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Tczew, dnia 30.09.2016 r. 

PROTOKÓŁ nr 1/2016 

z przeprowadzonej kontroli 

 

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, 

uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne: 

 

1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010 r. 

2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r. - Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej                

w Tczewie z dnia 22.12.2015 r. 

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. 1 Maja 8, 83-110 Tczew 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Krzysztof Misiewicz – przewodniczący kontroli 

oraz zespołu nr 1 

2. Zenon Drewa – członek zespołu nr 1 

3. Mieczysław Matysiak  – członek zespołu nr 1 

4. Józef Cichon – przewodniczący zespołu nr 2 

5. Zbigniew Urban – członek zespołu nr 2 

6. Marcin Szulc – przewodniczący zespołu nr 3 

7. Gertruda Pierzynowska – członek zespołu nr 3 

8. Kazimierz Mokwa – członek zespołu nr 3 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 14.01.2016 r. 

Przedłużenie kontroli do dnia 30.09.2016 –– 

Uchwałą Nr XX/166/2016 z dnia 23.06.2016 r. 

Kontrolę zakończono w dniu 27.09.2016 

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Kontrola kompleksowa MOPS w Tczewie 

„Rozliczenie dotacji na zadania realizowane ze 

środków gminnych na 2015 rok” 

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Julita Jakubowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie 

6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: 

 

Kontrola rozpoczęła się dnia 14.01.2016 r. i trwała do dnia 27.09.2016 r. 

 

Ze względu na kompleksowy zakres kontroli oraz fakt, że była ona przeprowadzona w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej po raz pierwszy przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Tczewa, w kontroli wzięli 

udział wszyscy członkowie komisji.  

Komisja kontrolna podzieliła się na trzy mniejsze zespoły kontrolne i do każdego zespołu zostały 

przydzielone inne zagadnienia podlegające kontroli. 

Również pytania zostały podzielone na poszczególne rozdziały i stąd przedstawiony poniżej skład 

zespołów oraz zakres tematów: 
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Zespół kontrolny nr 1, w którego skład wchodzili: 

 

1. Krzysztof Misiewicz – przewodniczący zespołu nr 1 

2. Zenon Drewa – członek zespołu nr 1 

3. Mieczysław Matysiak – członek zespołu nr 1 

 

zajmował się problemami z zakresu: 

 

V Dział 852 Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

VII Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki celowe; dożywianie; zasiłki okresowe; bezdomni, 

IX Dział 852 Rozdział 85220 Mieszkania Chronione. 

 

Zespół kontrolny nr 2, w którego skład wchodzili: 

 

1. Józef Cichon – przewodniczący zespołu nr 2 

2. Zbigniew Urban – członek zespołu nr 2 

 

zajmował się problemami z zakresu: 

 

II Dział 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, 

III Dział 852 rozdział 85203 Zespół Opiekuńczy Niepodległości, 

VIII Dział 852 Rozdział 85219 Zadania własne. 

 

Zespół kontrolny nr 3, w którego skład wchodzili: 

 

1. Marcin Szulc – przewodniczący zespołu nr 3 

2. Gertruda Pierzynowska – członek zespołu nr 3 

3. Kazimierz Mokwa – członek zespołu nr 3 

 

zajmował się problemami z zakresu: 

 

IV Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze, 

VI Dział 852 Rozdział 85206 Wspieranie rodziny, 

X Dział 852 Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze. 

 

Dodatkowo wszyscy członkowie kontroli zajmowali się zagadnieniami z zakresu: 

 

I Ogólne 

 

czyli spraw dotyczących: 

 

poprzednich kontroli, statutu, spraw kadrowych, wynagrodzeń, dochodów, wydatków, wykonania planu 

finansowego, czy skarg i interwencji. 

 

Zespoły kontrolne kilkakrotnie spotykały się z Dyrektor MOPS-u oraz jej pracownikami. Na sformułowane 

pytania Pani Dyrektor MOPS-u Julita Jakubowska jak również podlegli jej pracownicy udzielili 

odpowiedzi na piśmie oraz ustnie podczas w/w spotkań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zespół 

kontrolny nr 1 wraz z członkiem zespołu nr 3 radną Gertrudą Pierzynowską wizytował obydwa mieszkania 

chronione. Podczas tej wizyty zapoznał się z warunkami panującymi w tych mieszkaniach, obowiązkami     

i zasadami oraz obowiązującymi tam regulaminami. Zespół miał również możliwość bezpośredniej 

rozmowy z podopiecznymi. 
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I – Ogólne: 
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Zespół kontrolny nr 1: 

 

Do zespołu kontrolnego należały zagadnienia z grupy pytań : 

 

V - Dział 852 Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

1. Proszę o przedstawienie analizy wydatków – plan i wykonanie za rok 2015. 

2. Proszę o zestawienie ilościowe rodzin z podziałem na dzielnice miasta. 

 

VII - Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki celowe; dożywianie; zasiłki okresowe; bezdomni: 

1. Proszę o przedstawienie analizy wydatków – plan i wykonanie za rok 2015. 

2. Proszę o przedstawienie analizy jakościowej i ilościowej zadań związanych z asystentem rodziny. 

3. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej i przestrzennej dotyczącej dożywiania dzieci. 

4. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej i przestrzennej dotyczącej półkolonii. 

5. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej i przestrzennej dotyczącej zimowisk. 

6. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej na temat zasiłków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

7. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej dotyczącej osób bezdomnych. 

8. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej, rodzajowej oraz przestrzennej dotyczącej zasiłków 

celowych i pomocy w naturze. 

9. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej, rodzajowej i przestrzennej dotyczącej zasiłków 

okresowych. 

10. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej, rodzajowej i przestrzennej dotyczącej kosztów 

żywienia w stołówce. 

11. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej dotyczącej kosztów żywienia w bazie świetlic. 

12. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej dotyczącej kosztów żywienia w Ogniskach 

Wychowawczych. 

13. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej dotyczącej kosztów żywienia w Domach 

środowiskowych. 

14. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej dotyczącej biletów kredytowych. 

15. Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej dofinansowania zakupu leków. 

 

IX - Dział 852 Rozdział 85220 Mieszkania Chronione: 

1. Proszę o informację przedstawiające analizę wydatków i odpłatności.  

2. Proszę o informacje dotyczące procedur wyboru mieszkańców, nadzoru mieszkań oraz ich obsługi. 

V.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Na terenie Miasta Tczewa podejmowane są działania mające na celu pomoc rodzinom dotkniętym 

przemocą domową. Działania opierały się na założeniach zawartych m.in. w Ustawie z dnia 29.07.2005 r.    

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie       

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, Uchwale Nr L /445/2010 Rady Miejskiej               

w Tczewie z dnia 29.10.2010 r. oraz Zarządzeniu Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.02.2011 

r., w którym powołano Zespół Interdyscyplinarny. 

 

Plan środków samorządowych na realizację powyższych działań w 2015 r. opiewał na kwotę  

10 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 385,20 zł, co stanowi 63,85% wykonania planu. 
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Tabela 1. Wydatki na rok 2015 

 Plan Wykonanie 

Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł 1 360,00 zł 

Zakup materiałów   2 900,00 zł 2 360,00 zł 

Zakup usług pozostałych 1 400,00 zł 1 115,20 zł 

Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 0,00 zł  

Szkolenia 2 000,00 zł 1 550,00 zł 

Składki na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł 0,00 zł 

Łącznie 10 000,00 zł 6 385,20 zł 

 

W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w 

tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pod nazwą „Warsztatownia” – program 

przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, przyznano dofinansowanie z Ministerstwa w wysokości 32 000,00 zł. 

 

Zespół Interdyscyplinarny w 2015 r. swoim działaniem objął 204 rodziny. 

 

Tabela 2. Zestawienie ilościowe rodzin z podziałem na dzielnice miasta 

Rejon Liczba rodzin 

Rejon nr 1 - osiedle Stare Miasto, Czyżykowo, Górki 69 

Rejon nr 2 - osiedle Kolejarz, Nowe Miasto, Zatorze 70 

Rejon nr 3 - osiedle Staszica, Suchostrzygi, Bajkowe 65 

Łącznie 204 

 

VII. Zasiłki Celowe, Dożywianie, Zasiłki Okresowe, Bezdomni 

 

1. Analiza wydatków – plan i wykonanie za rok 2015 

Plan wydatków na 2015 r. na zadania własne wynosi 1 364 170,00 zł, z czego została wydatkowana 

kwota 1 072 213,47 zł, co stanowi 78,60% wykonania planu. Z wydatkowanej kwoty 1 072 213,47 zł, 

kwota 163 975,20 zł stanowi udział własny do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. 

 

2. Analiza jakościowa i ilościowa zadań związanych z asystentem rodziny 

Tutejszy ośrodek w 2015 r. zatrudniał trzech asystentów. Pozyskano środki z dotacji celowej                

z Urzędu Wojewódzkiego przyznane w ramach Projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej”, które obejmowały dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi. 
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Tabela 1. Dane liczbowe dotyczące rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

Liczba rodzin pod opieką asystentów 44 

Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta 132 

Liczba rodzin wielodzietnych pod opieką asystentów 27 

Średni okres współpracy asystenta z rodziną (w miesiącach) 12 

 

Rodziny objęte wsparciem asystenta na wniosek Sądu 

 

Liczba dzieci w tych rodzinach 

 

 

12 

 

36 

 

Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę, ze względu na: 24 

 realizację zamierzonych celów 15 

 zerwanie współpracy przez rodzinę – skierowanie wniosku do Sądu 4 

 powrót dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę matki biologicznej 1 

 zmianę miejsca zamieszkania 

 
4 

 

Asystenci rodziny po zakończeniu pracy z rodziną monitorują środowisko. 

W ubiegłym roku monitoringiem asystentów objętych było 17 rodzin, w tym 47 dzieci. Pozostałe rodziny 

pozostają pod opieką pracowników socjalnych. 

 

Poniższa tabela przedstawia podział przestrzenny rodzin objętych asystenturą. 

 

Tabela 2. Wykaz przestrzenny rodzin korzystających ze wsparcia asystenta w 2015 r. 

Rejon Liczba rodzin 

Nowe Miasto 14 

Czyżykowo 10 

Suchostrzygi 6 

Stare Miasto 10 

Osiedle Staszica 4 

Łącznie 44 

 

Tabela 3. Wydatki na rok 2015 

 Środki własne 
Środki z dotacji celowej 

z Urzędu Wojewódzkiego 

Plan 114 245,00 zł 49 998,00 zł 

Wykonanie 53 086,26 zł 48 513,11 zł 
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Środki własne w wysokości 53 086,26 zł przeznaczone były na: 

 wynagrodzenie asystentów wraz z pochodnymi i dodatkowym 

wynagrodzeniem rocznym („13”); 
- 45 268,15 zł 

 umowy cywilno-prawne (szkolenia); - 2 200,00 zł 

 wydatki rzeczowe (bhp, zakup usług zdrowotnych, doładowanie do 

kart miejskich – przejazdy służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych). 

- 5 618,11 zł 

 

3. Informacja ilościowa i przestrzenna dotycząca dożywiania dzieci 

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zakłada wsparcie 

gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego 

pozbawionym, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego z Ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

Program zakłada wsparcie rodzin w następujących formach: 

 posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, 

 zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności, 

 świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

Program jako zadanie własne gminy zakłada finansowanie w 60% z dotacji rządowej, a 40% 

zobowiązana jest sfinansować gmina. Miasto Tczew po złożonym do Wojewody wniosku w 2015 r. 

otrzymało dofinansowanie w 80%, przy udziale środków gminnych w 20%. 

 

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. wydatkowano: 

 środki rządowe  - 643 000 zł 

 środki samorządowe - 163 975 zł 

 Łącznie    - 806 975 zł 

 

Tabela 4. Szczegółowy wykaz kosztów 

Środki finansowe 

Rodzaj pomocy 

Zasiłek celowy na zakup 

żywności 
Posiłek 

Środki samorządowe 92 231 zł 71 744 zł 

Środki rządowe 224 022 zł 418 978 zł 

Łącznie 316 253 zł 490 722 zł 

 

 średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła - 163,35 zł 

 średni koszt jednego posiłku wyniósł  -     3,27 zł 
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W ramach Programu wsparciem objęto ogółem 2 501 osób. 

Pomoc przyznawano w formie: 

 posiłku: 587 rodzin / 1 056 osób, 

 zasiłku celowego na zakup żywności: 644 rodziny / 2 241 osób. 

 

Dożywianie prowadzone było na bazie: 

 stołówek szkolnych, 

 świetlic dla dzieci, 

 stołówki MOPS, 

 ogniska wychowawczego, 

 Środowiskowych Domów Samopomocy. 

 

Dożywianie dzieci na bazie szkół realizowane było w ramach Programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” oraz w oparciu o art. 48 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. 

 

W 2015 r. koszt jednego posiłku obiadowego w szkołach wynosił - 3 zł 

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zgodnie z art. 48 Ustawy 

z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej wyniósł 

- 12 991,50 zł 

 

Tabela 5. Liczba dożywianych dzieci wg podziału przestrzennego ze względu na szkoły 

Nazwa szkoły 

Łączna 

liczba 

uczniów 

Liczba uczniów dożywianych 

z Programu 
Dożywianie z art. 

48 Ustawy o 

pomocy społecznej 
środki 

rządowe 

środki 

samorządowe 

SP nr 2 644 84 - 4 

SP nr 5 570 175 2 4 

SP nr 7 292 46 - 3 

SP nr 8 402 26 - 2 

SP w Zespole 

Placówek Specjalnych 
300 32 - 4 

SP nr 10 823 132 4 4 

SP nr 11 815 39 - 2 

SP nr 12 1188 47 - 2 

Gimnazjum nr 1 531 45 - 2 

Gimnazjum nr 2 238 45 - 1 

Gimnazjum nr 3 597 21 - 3 

Łącznie 6400 692 6 31 
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4. / 5. Informacja ilościowa i przestrzenna dotycząca półkolonii i zimowisk 

W czasie wakacji i ferii w szkołach organizowane są półkolonie i zimowiska. Te formy atrakcji dla 

dzieci organizują w Tczewie wszystkie szkoły podstawowe z wyłączeniem Zespołu Placówek Specjalnych. 

 

Koszt dożywiania dzieci zgodnie z art. 48 Ustawy o pomocy społecznej wyniósł: 

 podczas półkolonii  - 240 zł, 

 podczas zimowisk  - 150 zł. 

 

Tabela 6. Dożywianie dzieci podczas półkolonii i zimowisk 

 Łącznie 

Liczba dzieci dożywianych z Programu Dożywianie z art. 48 

Ustawy o pomocy 

społecznej środki rządowe środki samorządowe 

półkolonie 75 61 6 8 

zimowiska 97 92 - 5 

 

6. Informacja ilościowa na temat zasiłków na pokrycie kosztów pogrzebu 

Sprawianie pogrzebu zgodnie z art. 44 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej odbywa się         

w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

Ośrodek występuje do zakładów pogrzebowych z zapytaniem o cenę sprawienia pochówku.           

W 2015r. na wykonanie tego zadania zawarto roczną umowę z Zakładem Usług Pogrzebowych Starówka 

s.c. K.I. Leman, R.B. Kinder, K.A. Bartczak, mającym siedzibę w Tczewie przy ul. 30-tego Stycznia 51. 

Koszt usługi pogrzebowej wg zawartej umowy wynosił: 

 cmentarz „Nowy” – 2 500 zł, 

 cmentarz „Stary” – 2 500 zł, 

 cmentarz „Św. Józefa” – 2 500 zł, 

 cmentarz „Komunalny” – 2 600,80 zł.  

Tut. Ośrodek zlecił sprawienie pochówku dla 3 osób, w tym 1 osoby bezdomnej, na łączną kwotę 

7 500 zł (3 x 2 500 zł). 

 

7. Informacja ilościowa dotycząca osób bezdomnych 

Bezdomność, to w Polsce ważny społecznie problem. Jednak równie niepokojące staje się coraz 

powszechniejsze zagrożenie bezdomnością. 

„Osoba bezdomna to osoba, która z różnych przyczyn, wykorzystując własne możliwości i 

uprawnienia, czasowo lub trwale nie jest w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne 

warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne”. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym. Obowiązek ten skłania do podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie 

temu trudnemu problemowi społecznemu oraz minimalizowanie jego skutków. 

Pomocą społeczną z powodu bezdomności w 2015 r. objęto 89 rodzin, łącznie 91 osób 

w tych rodzinach, w tym: 

 75 mężczyzn, 
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 14 kobiet, 

 2 dzieci. 

Tabela 7.  Liczba osób bezdomnych objętych pomocą społeczną ze względu na wiek 

Wiek osób 

bezdomnych 
Mężczyźni Kobiety Łącznie 

do 30 lat 4 3 + 2 dzieci 7 + 2 dzieci 

31 - 40 lat 6 3 9 

41 - 50 lat 13 2 15 

51 – 60 lat 32 4 36 

powyżej 60 lat 20 2 22 

Łącznie 75 14 + 2 dzieci 89 + 2 dzieci 

 

Poniższa tabela przestawia podział wydatków przeznaczonych na pomoc osobom bezdomnym w 2015 r. 

Tabela 8. Wydatki 

Ogółem, z tego: 413 227,01 zł 

 schronienie 206 689,72 zł 

 pozostała pomoc (zasiłki stałe, składka FUZ do zasiłku stałego, zasiłki 

celowe, posiłki, sprawienie pogrzebu) z tego: 
206 537,29 zł 

o środki z budżetu państwa 193 891,79 zł 

o środki samorządowe 12 645,50 zł 

 

W ramach prowadzonej pracy socjalnej osoby bezdomne ponosiły w części odpłatność 

za pobyt z własnych dochodów – 32 osoby na łączną kwotę 115 394,44 zł, która stanowi ok. 35,83% ogółu 

poniesionych kosztów związanych z odpłatnością za pobyt. 

Osoby bezdomne w okresie zimowym szczególnie narażone są na bezpośrednie zagrożenie zdrowia      

i życia, w związku z tym, koordynowane są działania na rzecz osób bezdomnych przez służby 

samorządowe    i organizacje pozarządowe. 

W celu zabezpieczenia schronienia i pomocy osobom bezdomnym MOPS w Tczewie podpisał 

umowy na 2015 r. z wymienionymi poniżej organizacjami. 

 

Tabela 9. Wykaz organizacji, z którymi MOPS w Tczewie podpisał umowy na rok 2015 

L.p. Nazwa 
Koszt pobytu w 

placówkach na dobę 

Liczba umieszczonych 

osób 

1. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Bezdomnych „Agape” 
33-43 zł 18 osób 

2. Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta 27 zł 2  osoby 

3. Stowarzyszenie Św. Faustyny 28 zł 11 osób 
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4. Stowarzyszenie „Prometeusz”, 24 zł 16 osób 

Łącznie 47 osób 

 

Tabela 10. Wykaz pozostałych organizacji, do których skierowano osoby 

L.p. Nazwa 
Koszt pobytu w 

placówkach na dobę 

Liczba umieszczonych 

osób 

1. Świdwin 12 zł 1 osoba 

2. Gliwice 27 zł 1 osoba 

3. Dom Samotnej Matki Matemblewo 27 zł 2 osoby + 2 dzieci 

Łącznie 6 osób 

 

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione w związku z pobytem osób bezdomnych                        

w poszczególnych placówkach. 

 

Tabela 11. Wydatki na pobyt osób bezdomnych 

Lp. Nazwa Kwota 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych „Agape” 103 187,22 zł 

2. Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta 10 854,00 zł 

3. Stowarzyszenie Św. Faustyny 44 417,50 zł 

4. Stowarzyszenie „Prometeusz” 37 605,00 zł 

5. Świdwin 4 200,00 zł 

6. Gliwice 756,00 zł 

7. Dom Samotnej Matki Matemblewo 5 670,00 zł 

Łącznie 206 689,72 zł 

 

Działania na rzecz osób bezdomnych w MOPS Tczew prowadzi zespół pracowników socjalnych. Prowadzone 

działania mają na celu: 

 kierowanie osób bezdomnych  do schronisk, 

 zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, 

 zapewnienie gorącego posiłku, schronienia, odzieży, pomocy finansowej, opału, 

 przygotowanie i wydanie decyzji na korzystanie z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

 przyznawanie biletu kredytowanego na przejazd do placówek dla osób bezdomnych, 

 monitorowanie miejsc niemieszkalnych na terenie miasta, 

 organizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ostatni Przystanek” cotygodniowych spotkań 

z osobami bezdomnymi w okresie zimowym, 

 prowadzenie pracy socjalnej w celu powrotu osoby bezdomnej do rodziny. 
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W sprawach dotyczących osób bezdomnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tczewie ściśle współpracuje z: 

 Policją, 

 Strażą Miejską, 

 Strażą Ochrony Kolei, 

 placówkami służby zdrowia, 

 organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego miasta: 

 Stowarzyszeniem „Ostatni Przystanek”, 

 Caritas przy parafii św. Józefa, które wydaje codziennie ciepły posiłek, 

 Towarzystwem im. św. Brata Alberta koło Tczewskie, które prowadzi ogrzewalnię dla 

osób bezdomnych przy ul. Orzeszkowej 6/3. 

 

Ogrzewalnia funkcjonuje w okresie zimowym od 1 grudnia do 31 marca roku następnego. 

Zadaniem ogrzewalni jest zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym od godz. 18:00 do 7:00 

rano, (ogrzewalnia zabezpiecza równie pobyt dzienny w godz. 9:00 do 11:00 oraz 16:00 do 18:00), 

udostępnienie osobom bezdomnym gorących napoi (kawa, herbata), zapewnienie możliwości korzystania z 

apteczki, skorzystania z kąpieli, umywalki, toalety, wymiany czystej odzieży w miarę posiadanego zapasu. 

W 2015 r. bezdomni skorzystali z 1 934 noclegów. 

 

8. Informacja ilościowa, rodzajowa i przestrzenna dotycząca zasiłków celowych 

i pomocy w naturze 

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej zasiłek celowy przyznawany jest        

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może on być przyznany w szczególności na pokrycie 

części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe może być przyznany:  

1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi; 

2. zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku 

lub wydatków na pomoc rzeczową. 

 

W 2015 r. pomocą pieniężną w formie zasiłku celowego objęto 773 rodziny (1992 osoby w tych 

rodzinach). 

 

Tabela 12. Podział przestrzenny i ilościowy przyznanych decyzją administracyjną zasiłków celowych 

Rejon Liczba rodzin 

Nowe Miasto 154 

Czyżykowo 180 

Suchostrzygi 126 

Stare Miasto 259 

Osiedle Staszica 38 
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Bezdomni 16 

Łącznie 773 

 

W/w tabela dotyczy zasiłków celowych bez zasiłku celowego w naturze w formie opału (tabela 

poniżej), zasiłku celowego na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków (pkt. 15) oraz zasiłku 

celowego na pokrycie kosztów pogrzebu (pkt. 6). 

 

Tabela 13. Podział przestrzenny i ilościowy przyznanej decyzją administracyjną pomocy w naturze w 

formie opału 

Rejon Liczba rodzin Kwota 

Nowe Miasto 67 22 652,50 zł 

Czyżykowo 58 19 175,00 zł 

Suchostrzygi 37 11 537,50 zł 

Stare Miasto 153 48 100,00 zł 

Osiedle Staszica 40 13 747,50 zł 

Bezdomni 6 1 787,50 zł 

Łącznie 361 117 000,00 zł 

 

Średnio rodzinie przyznano 0,5 t opału o wartości 325,00 zł. 

 

9. Informacja ilościowa, rodzajowa i przestrzenna dotycząca zasiłków okresowych 

Zgodnie z art. 38 Ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:  

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej;  

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.  

Zasiłek okresowy ustala się:  

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny                

a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: 

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;  

2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.  

Powyższe 50% finansowane jest ze środków rządowych, zaś dopełnienie do 100% finansowane jest     

z budżetu gminy. 
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Plan i wydatkowanie środków finansowych na zasiłki okresowe przedstawiał się następująco: 

Tabela 14. Wydatki 

 Środki rządowe Środki samorządowe 

Plan 924 000 zł 82 000 zł 

Wydatkowano 906 025 zł 56 040 zł 

 

W 2015 r. pomocą pieniężną w formie zasiłku okresowego objęto 688 rodzin (1986 osób w tych 

rodzinach). 

W poniższej tabeli przedstawiono podział przestrzenny, ilościowy i rodzajowy przyznanych 

zasiłków okresowych. 

 

Tabela 15. Podział rodzin, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy 

z powodu 

Rejon 

Łącznie Nowe 

Miasto 
Czyżykowo Suchostrzygi 

Stare 

Miasto 

Osiedle 

Staszica 
Bezdomni 

Długotrwałej choroby 23 33 11 34 5 4 110 

Niepełnosprawności 23 21 13 39 8 3 107 

Bezrobocia 104 109 88 174 40 8 523 

Innych przyczyn 

(np. wielodzietność, 

samotne 

wychowywanie dzieci) 

16 19 15 37 3 - 90 

Możliwości utrzymania 

lub nabycia uprawnień 

do świadczeń z innych 

systemów 

zabezpieczenia 

społecznego 

- 1 - 4 - - 5 

Łącznie 166 183 127 288 56 15 835 

 

       Różnica pomiędzy liczbą rodzin, którym przyznano ten rodzaj pomocy wynika 

z faktu, iż w okresie sprawozdawczym rodzinom przyznawany był zasiłek okresowy 

z różnych powodów. 

 

10. Informacja ilościowa, rodzajowa i przestrzenna dotycząca kosztów żywienia 

w stołówce 

      Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która 

własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Posiłek obiadowy przygotowywany jest w stołówce 

Zespołu Opiekuńczego MOPS przy ul. Niepodległości 10.  

Koszt jednego posiłku wyniósł  - 4 zł 

Koszt obiadów bezpłatnych wyniósł  - 40 524 zł 
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Poniższa tabela ukazuje podział przestrzenny osób korzystających z tej formy pomocy. 

 

Tabela 16. Podział przestrzenny osób objętych pomocą obiadową w stołówce MOPS 

 Obiady płatne Obiady bezpłatne Łącznie 

Nowe Miasto 12 12 24 

Stare Miasto 4 17 21 

Czyżykowo 4 14 18 

Suchostrzygi 8 15 23 

Bezdomni - 12 12 

Łącznie 28 70 98 

 

11. Informacja ilościowa dotycząca kosztów żywienia w bazie świetlic 

Świetlice prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Ich działalność sprawia, że wzrasta ilość 

dzieci z terenu miasta objętych dożywianiem i specjalistyczną opieką. W uczestnikach zaszczepia się 

pozytywne cechy osobowości oraz właściwe relacje społeczne, rozwija się czynności umysłowe i fizyczne 

dzieci. Wczesne dostrzeganie wad rozwojowych, potrzeb i trudności umożliwia wczesną interwencję i ich 

korektę. 

Zaletą funkcjonowania świetlic jest wyrównywanie szans, wspieranie rozwoju umysłowego, 

organizowanie czasu wolnego, kształtowanie wrażliwości i empatii, współdziałanie w grupie oraz rozwój 

zainteresowań, kształtowanie prawidłowych postaw i norm społecznych poprzez zaangażowanie do udziału 

w różnorodnych formach działań rozrywkowych. 

Koszt posiłku w świetlicach wyniósł: 

 dla dzieci w wieku szkolnym  – 2,50 zł, 

 dla dzieci w wieku przedszkolnym  – 4 zł. 

 

Koszt dożywiania dzieci w świetlicach z Ustawy o pomocy społecznej wyniósł 32 417,10 zł. 

Poniżej przedstawiono liczbę dzieci objętych dożywianiem w świetlicach. 

 

Tabela 17. Liczba dzieci objętych dożywianiem w świetlicach. 

Świetlica Ilość 

Świetlica Środowiskowa OAZA 37 

Klub Młodzieżowy BARKA 13 

Świetlica Socjoterapeutyczna WYSPA 8 

Świetlica Socjoterapeutyczna BETANIA 20 

Świetlica Socjoterapeutyczna SAMBOR 19 
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Świetlica Środowiskowa ul. Kopernika 9 81 

Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka ul. Zamkowa 26 

– małe dzieci 
44 

Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka ul. Zamkowa 26 

– duże dzieci 
40 

Łącznie 262 

 

12. Informacja ilościowa dotycząca kosztów żywienia w Ogniskach Wychowawczych 

Ognisko Wychowawcze pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjną. Funkcjonuje przy         

ul. Wojska Polskiego 6 w godzinach od 10:00 do 18:30, przy czym dzieci mogą w nim przebywać od 11:00 

do 18:00. Pozostały czas jest przeznaczony na pracę z rodziną. 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci z terenu miasta w wieku od 7 do 18 lat. 

Do Ogniska przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców i pedagoga szkolnego, po przeprowadzeniu 

analizy sytuacji rodzinnej. Dzieci podzielone są na dwie grupy, po 10 osób każda. W większości 

przypadków są to dzieci z problemami niepełnosprawności intelektualnej, bądź fizycznej, a także 

przewlekle chore, zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami. 

W placówce odbywają się m.in. zajęcia rekreacyjne, sportowe, kucharskie, edukacyjne, 

muzykoterapia, biblioterapia, relaksacja oraz zajęcia usprawniające, przygotowujące do samoobsługi 

(podział obowiązków, pełnienie dyżurów, itp.). 

Poza pracą w grupie Ognisko prowadzi także indywidualną pracę korekcyjno-kompensacyjną, 

pedagogizację rodziców, współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami                

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 

Koszt posiłku w ognisku wychowawczym wyniósł - 4 zł 

Koszt dożywiania dzieci w ognisku wychowawczym zgodnie z art. 48 Ustawy o 

pomocy społecznej wyniósł 

- 1 144 zł 

 

 

Tabela 18. Liczba dzieci objętych dożywianiem w ognisku wychowawczym 

 

 

 

 

 

13. Informacja ilościowa dotycząca kosztów żywienia w Domach Środowiskowych 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy to placówki dziennego pobytu przeznaczone dla osób 

borykających się z problemami choroby psychicznej, niepełnosprawnością intelektualną. Od września 2014 

r. poszerzono powyższą formę wsparcia o placówkę typu C dla osób cierpiących na inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych, przeznaczony jest dla osób starszych wykazujących różne postacie 

otępienia, demencji starczej, zaburzeń neurologicznych, choroby Alzheimera i innych zaburzeń czynności 

psychicznych. 

Podstawowym celem Środowiskowych Domów Samopomocy jest poprawa jakości życia 

 Łącznie 

Liczba dzieci dożywianych z Programu Dożywianie z art. 48 

Ustawy o pomocy 

społecznej środki rządowe 
środki 

samorządowe 

Ognisko 

wychowawcze 
29 9 18 2 
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uczestników w ich własnym otoczeniu, kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych i społecznego funkcjonowania, motywowanie do leczenia i rehabilitacji. 

Środowiskowe Domy Samopomocy w oparciu o możliwości i predyspozycje klientów oraz zgodnie      

z indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym prowadzą kompleksową i długofalową terapię, która 

dotyczy wszystkich płaszczyzn funkcjonowania człowieka: fizycznej, psychicznej, intelektualnej oraz 

społecznej, co przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesu readaptacji. 

Prowadzona w Środowiskowych Domach Samopomocy terapia poprawia samodzielność i zdolności 

adaptacyjne uczestników, co przyczynia się do ograniczenia liczby hospitalizacji, a rodziny, opiekunowie 

otrzymują wsparcie, możliwość podjęcia pracy, co w efekcie daje szansę wyjścia z systemu pomocy 

społecznej. 

 

Koszt posiłku w ŚDS wyniósł 

 

- 6 zł 

Koszt dożywiania osób w Środowiskowych Domach Samopomocy 

zgodnie a art. 48 Ustawy o pomocy społecznej wyniósł 

- 140 504,45 zł 

 

Tabela 19. Liczba osób żywionych w ŚDS w 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Informacja ilościowa dotycząca biletów kredytowanych 

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu na przejazd kredytowany, który nie wymaga 

wydania decyzji administracyjnej. W 2015 r. Ośrodek zawarł w tym celu umowę roczną z Przewozami 

Regionalnymi. 

Najczęściej z tej formy pomocy korzystają osoby bezdomne w celu przejazdu do schronisk                    

i placówek służby zdrowia oraz rodziny korzystające z pomocy tut. Ośrodka, znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, w celu dojazdu do lekarzy specjalistów. 

 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w formie biletu na przejazd kredytowany  - 24 

Liczba wydanych biletów  - 45 

Koszt zrealizowanych biletów  - 384 zł 

 

15. Informacja dotycząca dofinansowania zakupu leków 

Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków,                

w szczególności osobom bezdomnym i innym osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek przyznawany jest w oparciu o wycenione recepty, 

z obowiązkiem rozliczenia się fakturami imiennymi. 

  

Środowiskowy Dom Samopomocy Liczba osób 

ŚDS ul. Grunwaldzka 1 25 

ŚDS ul. Niepodległości 10 31 

ŚDS typu C ul. Niepodległości 10 45 

ŚDŚ ul. Armii Krajowej 55 25 

ŚDS ul. Nowowiejska 18 22 

ŚDS ul. Chopina 33 20 

Łącznie 168 
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Tabela 20. Podział przestrzenny i ilościowy przyznanej decyzją administracyjną pomocy 

w formie zasiłku celowego na pokrycie części lub całości kosztów leków 

i leczenia 

Rejon Liczba rodzin Kwota 

Nowe Miasto 30 4 724,00 zł 

Czyżykowo 35 7 978,87 zł 

Suchostrzygi 23 3 650,00 zł 

Stare Miasto 39 5 922,00 zł 

Osiedle Staszica 12 1 680,00 zł 

Bezdomni 9 1 595,52 zł 

Łącznie 148 25 550,39 zł 

 

Wysokość średniego zasiłku celowego na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków 

wyniosła 108,00 zł. 

 

IX. Mieszkania Chronione 

             W strukturach Ośrodka funkcjonują mieszkania chronione, przeznaczone dla 8 osób. Pobyt w 

mieszkaniu ma na celu uruchomienie całego procesu zmian w życiu uczestników, poprawę stanu 

psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabycie 

umiejętności radzenia sobie z chorobą. 

 

Mieszkania Chronione - dla 8 osób z problemami zdrowia psychicznego znajdują się na A.Krajowej 55, 

Mickiewicza 18. 

Na utrzymanie placówek otrzymujemy środki samorządowe. Plan na 2015r. wynosi 23.900,00 złotych,            

z czego wydatkowano kwotę 17.350,76, co stanowi 72,60% planu wydatków. 

Na zakup energii ( prąd, gaz, energia cieplna) z planowanej kwoty 14 800,00 wydatkowano kwotę 9,097,l4, 

co stanowi 61,47% planu wydatków. 

Na wywóz nieczystości i ścieki z planowanej kwoty 1.800,00 wydatkowano 1.787,58 co stanowi 99,31% 

wykonania planu. 

Na opłacenie czynszu z planowanej kwoty 6.600,00 wydatkowano kwotę 6.086,64 co stanowi 92,22% 

wykonania planu. 

Opłata za ubezpieczenie mieszkań wyniosła 379,40 z planowanej kwoty 600,00 co stanowi 63,23% 

wykonania planu. W 2015r. przyjęto odpłatność w wysokości 11.405,38. 

 

             Postępowanie związane z umieszczeniem klienta w mieszkaniu chronionym określa art. 53§1 

ustawy o pomocy społecznej, ponadto Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 

2012 roku w sprawie mieszkań chronionych §3.1 precyzuje zasady skierowania do korzystania ze wsparcia             

w mieszkaniu chronionym, o które ubiegać się mogą osoby z uwagi na: 

- trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagającą wsparcia w funkcjonowaniu      

w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki opieki całodobowej,  

- zaburzenia psychiczne w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 19941: 

oraz osobom chorym w uzasadnionych przypadkach. 

 

  Bazując na wielosektorowej współpracy (Domy Pomocy Społecznej, służba zdrowia, pomoc 

społeczna) pracownik socjalny typuje osoby, którym niezbędna jest pomoc w formie pobytu w mieszkaniu 

chronionym. Dodatkowo lekarz specjalista wystawia zaświadczenie uzasadniające pobyt a psycholog             
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i zespół wspierająco-aktywizujący sporządzają stosowną opinię w tym zakresie. W uzasadnionych 

przypadkach wymagana jest również zgoda sądu, bądź opiekuna prawnego. 

Mając na uwadze wytyczne Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.      

w sprawie mieszkań chronionych ¬ §2.5 nadzór nad mieszkańcami sprawuje pracownik socjalny, psycholog, 

terapeuta, kierownik Środowiskowych Domów Samopomocy, opiekun świadczący usługi specjalistyczne. 

  Prawa i obowiązki mieszkańców określone są regulaminem, a zasady przyjęcia, rezygnacji                    

i postępowania w sytuacjach kryzysowych regulują wewnętrzne procedury. 

  W strukturach MOPS funkcjonują dwa Mieszkania Chronione (przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. 

Mickiewicza 18), które zapewniają wsparcie 8 osobom. 

 

  Mieszkańcy biorą aktywny udział w działaniach Środowiskowych Domów Samopomocy. Objęci są 

również indywidualnym planem wspierająco - aktywizującym, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. 

Szeroki wachlarz usług (terapia, wsparcie psychologiczne, prawne, treningi aktywizujące, warsztaty 

uspołeczniające) wpływają pozytywnie na przebieg procesu readaptacji i aktywizacji społecznej osób 

niepełnosprawnych.  

  Ponadto mieszkańcy uczestniczą w realizacji projektu Bank Czasu Bankiem Życzliwości, gdzie na 

zasadach Samopomocy wymieniają się usługami i korzystają z pomocy jego uczestników. Ponoszą koszty 

związane z eksploatacją i utrzymaniem mieszkania, które daje im możliwość funkcjonowania w środowisku 

otwartym.  

Jest ono alternatywą do umieszczenia np. w Domu Pomocy Społecznej. 

 

Przykładowo: 

 

Koszt pobytu 1 osoby w DPS Damaszka na 2016 r. 

 

Kwota odpłatności 

za m-c 

 

Odpłatność klienta 

(70% dochodu) 

m-cznie 

Odpłatność gminy  

za m-c 

Odpłatność gminy 

 za rok 

3 135,58 zł 525,15 zł 2 610,42 zł 31 325, 04 zł 

 

Poniższa tabela ilustruje wydatki gminy związane z utrzymaniem 8 osób W DPS. 

 

Odpłatność gminy  

za m-c 

 

Odpłatność gminy  

za rok 

20 883,36 zł 250 600,32 zł 

 

 Każdy z mieszkańców uiszcza opłaty związane z eksploatacja mieszkania tj.: czynsz, ogrzewanie, 

energia elektryczna, woda i w zależności od sezonu grzewczego kwota miesięczna waha się od 120 do 190 

zł. System wsparcia społecznego jakim jest Mieszkanie Chronione zapobiega stygmatyzacji i wpływa na 

usamodzielnienie życiowe osób chorych budujących jednocześnie pozytywny wizerunek miasta jako 

przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 
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Zespół kontrolny nr 2: 

 

Do zespołu kontrolnego należały zagadnienia z grupy pytań : 

 

II - Dział 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej: 

1. Proszę o przekazanie planu finansowego; informacji z jego wykonania; informacji o wielkości wpłat. 

2. Proszę o wykaz Domów Pomocy Społecznej w których wykupywano usługi wraz ze stawką 

miesięczną. 

3. Proszę o wykaz ilościowy podopiecznych umieszczonych w placówkach wraz z terminami pobytu. 

 

III - Dział 852 rozdział 85203 Zespół Opiekuńczy Niepodległości: 

1. Proszę o przedstawienie analizy wydatków – plan i wykonanie za rok 2015. 

2. Proszę o wykaz ilościowy podopiecznych wraz z terminami pobytu. 

 

VIII - Dział 852 Rozdział 85219 Zadania własne: 

1. Proszę o przedstawienie informacji (analizy) dotyczącej planu finansowego: 

- kadrowo 

- finansowo 

 

IIa. Domy Pomocy Społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Łącznie w DPS umieszczono 33 osoby. 

 

Rozmieszczenie podopiecznych w poszczególnych DPS oraz opłaty gminy przedstawia poniższa tabela, 

Lp. 
Dom Pomocy 

Społecznej 

Ilość osób 

skierowanych 

Ilość osób skierowanych 

wyrokiem sądu 

Opłata roczna 

gminy 

1. DPS Bielawki 2 2 40 374,10 zł 

2. DPS Gniew 4 3 50 321,95 zł 

3. DPS Rudno 3 1 77 015,07 zł 

4. DPS Wielkie Wyręby 1 1 24 083,43 zł 

5. DPS Pelplin 6 --- 63 393,45 zł 

6. DPS Malbork 1 --- ---         * 

7. DPS Stanisławie 2 1 42 541,65 zł 

8. DPS Czarne 1 --- 22 706,61 zł 

9. DPS Kwidzyn 1 --- 623,13 zł 

10. DPS Lubkowo 1 1 ---         * 

11. DPS Zakrzewo 2 2 5 081,61 zł 
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12. DPS Damaszka 9 6 244 768,13 zł 

Łącznie 33 17 570 909,13 zł 

              *Osoba umieszczona koszt pobytu pokrywa we własnym zakresie. 

Planowane wydatki na dopłaty do pobytu w DPS wnosiły 598.607,31zł. 

Faktyczne wydatki przedstawione w tabeli wyniosły 570.909,13zł. 

Odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS ustalono zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

MOPS przedstawił szczegółową informację o odpłatności miesięcznej za pobyt mieszkańców w domach 

pomocy społecznej w 2015 r. ustalonej decyzjami administracyjnymi. 

 

IIb. Ośrodki wsparcia 

 

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się Ośrodki Wsparcia samorządowe                

i rządowe (Środowiskowe Domy Samopomocy). 

Samorządowym ośrodkiem wsparcia jest Zespół Opiekuńczy. 

Zespół Opiekuńczy znajduje się przy ulicy Niepodległości 10 i w jego skład wchodzą: 

- Ośrodek Opiekuńczy    - dla 30 osób, 

- Dzienny Dom Pobytu   - dla 80 osób, 

- kuchnia z zapleczem magazynowym 

 

Ośrodek Opiekuńczy - posiada 30 miejsc interwencyjnych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych 

fizycznie. Ośrodek realizuje funkcje usługowo-opiekuńcze w oparciu o indywidualne plany wsparcia 

mieszkańca. Nadrzędnym celem jest zapewnienie mieszkańcom całodobowo niezbędnych potrzeb 

życiowych, których zaspokojenie nie jest możliwe w środowisku zamieszkania. 

Zarządzeniem Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 marca 2015 roku ustalono średni miesięczny 

koszt pobytu w wysokości 2446,72zł. 

Partycypacja mieszkańców i ich rodzin w kosztach utrzymania wyniosła 73,44%. 

Dochody łącznie wyniosły 620.103,10zł. 

Ogółem w 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 48 osób. 

 

Dzienny Dom Pobytu - jest instytucją wspierającą ludzi starszych, mająca na celu podniesienie 

efektywności działań pomocowych, w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji ludzi 

starszych. Dzienny Dom Pobytu zapewnia uczestnikom pobyt 4-godzinny (od 8.00do 12.00 i od 12.00 

do16.00) lub 8-godzinny (od 8.00 do16.00). Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XXXV/305/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. z późniejszymi zmianami. Miesięczny koszt pobytu 

wynosi 506,86 złotych na pobyt 4-godzinny. Klienci Dziennego Domu Pobytu biorą udział                               

w zorganizowanych zajęciach terapii manualnej - ogólnoplastycznej, rehabilitacji i  relaksacji. Celem tych 

zajęć jest usprawnienie i utrzymanie aktywności psychoruchowej tych osób. Poza programowymi formami 

działalności Seniorzy uczestniczyli w imprezach o charakterze okolicznościowym takich jak: Wybory Miss   

i Mistera Złotego Wieku, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wystawa Wielkanocna, 

itp. Imprezy te są autorskimi inicjatywami, projektami Zespołu Opiekuńczego, stanowią politykę 

prowadzoną na rzecz osób starszych, które łączą  w sobie idee kampanii przeciw dyskryminacji ze względu 

na wiek oraz międzypokoleniowego dialogu ponad podziałami wiekowymi. 
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Kawiarenka dla Seniora  

W kawiarence dla Seniora połączono ideę stworzenia miejsca przyjaznego osobom starszym z cyklicznie 

wdrażanym wielowymiarowym (kulturalno  – społecznym, edukacyjnym) programem aktywizacji lokalnego 

środowiska seniorów. Realizacja programu kawiarenki odbywała się w formie cyklicznych spotkań 1 raz 

tygodniu w godzinach od 14.00 do16.00. W ciągu 2015 roku odbyły się 33 spotkania. Średnio                       

w spotkaniach uczestniczyło 30 osób. Z tej formy pomocy w 2015 roku skorzystały 142 osoby. 

 

 

 

Kuchnia w Zespole Opiekuńczym 

Kuchnia przygotowywała codziennie: 

- 276 porcji obiadowych, 

- 196 porcji (śniadania, podwieczorki, kolacje). 

Na utrzymanie Zespołu Opiekuńczego przeznaczono środki samorządowe w wysokości 1.668.363,00 zł,          

z czego wydatkowano kwotę 1.547.366,03, co stanowi 92,75% planu.  

W odpowiedzi na zapytanie zespołu kontrolnego pani Dyrektor MOPS przedstawiła szczegółową strukturę 

wydatków oraz zródła powstałych oszczędności. 

 

 

 

VIII. Zadania własne 

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono środki samorządowe w wysokości 

3.505.408,00zł z czego wydatkowano kwotę 3.308.66,19zł co stanowi 94,39% planu. 

W tym na utrzymanie niżej wymienionych placówek wydatkowano: 

-  MOPS przy ulicy 1 Maja 8    -   3.149.937,86 zł 

-  FIS przy ulicy Łaziennej 5     -      158.728,33 zł 

Dyrektor MOPS przedstawiła szczegółową analizę wydatków w poszczególnych grupach. Główną część 

kosztów stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane z planu w wysokości 3.022.178,00 

wydatkowano kwotę 2.887.506,59 zł, co stanowi 95,54% wykonania planu w tej grupie kosztów.  

Znaczącą pozycję stanowiły też wydatki związane z realizacją zadań statutowych – tzw. wydatki rzeczowe.  

Z ogólnego planu w kwocie 470.230,00zł wydatkowano 408.517,73zł, co stanowi 86,87% planu. 

W roku 2015 zwolniono ogółem 6 osób co wygenerowało oszczędności brutto z pochodnymi 124.609,39zł      

i zatrudniono 8 osób co wygenerowało koszty brutto z pochodnymi 137.135,70zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku był organizatorem 3 staży dla 3 osób bezrobotnych 

skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. Oprócz tego zatrudniano 3 pracowników w ramach 

prac interwencyjnych. 
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Zespół kontrolny nr 3 

 

Do zespołu kontrolnego należały zagadnienia z grupy pytań: 

 

IV - Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze:   

1. Proszę o przedstawienie analizy wydatków – plan i wykonanie za rok 2015. 

2. Proszę o przekazanie wykazu ilościowego i specyfikacji partycypacji. 

3. Proszę o wykaz ilościowy rodzin z podziałem na dzielnice miasta wraz z ilością podopiecznych. 

VI - 85206 Dział 852 Rozdział Wspieranie rodziny: 

1. Proszę o przedstawienie analizy wydatków – plan i wykonanie za rok 2015. 

2. Proszę o zestawienie ilościowe rodzin z podziałem na dzielnice miasta. 

3. Proszę o zestawienie podróży służbowych. 

4. Proszę o przedstawienie realizacji założeń projektu oraz opis działań – wytycznych (projekt – 

asystent rodziny). 

5. Proszę o opis działań – wytycznych. 

X - Dział 852 Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze: 

1. Proszę o przedstawienie informacji ilościowej i jakościowej dotyczącej usług opiekuńczych (analiza 

merytoryczna, kontrola wykonania, odpłatności itp.). 

 

Po otrzymaniu odpowiedzi na ww. pytania zespół zwrócił się z prośbą  do Pani Dyrektor MOPS w Tczewie    

o dodatkowe wyjaśnienie wybranych odpowiedzi:  

 

IV. Rodziny Zastępcze 
  

Tabela 1. Wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

Dzieci ogółem 76 

   1.    w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12 

   2.    w rodzinach zastępczych 63 

   3.    w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach        

          zastępczych 
01 

  

Jak rozumieć daną z trzeciego wiersza dotyczącą dzieci ogółem jednocześnie w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i w rodzinach zastępczych? 

  

VI. Wspieranie Rodziny 
  

Tabela 3. Wydatki na rok 2015 

  Środki własne 
Środki z dotacji celowej z 

Urzędu Wojewódzkiego 

Plan 114 245,00 zł 49 998,00 zł 

Wykonanie 53 086,26 zł 48 513,11 zł 
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Z jakiego powodu istnieje taka duża dysproporcja w wydatkach planowanych a wykonanych w ramach 

środków własnych?  

  

X. Usługi Opiekuńcze 
  

Koszt usług pokrywa Gmina, a partycypacja klienta ustalona została w oparciu o Uchwałę Rady 

Miejskiej nr XXII/181/2008 z dnia 29 maja 2008 r. i odprowadzana była na dochody gminy. Cena 1 

godziny to 12,99 zł. 

  

Czy cena jednej godziny jest faktyczną godziną zegarową usług, czy też wliczony jest czas dotarcia 

opiekuna do podopiecznego? 

 

Na ww. pytania otrzymano następujące odpowiedzi: 

 

Wyjaśnienie dot. pkt 1 – Rodziny zastępcze 

Dana z trzeciego wiersza tabeli oznacza dziecko, które w ciągu 2015 r. przebywało 8 miesięcy 

w rodzinie zastępczej, a 4 miesiące w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podana wartość nie została 

wliczona do wartości z wierszy 1 i 2. 

 

Wyjaśnienie dot. pkt 2 – Wspieranie rodziny 

W 2015 roku w rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny" zabezpieczono środki na realizację zadania- 

zatrudnienie asystentów rodziny - w kwocie 114.245,00. 

W związku z zakwalifikowaniem Gminy miejskiej Tczew do dofinansowania w ramach "Resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator 

pieczy zastępczej" została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej. Środki dotacji 

przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów wraz z pochodnymi. 

Realizacja projektu nastąpiła w II półroczu 2015 roku – zmiana planu wydatków zgodnie z Zarządzeniem 

Prezydenta Nr 246/2015 z dnia 31.07.2015. 

Plan dotacji celowej – środki rządowe - wyniósł 49.988,00 (zgodnie z umową 110/A/2015 z dnia 

15.07.2015). 

Ze środków rządowych wykorzystano kwotę 48.513,11 zł co zmniejszyło wydatki środków samorządowych. 

 

Wyjaśnienie dot. pkt 3 – Usługi opiekuńcze 

W godzinie pracy opiekunki zawarty jest czas dotarcia do usługobiorcy. Grafiki pracy opiekunek 

sporządzane są zgodnie z rejonizacją świadczonych usług, by czas dotarcia opiekunki do kolejnego 

podopiecznego był jak najkrótszy. Czas dojścia nie powinien przekraczać 10 minut – jest to uzgodnione         

z klientem, jak  i z właścicielem Zakładu Usług Opiekuńczych. Powyższe 10 min. dopuszczalne jest z uwagi 

na to, że zdarzają się sytuacje losowe u klienta np. wizyta lekarska, sprawy rodzinne, które mogą wydłużyć 

czas pracy opiekunki. 

 

Zespół kontrolny wyznaczył termin spotkania na dzień 23.05.2016 r. godz. 14:15 w MOPS w Tczewie w 

celu omówienia pozostałych zagadnień dotyczących kontroli.  

Po otrzymaniu informacji od Pani Dyrektor MOPS w Tczewie Julity Jakubowskiej oraz zapoznaniu się             

z przedstawioną dokumentacją nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących ww. zagadnień.     
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Zespół kontrolny dziękuje Pani Julicie Jakubowskiej za rzetelne przygotowanie materiałów na potrzeby 

zespołu podczas prowadzonej kontroli.   

Po analizie dostarczonych dokumentów i przekazanych informacji Zespoły Kontrolne podsumowały pracę 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i sformułowały następujące wnioski: 

Wnioski i ustalenia pokontrolne: 

1. Wnosimy o bezwzględnie unikanie sytuacji w których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 

otrzymuje możliwość pozyskania środków zewnętrznych i z niej nie korzysta. 

2. Wnosimy o przeanalizowanie obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz przyjęcie jednorodnej polityki 

płacowej wobec wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

3. Wnosimy o podjęcie działań związanych z przypomnieniem i zwróceniem uwagi pracowników na 

przestrzeganie procedur i terminów załatwiania spraw petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej         

w Tczewie.  

4. Wnosimy o stosowanie przyjętych zasad w procesie rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub 

ewentualne opracowanie nowego regulaminu na wszystkie stanowiska w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tczewie. 

Uwagi do protokołu: zdania odrębne: 

 Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu. 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22.12.2015 r. 

2. Pismo BRM.1711.1.2016 – o rozpoczęciu kontroli z dnia 14.01.2016 r. 

3. Pismo BRM.1711.1.2016 – pytania do kontroli w MOPS z dnia 25.01.2016 r. 

4. Pismo BRM.1711.1.2016 – odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2016 r. 

5. Pismo BRM.1711.1.2016 – dodatkowe odpowiedzi na pytania z dnia 04.04.2016 r. 

6. Pismo BRM.1711.1.2016 – dodatkowe odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2016 r. 

7. Pismo BRM.1711.1.2016 – w sprawie przedłużenia kontroli do 30.09.2016 z dnia 15.06.2016 r. 

8. Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.06.2016 r. 

9. Pismo BRM.1711.1.2016 – o zakończeniu kontroli z dnia 27.09.2016 r. 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszą uwag i zastrzeżeń. 

Zespół kontrolny: Data i podpis: 

1. Krzysztof Misiewicz 14.10.2016 r. Krzysztof Misiewicz 

2. Józef Cichon  14.10.2016 r.  Józef Cichon 

3. Zenon Drewa  14.10.2016 r.  Zenon Drewa 

4. Mieczysław Matysiak 19.10.2016 r. Mieczysław Matysiak 

5. Kazimierz Mokwa  14.10.2016 r. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska  17.10.2016 r. Gertruda Pierzynowska 

7. Marcin Szulc 17.10.2016 r. Marcin Szulc 

8. Zbigniew Urban 24.10.2016 r. Zbigniew Urban 

Pouczenie: 

1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu 
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przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 7 dni od daty odmowy – 

pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej.”  

 

2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady 

uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w ust.1składa się w terminie 14 dni od daty 

przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.” … 

 

Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. 

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Data i podpis 

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Tczewie Julita Jakubowska 

20.10.2016 r.  Julita Jakubowska  

Uwagi: 

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które 

otrzymują: 

Data i podpis 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn 

20.10.2016 r. Mirosław Augustyn 

2. Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

21.10.2016 r. Mirosław Pobłocki 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zenon Drewa 

21.10.2016 r. Zenon Drewa 

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Tczewie  

Julita Jakubowska 

20.10.2016 r.  Julita Jakubowska 

 


