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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świeciu w tym wspieranie rodziny za 2020 rok. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Świecie 2021 

 



 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jest jednostką organizacyjną Gminy Świecie, 

finansowaną w formie jednostki budżetowej. Celem działalności Ośrodka 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 i zasobów tkwiących w człowieku. 

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 528,00-zł netto na osobę                                                       

w rodzinie, natomiast u osoby samotnej 701,00-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. Osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej 

sytuacji życiowej. Należy rozumieć to szeroko, np. jako współpracę z jednostkami pomocy 

społecznej i pracownikami socjalnymi, aktywne poszukiwanie pracy, wniesienie powództwa                

o alimenty itp. Brak współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania lub 

wstrzymania świadczeń pieniężnych (art. 11). Naczelną zasadą, którą kieruje się pomoc 

społeczna to zasada subsydialności (pomocniczości), zgodnie z którą państwo może jedynie 

wspierać,  a nie wyręczać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych. 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. W realizacji zadań ośrodek współdziałał z organami administracji 

rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, 

kościołami, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świeciu działa na wielu obszarach i płaszczyznach. Wykonuje zadania również na zlecenie 

innych instytucji państwowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które realizują 

zadania z obszaru polityki społecznej. Pracownicy Ośrodka wykorzystują różne narzędzia                         

i techniki niezbędne do pracy socjalnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu realizuje 

innowacyjne projekty socjalne i akcje socjalne. Jesteśmy prekursorami pracy socjalnej, z której 

przykład biorą inne gminy. Istotne jest również to, że pozyskujemy środki zewnętrzne, które 

pozwalają zaoszczędzić finanse z budżetu Gminy.  

 

 

 

 

 



Tabela nr 1 przedstawia powody przyznania pomocy w latach 2017-2020. 

Powody przyznania 

pomocy 

Liczba rodzin 

rok 2017 

Liczba 

rodzin rok 

2018 

Liczba rodzin 

rok 2019 

Liczba rodzin 

rok 2020 

ubóstwo 861 799 750 663 

sieroctwo 1 1 1 2 

bezdomność 49 67 46 43 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

105 109 97 75 

bezrobocie 564 479 459 426 

niepełnosprawność 726 701 676 568 

długotrwała lub ciężka 

choroba 

521 632 671 553 

bezradność w sprawach 

Opiekuńczo-

wychowawczych 

270 266 261 223 

rodziny niepełne 194 189 175 151 

rodziny wielodzietne 70 73 71 63 

przemoc w rodzinie 10 11 4 7 

potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 

0 0 0 0 

alkoholizm 104 95 81 70 

narkomania 25 22 15 12 

trudności w 

przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu 

karnego 

11 9 9 13 

trudności w integracji osób, 

które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 

zdarzenie losowe 5 2 6 1 

sytuacja kryzysowa 3 0 0 0 

klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 

0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 



Wykres nr 1 przedstawia powody (przesłanki) wspierania rodziny 

 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 



W roku 2020 Ośrodek Pomocy społecznej w Świeciu dysponował 

budżetem 

15.789.249,- zł wykonanie budżetu OPS 15.144.844,71- zł (95,92%) 

Wykorzystanie środków w 2020 roku zostały przedstawione poniżej w podziale na działy                 

i rozdziały klasyfikacji budżetowej.  

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – Decyzje zdrowotne 

Plan 4.056,- zł wykonanie 4.056,- zł (100%) 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 28 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 4.056,-zł, który został pokryty z dotacji.  

Dział 852 –Pomoc Społeczna  

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 

1. Domy Pomocy Społecznej 

Plan 2.212.100,- zł wykonanie 2.183.113,31 zł (98,69%) 

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 200,- zł miesięcznie. W 2020 roku 

umieściliśmy 12 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 70 osobom           

z tego 21 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio 

miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.919,06-zł. Dziesięć rodzin ponosiło 

częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy 

Społecznej. Łączne dochody Gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 39.417,91-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 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób przebywających w domach pomocy 

społecznej  ogółem 

48 57 69 70 

Liczba osób umieszczonych 7 16 13 12 

Liczba osób skierowanych 11 21 19 12 

Liczba osób, którym odmówiono skierowania 1 0 0 0 

Ogólna liczba wniosków                                                                    

o skierowanie do domów pomocy społecznej 

12 21 19 12 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 



Wykres nr 2 przedstawia osoby korzystające z pomocy społecznej w formie pobytu                       

w Domach Pomocy Społecznej w latach 2017-2020 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia  

Plan 726.300,- zł wykonanie 711.853,96 zł (98,01%) 

W ramach tego rozdziału finansujemy realizację dwóch zadań własnych Gminy. 

1. Schronisko dla Bezdomnych 

Plan 484.300,- zł wykonanie 469.875,82- zł (97,02%) 

W 2020 roku udzieliliśmy schronienia 43 osobom, w tym 3 osobom z poza Świecia, za które 

koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy 

doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 20 osobom. Łącznie w ciągu roku 2020 z pomocy 

Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 63 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło 

pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy 

pomocy skorzystano 22 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby 

bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 13 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 15 osób, w tym: 10 osób 

powróciło do środowiska, 1 osoba otrzymała mieszkanie po rodzinie, 1 osoba powróciła do 



właściwej gminy, 1 osoba  umieszczona w domu pomocy społecznej, 1 osoba zrezygnowała     

z pobytu w Schronisku, 1 osoba umieszczona w zakładzie karnym. Największy udział                  

w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 76,12% ogółu kosztów. Liczba etatów                    

w tym rozdziale to 5 - 2020r. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane                     

z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 

przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 7.816,69-

zł. Odpłatność za pobyt  w schronisku, ponosiło 31 osób. Dochody Gminy z tego tytułu 

wyniosły 54.956,40-zł. 

 

Tabela nr 3 przedstawia liczbę osoby korzystające z pomocy w formie Schronienia 

Schronienie 2017 2018 2019 2020 

Ogólna liczba 49 48 46 43 

kobiety do 50 r.ż. 3 6 8 6 

kobiety po 50 r.ż. 3 2 2 1 

mężczyźni do 50 r.ż. 19 18 17 16 

mężczyźni po 50 r.ż. 24 22 19 20 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

Wykres nr 3 przedstawia osoby korzystające ze Schroniska dla Bezdomnych 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 



2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych 

Plan 242.000,- zł wykonanie 241.978,14 zł (99,99%) 

W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 mieszkańców Gminy Świecie. Odpłatność za 

pobyt w placówce ponosiło 25 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 14.862,37- zł. 

Tabela nr 4 Przedstawia osoby korzystające ze wsparcia Domu Dziennego Pobytu dla osób 

starszych. 

Dom Dziennego Pobytu 2017 2018 2019 2020 

Ogólna liczba osób w tym: 30 31 33 28 

Kobiet 25 26 26 21 

Mężczyzn 5 5 7 7 

Osób Samotnych 24 28 28 25 

Osób w rodzinach 6 3 5 3 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

Wykres nr  4 przedstawia osoby korzystające z wsparcia dziennej pomocy 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 

 



Ośrodek Wsparcia  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu upoważniony jest do wydawania decyzji 

administracyjnych poprzedzonych wywiadem rodzinnym środowiskowym w celu skierowania 

osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu. W roku 2020 wydaliśmy 69 decyzji. 

Świadczeniobiorcy korzystający z tej formy pomocy wspierani są przez pracowników 

socjalnych tutejszego ośrodka w formie pogłębionej pracy socjalnej, wsparcia asystentów osób 

niepełnosprawnych oraz wsparcia psychologicznego. Korzystają również z pomocy celowej               

i okresowej. W związku z Covid-19 na wniosek klientów w 6 przypadkach zwolniono osoby                

z ponoszenia opłat. Przez okres kilku miesięcy ŚDS był zamknięty dla uczestników zasadne 

było więc zwolnienie tych osób z ponoszonych kosztów.  

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Plan 133.630,- zł wykonanie 131.956,35- zł (98,75%) 

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 2020-2025.  

W roku 2020 odbyło się łącznie 274 spotkania 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.                      

W związku z pandemią przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Pracownicy socjalni                       

w związku z procedurą ,, Niebieskie Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania 

osób, u których występuje problem przemocy w rodzinie. W 2020 roku przeprowadzono 33 

rozmowy informacyjno- edukacyjnych, natomiast 594 rozmowy z udziałem dwóch 

psychologów. Pracownicy socjalni skierowali 7 wniosków do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób 

nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Wsparcie psychologiczne 

świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2020 roku 15 rodzin. 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 92,92% ogółu kosztów. 

Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań 

grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy 

socjalnej.  

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne 

Plan  167.636,- zł wykonanie 167.275,84 zł (99,79%) 

Opłacaliśmy składki zdrowotne 307 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 99,79%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 360,16-zł do 

budżetu państwa. 

 



Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 

Plan 1.375.256,- zł wykonanie 1.339.765,31- zł (97,42%) 

W roku 2020 rozpatrzyliśmy 4233 wnioski o pomoc, wydając 7518 decyzji administracyjnych 

przyznających przewidziane ustawą świadczenia. 

1. Zasiłki okresowe  

Plan  825.056,- zł wykonanie 792.949,-zł (96,11%) 

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 378 rodzinom. Przekazana kwota 

dotacji  z budżetu państwa w wysokości 792.949,-zł została zrealizowana w 100%. 

Tabela nr 5. Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie 

466 432 444 378 

Świadczenie przyznane z 

powodu: 

    

a) bezrobocia 326 285 311 294 

b) długotrwałej choroby 81 78 91 42 

c) niepełnosprawności 73 59 55 32 

d) innego 57 65 57 31 

Liczba świadczeń 2597 2209 2557 2081 

Wartość świadczeń wyrażona 893.846,- zł 767.534,- zł 922.579,- zł 792.949,- zł 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres nr 5 przedstawia osoby którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia                        

w formie zasiłku okresowego.                     

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 

Wykres nr  6 przedstawia liczbę przyznanych świadczeń w kolejnych latach 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne  

Plan 550.200,- zł wykonanie 546.816,31-zł (99,39%) 

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich 

niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 797 rodzinom, w tym 



przede wszystkim na: zakup opału i opał w naturze 192 rodzinom na kwotę                         

107.550,- zł; spłatę zadłużeń czynszowych – 3 rodzinom na kwotę 16.927,26-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 obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie 

pogrzebu (dokonano pochówku 1 osoby, która nie posiadała rodziny, średni koszt jednego 

pogrzebu wynosił 2.700,-zł), pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie 

drobnych remontów - 603 rodzinom na łączną kwotę: 270.759,05-zł. Łącznie na zasiłki celowe 

i w naturze wydaliśmy 395.236,31-zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe                         

z ustawy i wypłaciliśmy je 246 rodzinom na łączną kwotę 151.580,- zł.  

Rozdział 85216 – Zasiłek stały 

Plan 2.119.942,- zł wykonanie 1.934.945,58-zł (91,27%) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2020 wypłacił zasiłki stałe 329 osobom, w tym 

286 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                

1.945.720,- zł wykorzystaliśmy w 99,45%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy kwotę dotacji                   

w wysokości 10.774,42- zł. 

Tabela nr 6 Zasiłek stały 

Zasiłek stały 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

398 361 347 329 

Samotnie gospodarujących 299 282 288 286 

Pozostających w rodzinie 99 87 67 51 

Liczba świadczeń 3854 3667 3566 3550 

Kwota świadczeń w złotych 1.856.091,- zł 1.828.028,- zł 1.909.173,- zł 1.934.945,58- zł 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej  

Plan 3.440.892,- zł wykonanie 3.395.169,53 zł (98,67%) 

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 



Plan 3.432.670,- zł  wykonanie 3.386.948,03- zł (98,67%) 

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem 

własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację                                   

w wysokości 482.900,- zł, tj. 14,26% do wykonania. Liczba etatów w tym rozdziale to 38. 

Liczba pracowników zatrudnionych w  2020 roku w tym na zastępstwo to 43 osób. Płace                

i pochodne stanowiły 82,02% ogółu 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, 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 98,46% Liczba 

pracowników socjalnych wykonujących wywiady rodzinne środowiskowe to 16,5 osób. Praca 

w rejonie zamieszkania świadczeniobiorców. Pracownicy socjalni otrzymują za to dodatek 

250,-zł do wynagrodzenia.  

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

Plan 8.222,- zł wykonanie 8.221,50- zł (99,99%) 

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 trzech osób zgodnie                   

z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,99%. Do budżetu 

Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości  0,50- zł. 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 

Plan 2.518.820,- zł wykonanie 2.449.689,03- zł (97,26%) 

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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Plan 644.070,- zł wykonanie 634.340,- zł (98,49%) 

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 61 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 70.00,-zł W ramach usług zapewniliśmy pomoc w formie 

zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja, fizjoterapia, 

surdologopedia, surdopedagogika, integracja sensoryczna, terapeuci behawioryści.                              

W przypadku 51 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego 



tytułu wyniosły 59.975,13-zł 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. Otrzymaną dotację w kwocie 634.340,- zł 

wykorzystano w 100%. 

Tabela nr 7 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 

Specjalistyczne Usługi 

Opiekuńcze 

2017 2018 2019 2020 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

64 71 65 62 

Ilość wypracowanych 

godzin w środowiskach 

10320 10771 10861 9062 

Wartość 

zrealizowanego zadania 

443. 980,-zł 575. 620,- zł 705. 965,-zł 634.340,-zł 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r.. 

Wykres nr 7 przedstawia wartość zrealizowanego zadania w formie                                   

Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

 



2. Dział Usług Opiekuńczych 

Plan  1.810.642,- zł wykonanie  1.765.457,43- zł (97,40%) 

Liczba etatów w tym rozdziale to 25. Liczba pracowników zatrudnionych  w  2020 roku                   

w tym na zastępstwo to 26 osób. Płace i pochodne stanowiły 95,03% ogółu wydatków. 

Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług.  

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 105 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby 

wykonaliśmy 24 godziny usług opiekuńczych. W czterech 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 94 osoby. 

Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 126.556,69- zł. 

3. Rządowy program „Opieka 75+” 

Plan 64.108,- zł wykonanie 49.891,60- zł (77,82%) 

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 4 opiekunki do wykonywaniu usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od lipca 2020r. do 

grudnia 2020r. Pomocą objęto 16 środowisk. W 8 środowiskach zwiększono ilość już 

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 77,82%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną 

kwotę dotacji w wysokości 14.216,34- zł. 

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 

Plan 1.400.000,- zł wykonanie 1.400.000,- zł  (100%) 

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, ponadpodstawowych 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 2020 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego                   

o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego ,,Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 664.700,- zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 

280.000,- zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy 

środki własne z budżetu Gminy tj.  384.700,- zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania              

z budżetu państwa wyniosła 1.120.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.                

W ramach programu sfinansowaliśmy 268 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 226 

uczniom) oraz 714 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności  (1 622 osób  

w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 

278,86- zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,74 zł. W okresie ferii letnich 

i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla 

dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %. W związku z Covid-19 Ośrodek 

dokonał zmiany decyzji administracyjnych w 362 przypadkach. Zamieniono formę pomocy                       

z przyznanego posiłku w szkole na zakup żywności. Zabezpieczono w ten sposób rodziny, które 

nie były w stanie z własnych środków zapewnić własnej rodzinie potrzeby pierwszego rzędu. 

Dzięki tym działaniom zmniejszyliśmy liczbę dzieci niedożywionych w rodzinie.                                   

Na świadczenia pieniężne zakup żywności przeznaczyliśmy  - 1.279.789,55- zł 



Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń 

z zakresu (jadłodajni) 

Plan 165.000,- zł  wykonanie 120.210,45- zł  (72,85%) 

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom 

pozarządowym w Gminie Świecie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które 

przekazane zostały dotacje: dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych 82.500,- zł 

dla Zespołu Parafialnego CARITAS –82.500,- zł. Z gorącego posiłku w jadłodajniach 

korzystało łącznie 42 osób samotnych w 2020 roku. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł  

10,21-zł.     TWON zwrócił 10.474,10-zł.   Caritas zwrócił 31.379,48-zł.               

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan 258.058,- zł wykonanie 196.516,13- zł (76,15%) 

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. Ośrodek pozyskiwał 

również środki finansowe od sponsorów.  

1.Akcje i projekty socjalne  

Plan 158.058,-zł    wykonanie 156.824,76-zł  ( 99,22%) 

Zadania wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Gminną 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminny Program Wspierania Rodziny 

w Systemie Pieczy Zastępczej. 

„Dystrybucja żywności” 

Realizujemy bardzo trudne przedsięwzięcie jakim jest dystrybucja żywności. Zadanie to nie 

jest zadaniem Ośrodka jednakże w związku z tym, że nie ma chętnych ze strony organizacji 

pozarządowych do wykonywania tego zadania ośrodek podjął to trudne wyzwanie kolejny rok. 

Podpisaliśmy  umowę cywilno- prawną z CARITAS Bydgoszcz. Zadanie wpisuje się                             

w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego                              

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. W okresie 

od stycznia do czerwca 2020r. zorganizowano 6 wydawek żywności o łącznej wartości 

419.573,- zł, stanowiącej 92,4 tony (189 150 sztuk produktów). W.w pomocą objęto 1950 osób. 

,,Door to door” 

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Europejskim Centrum Współpracy 

Młodzieży Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pozyskał artykuły pierwszej potrzeby dla 

mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu. Były to środki czystości, kosmetyki, 

środki chemiczne, żywność. Towar na ok 20.000,-zł.  Z tej formy pomocy skorzystali wszyscy 

mieszkańcy Schroniska.  

„Razem w jednym oddechu” 

Projekt socjalny skierowany był do ok 38 osób objętych pomocą w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem projektu było zrealizowanie 

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny,  

integracja rodzin borykających się z problemami niepełnosprawności dzieci, wymiana 

doświadczeń i trudów życia codziennego. Organizacja czasu wolnego, konkursy, wyjazdy 



spotkania integracyjne. Budowanie więzi społecznej w środowisku lokalnym. Zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu.  

„Delikatni jak motyle” 

Projekt socjalny adresowany był do osób w wieku inwolucji starczej objętych pomocą 

usługową oraz innych potrzebujących takiego wsparcia z gminy. Obejmował on osoby                    

z niepełnosprawnością, samotne, które narażone są na wykluczenie społeczne. Celem projektu 

było zwiększenie aktywności społecznej, podwyższenie samooceny, wydobycie zasobów 

tkwiących w tych osobach, budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych                 

w kierunku poprawy sytuacji osobistej, poprzez dążenie do zmiany i poprawa jakości życia. 

Działania w projekcie miały charakter kompensacyjny, rehabilitacyjny. Osoby biorące udział w 

projekcie powróciły do życia społecznego, pokonały lęki i choroby. Dzięki temu podwyższyły 

własną samoocenę. Nauczyły się żyć z niepełnosprawnością. Zaakceptowały własne życie 

takim jakie jest. Uwierzyły, że są ważne dla społeczności lokalnej. Poprawiły relacje 

międzyludzkie w rodzinie i wśród bliskich sąsiadów. Nabyły wiedzy na temat zdrowego 

odżywiania i higieny życia. Zawarły nowe przyjaźnie i kontakty.  

„Akademia Ady” 

Projekt kierowany jest do rodzin objętych przede wszystkim asystenturą rodziny. W rodzinach 

tych dominują problemy było brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących właściwej 

opieki i wychowania dzieci, ubóstwo, bezradność, zaniedbania w obszarze edukacji, dbania              

o zdrowie dzieci, wspólne spędzanie czasu, problem alkoholowy, wczesne macierzyństwo, 

samotne macierzyństwo, bezrobocie, ograniczone umiejętności społeczne. Celem głównym 

projektu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom w tworzeniu warunków 

sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Projekt 

przybrał formę zajęć stacjonarnych na terenie Ośrodka jak i przewidywał wyjazdy edukacyjne, 

kompensacyjne. Zorganizowano warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania poetyckie. Dzięki 

temu osoby nabyły wiedzę z obszaru właściwego rodzicielstwa, radzenia sobie z agresja, samo 

agresją, akceptacją dziecka z niepełnosprawnością, podjęcie leczenia w związku                                           

z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.  

„Wigilia” 

W dniu 22.12.2020roku pracownicy Ośrodka udali się do 100 osób ubogich, samotnych, 

starszych oraz osób z niepełnosprawnością z gorącym posiłkiem oraz paczką żywnościową              

w ich miejsce zamieszkania. Ośrodek zadbał, o to aby te osoby w okresie szczególnym 

związanym z Bożym Narodzeniem nie żyli w poczuciu wykluczenia społecznego                                       

i osamotnienia.  

,,Przecież możesz się podzielić” 

Uruchomiona pierwsza w gminie jadłodzielnia. Jadłodzielnia działa w formie udostępnionej 

przestrzeni w przeszklonej lodówce. Lodówkę zakupiono dzięki dofinansowaniu w wysokości 

3.000,-zł. Forma darowizny z firmy MONDI. Całkowity koszt zakupu lodówki to 4.000,-zł.                    

Z tej formy pomocy skorzystało ok. 100 osób miesięcznie.  

,,Kubraczek”  

Pan Zbigniew Kolan przekazał nieodpłatnie nową odzież dziecięcą i odzież dla osób dorosłych 

o wartości ok. 60.000,-zł. Pomoc przekazana została Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu 



za pośrednictwem Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych. Z tej formy pomocy skorzystało ok.   

200 osób będących w systemie pomocy społecznej. 

 

2. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych- świetlica środowiskowa ,,Dziupla” 

Plan 50.000,- zł  wykonanie 38.809,31- zł (77,62%) 

Świetlica środowiskowa prowadziła system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

zagrożoną wykluczeniem społecznym. Otrzymała dotację z budżetu Gminy Świecie w ramach 

konkursu ofert zgodnie z ustawą o wolontariacie. Świetlica zapewniała wsparcie dzienne dla 

ok 20 dzieci. Niewykorzystaną dotację w wysokości 11.190,69-zł zwrócono do budżetu Gminy. 

Powodem niewykorzystania  dotacji była panująca pandemia, która spowodowała zamknięcie 

świetlicy na kilka tygodni.  

3. COVID – zakup środków żywności  

Plan 50.000,- zł wykonanie  882,06-zł (1,74%) 

Ośrodek udzielił wsparcia ze środków własnych w ramach art. 48 b Ustawy o Pomocy 

Społecznej. Udzielono wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie poprzez 

dostarczenie gorącego posiłku i produktów żywnościowych.  Pomoc ta nie wymagała 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej 

jednakże pracownicy socjalni diagnozowali środowisko oczekujące pomocy. Po dokonaniu 

oceny i analizy sytuacji kwalifikowano osoby do pomocy celowej. Zabezpieczano osobom                 

w izolacji potrzeby pierwszego rzędu. Pozyskano również sponsora właściciela ,,Spiżarni                  

w Świeciu”, który również nieodpłatnie w wybranych przypadkach dostarczał gorący posiłek 

osobom oczekującym pomocy.  Pracownicy Ośrodka w ramach współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno–Epidemiologiczną w Świeciu kontaktowali się telefonicznie z osobami 

przebywającymi na kwarantannie. Wykonali ok 6000 tyś. porad telefonicznych z zakresu 

opieki, zabezpieczenia w żywność, leki, środki czystości, wywóz śmieci, porady socjalnej, 

psychologicznej.  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

1. „Usługi społeczne- dla każdego!” 

Plan 310.700,- zł wykonanie  197.748,02 zł (63,65%) 

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

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

W ramach projektu utworzono w Ośrodku wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 

2020 z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby. Wypożyczano: retor rehabilitacyjne, łóżka 

rehabilitacyjne, balkoniki, wózki elektryczne, sprzęt do badania ciśnienia, materace 

przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe, kule, koncentraty tlenu, krzesła toaletowe 

i inne sprzęty.  

2. Dodatki COVID-19 

Plan 85.000,- zł wykonanie 71.859,63 zł (84,54%) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu pt. „Wsparcie osób starszych                   

i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 



COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 

pozyskał środki na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi 

społeczne, w tym opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach 

epidemicznych.  Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu oraz opiekunowie 

medyczni/opiekunki w Dziale Usług Opiekuńczych w Świeciu otrzymali dodatki                                      

do wynagrodzenia za pracę obciążoną dużym ryzykiem zachorowania. Wydatek w 100% 

pochodził z budżetu państwa. 

 

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020.  

Plan 108.000,-zł  wykonanie 84.406,50- zł (78,15% )  

Środki pozabudżetowe w 100% pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” na finansowanie zadań                     

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Celem programu było ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osób                      

z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do 

niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, 

umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu rozpoczął realizację w.w programu w marcu 2020r. 

Realizacja  usługi w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana była do 

końca grudnia 2020r. Do świadczenia usług zostały zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie.  

Osoby te posiadają niezbędne wykształcenie oraz wiedzę w tym zakresie. Usługi asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej przyznano 14 uczestnikom. Były to osoby, które posiadały 

znaczne lub umiarkowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Asystent realizował po 30 

godz. usług w miesiącu przysługujące jednemu uczestnikowi. Łącznie wypracowano 2.793 

godziny 30 minut. Zwrócono – 23.593,50-zł. Z powodu panującej pandemii nie wypracowano 

wszystkich godzin. Osoby objęte tą forma pomocy przebywały w izolacji.  

 

Dział 854  - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Plan 197.459,- zł wykonanie  161.707,26- zł (81,89%) 

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 oraz                   

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 32.341,46,-zł. Budżet państwa 

plan- 143.459,-zł wykonanie 129.365,80-zł. Dotacja została wykorzystana w 90,18%  

natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 59,89%. Udzielono pomocy 198 uczniom na 



łączną kwotę 161.707,26- zł. Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji 

w wysokości 14.093,20-zł Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tę formę pomocy 

mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie. 

Dział 855 - Rodzina 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (asystentura) 

Plan 208.922,- zł wykonanie  200.136,30 zł (95,79%) 

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2020 roku. Płace i pochodne stanowiły 

87,44% ogółu wydatków. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przystąpił do realizacji 

zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, w wyniku którego pozyskano 

środki w wysokości 3.400,- zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia 

dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.  

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,02 zł. W roku 2020 

tym wsparciem objęto narastająco 51 rodzin.  

Tabela 8 Asystenci rodziny w ramach pieczy zastępczej – liczba rodzin objęta tym wsparciem. 

Liczba narastająca nie przekraczająca 15 rodzin w ciągu miesiąca.  

Asystentura 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem ogółem w tym: 

53 52 55 58 51 

rodzina z jednym dzieckiem 13 13 12 12 12 

rodzina z 2 dzieci i więcej 38 39 41 45 38 

rodzina bez dzieci 2 0 2 1 1 

Liczba rodzin z asystentem 

dobrowolnie 

47 45 44 41 37 

Liczba rodzin z asystentem 

sądownie 

6 7 11 17 14 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres nr 8 przedstawia rodziny objęte wsparciem asystentury zgodnie z ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze 

Plan 240.478,- zł  wykonanie 219.083,50 zł (91,10%)  

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. Rodzina zastępcza 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 2020 roku 39 dzieci 

przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym. 



Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 

Plan 390.000,- zł wykonanie  379.968,96- zł (97,43%) 

W roku 2020 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt  21 dzieci, które zostały skierowane do 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2020 roku pieczę zastępczą opuściło                  

4 dzieci z czego 1 dziecko uzyskało pełnoletniość i opuściło placówkę, 2 dzieci powróciło do 

rodziny biologicznych, 1 dziecko przeszło z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu 

pomocy społecznej. 

Tabela nr 9 Piecza zastępcza 

Piecza zastępcza 2017 2018 2019 2020 

Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej ogółem 

36 50 62 60 

w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

całodobowa 

14 21 19 21 

Pogotowie Rodzinne 3 4 22 18 

Rodzinna Piecza Zastępcza 21 22 21 21 

Ilość dzieci, które opuściły pieczę zastępczą 5 9 13 4 

w tym dzieci, z rodzin współpracujących z 

asystentem rodziny 

0 2 4 0 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu 2021r. 

Tabela nr 10 Rodzaj pieczy 

Rodzaj pieczy Ilość 

dzieci w 

2017r. 

Ilość 

dzieci w 

2018r. 

Ilość 

dzieci w 

2019r. 

Ilość 

dzieci w 

2020r. 

Piecza instytucjonalna 14 17 17 21 

Rodzinna piecza zastępcza ogółem 24 26 26 39 

w tym: rodziny niezawodowe 6 5 5 17 

rodziny spokrewnione 15 14 14 17 

rodziny zawodowe 5 7 7 5 

Rodzinne Domy Dziecka 0 0 0 0 

Ogółem 40 43 43 60 

Źródło: opracowanie własne OPS w Świeciu  

Marzena Brac 

                                                 kierownik OPS w Świeciu 


