

i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem 

praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie. 

 

 

                      

 

                                               Marzena Brac 

                                                 Kierownik OPS w Świeciu 

 


