
UCHWAŁA NR XXXV/328/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
w 2020 r. wraz z wykazem potrzeb na 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. 
poz. 159) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, 
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykaz potrzeb na 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania 
rodziny stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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I.  Wstęp 

Wspieranie rodziny w pełnieniu przez nią funkcji społecznych  obejmuje  działania 
profilaktyczne, mające zapobiegać nawarstwianiu się problemów wywołujących sytuacje 
kryzysowe jak i te, które stwarzają możliwości do ich pokonania. 

Zdrowa, pełniąca samodzielnie  funkcje rodzina tworzy optymalne warunki dla 
wychowywania dzieci, ich rozwoju i przygotowania do udziału w życiu społecznym. Troska 
o jej dobrą kondycję wymaga wspierania systemowego w samym procesie wychowania dzieci 
jak i zapewnienia pomocy w sytuacjach  kryzysowych, które uniemożliwiają samodzielne 
pełnienie zadań rodzicielskich. 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na 
rzecz inowrocławskich rodzin wynikają z norm prawnych wywodzących się z ustaw, uchwał 
Rady Ministrów oraz prawa miejscowego, w tym przede wszystkim: 

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159), 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 i 2369), 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
z 2020 r.  poz 218 i 956), 

- ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
U z 2019 r. poz. 2407), 

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 685), 

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz 
z 2021 poz. 41), 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050), 

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), 

- ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz.  
833, 843,1086, 1378, 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 255), 

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1348 i 2400), 

- uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 (M.P. 2018 r.  poz. 1007), 

- uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu „Dobry start” (M.P z 2018 r. poz. 514), 

- uchwały Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 
2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, 
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- uchwały nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2025. 

Pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich 
wychowaniu to ciąg działań często wielu osób, których celem jest przywrócenie zdolności do 
samodzielnego pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania wspomagające 
rodziców, mają zapobiegać sytuacjom, w następstwie których dzieci, ze względu na ich dobro 
zostają powierzone opiece zastępczej. 

Rodziny, o których Ośrodek powziął informację, że są zagrożone kryzysem 
poddawane są monitorowaniu w pierwszej kolejności przez pracowników socjalnych, 
zatrudnionych w terenowych zespołach pracy socjalnej, wspieranych przez specjalistów pracy 
socjalnej zespołu ds. rodziny i interwencji socjalnej. O ile działania z ich strony są 
niewystarczające włącza się do pracy z rodziną asystentów rodziny. 

Każda rodzina nieradząca sobie z problemami życiowymi może korzystać 
z konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii rodzinnej i mediacji, usług dla rodzin 
z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia. 
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II.  Pomoc materialna 
1. Zasiłki okresowe 

W roku sprawozdawczym pomoc w tej formie stanowiła podstawowe lub 
uzupełniające źródło środków pieniężnych 1 042 rodzin. Świadczenia, o których mowa są 
realizacją obowiązkowego zadania własnego gminy, finansowanego w ramach dotacji 
celowych z budżetu państwa. Ich wartość jednostkowa ustalana jest jako różnica 50% 
pomiędzy dochodem własnym rodziny a granicznym, ustalonym przez wymnożenie 
kryterium na osobę w rodzinie, które wynosiło 528,00 zł  miesięcznie przez liczbę osób 
w rodzinie. Należy zaznaczyć, że do dochodu rodziny nie wlicza się kwot wypłacanych 
z tytułu świadczeń wychowawczych, potocznie nazywanych 500+ oraz z tytułu programu 
Dobry Start. 

Ogółem wypłacono w roku 2020 zasiłki okresowe na kwotę  2 170 301,31 zł dla 
wszystkich uprawnionych, w tym: 

Tabela nr 1 
Lp. Wyszczególnienie 

dotyczy: 
Wykonanie 
wydatków 

1.01.- 
31.12.2020 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

1. osób samotnie 
gospodarujących 

763 376,25 409 2548 409 409 

2. rodzin * 1 406 925,06 650 3816 633 2144 
 razem  2 170 301,31 1059 6364 1042 2553 

Opracowanie: źródło własne 

*dotyczy wszystkich rodzin, również tych, których strukturę stanowią tylko osoby 
dorosłe, powyżej 18 roku życia 

Z tej formy pomocy skorzystało 650 rodzin, co stanowiło wydatek 1 406 925,06 zł. 

Struktura rodzin korzystających w minionym roku z tej formy wsparcia, 
wychowujących dzieci do 18 roku życia kształtowała się następująco: 

Tabela nr 2 
Liczba rodzin z: 

1 dzieckiem 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 
199 171 74 35 17 1 

Opracowanie: źródło własne 

Z ogólnej liczby 650 rodzin korzystających z pomocy okresowej  w 498 z nich  
wychowywało się 994 dzieci do 18 roku życia. Pozostałe 152 rodziny to rodziny, w których 
skład wchodzą osoby dorosłe, w tym również pełnoletnie dzieci. 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że wiele rodzin  mimo korzystania 
z różnorodnych form wsparcia: zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+ , 
niekiedy świadczeń alimentacyjnych nadal potrzebują wsparcia materialnego w tym, w formie 
zasiłków okresowych. 
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2. Zasiłki celowe 

Zasiłek celowy jest wsparciem materialnym umożliwiającym zaspokojenie istotnych 
potrzeb,  których  sfinansowanie przekracza możliwości osoby czy też rodziny. 

Zasiłki, o których mowa przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym wymogi 
ustawowe co do przyczyn ubiegania się o ich uzyskanie oraz wielkości dochodów własnych, 
z przeznaczeniem przede wszystkim na: zakup  leków, opału, opłat za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wodę, niekiedy inne niezbędne dobra czy usługi. 

Szczegółowe wykonanie świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych 
przedstawia poniższe zestawienie, które obrazuje wszystkie świadczenia udzielone rodzinom 
i osobom samotnym na przestrzeni roku sprawozdawczego 

Tabela nr 3 
Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 r.  Wykonanie 

wydatków 
1.01.-31.12.2020 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
środowisk 

1. Odzież 9 498,00 9 498,00 107 74 
2. Zasiłki na leki i leczenie 88 557,37 88 557,37 822 308 
3. Zasiłki na żywność 147 311,37 147 311,37 639 472 
4. Pomoc mieszkaniowa 316 279,39 316 279,39 2879 501 
5. Zdarzenia losowe  1 144,80 1 144,80 5 3 
6. Zasiłki na remont 

mieszkania 
610,00 610,00 6 6 

7. Śniadania w szkole  17 207,10 17 207,10 6841 113 
8. Zasiłki na zakup opału  237 550,00 237 550,00 463 437 
9. Świetlica 

socjoterapeutyczna 
8 531,00 8 531,00 113 18 

10. Środki higieniczne 33 708,00 33 708,00 753 350 
11. Badania profilaktyczne 

podopiecznych 
250,00 250,00 1 1 

12. Celowe specjalne  212 792,29 212 792,29 780 591 
13. Inne 5 529,90 5 529,90 91 73 
14. Koszt półkolonii 100,00 100,00 1 1 
 Razem: 1 079 069,22 1 079 069,22 13 501 X 

Opracowanie: źródło własne 

Odzież – pomocy ze środków budżetowych udzielono 74 rodzinom, wypłacono 
107 świadczeń na kwotę 9 498,00 zł. W stosowaniu tej formy pomocy MOPS posiłkuje się od 
wielu lat współpracą z organizacjami pozarządowymi, które trudnią się zbiórką 
i rozdawnictwem odzieży używanej.  Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Inowrocławiu jest wiodącym partnerem w jej  świadczeniu, co powoduje, że wydatki na tę 
formę wsparcia są niskie. Pomocy udzielano przede wszystkim na zakup obuwia i bielizny 
osobistej. 

Leki i leczenie – w okresie sprawozdawczym 308 rodzin skorzystało  z pomocy 
przeznaczonej na wykup najniezbędniejszych leków, materiałów opatrunkowych, środków 
pomocniczych. Udzielono   822 świadczeń na kwotę 88 557,37 zł. Liczba osób, która często 
nie może sfinansować ze środków własnych podstawowych leków jest duża.  
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Zdarzenia losowe – powstałe w następstwie czynników zewnętrznych, nagłych 
powodują niekiedy potrzebę wsparcia  rodziny. Kryterium dochodowe nie jest decydujące 
o możliwości udzielenia wsparcia z tego tytułu, ale rozmiar strat i ich wpływ na możliwość 
zapewnienia podstawowych potrzeb ludzkich. W roku 2020  przyznano pomoc w tej formie 
3 rodzinom, wypłacono 5 świadczeń na łączną kwotę 1 144,80 zł.  

Zasiłki na żywność – żywienie jest podstawową potrzebą ludzką, która w rodzinach 
o niskich dochodach często nie może być zaspokajana należycie. Z zasiłków skorzystały  
472 rodziny, wypłacono 639 świadczenia na kwotę 147 311,37 zł. Dużo większe wydatki na 
zakup żywności realizowane były w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 

Pomoc mieszkaniowa – zdarza się, że rodzinom brakuje środków na opłaty 
mieszkaniowe, są często zadłużone, dlatego udzielana jest im pomoc z przeznaczeniem na 
opłaty eksploatacyjne (czynsz, woda, gaz, energia), niezależnie od pomocy określanej jako 
„dodatki mieszkaniowe”. Z zasiłków skorzystało 501 rodzin na kwotę 316 279,39 zł. 

Zasiłki celowe specjalne - zapotrzebowanie na zasiłki celowe specjalne nadal jest 
bardzo duże. Przyznawane są one rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego, 
jednak nakładem środków własnych nie są w stanie zaspokoić pilnych, ważnych 
uzasadnionych potrzeb życiowych. Pomoc w tej postaci Ośrodek przyznał 591 osobom, 
udzielając 780 świadczeń na łączną kwotę 212 792,29 zł. 

Szczegółowy podział wydatków na tę formę świadczenia przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela nr 4 
Wyszczególnienie Kwota świadczenia Liczba osób Liczba świadczeń 
Leki i koszty leczenia 37 882,06 133 252 
Opał 117 650,00 236 250 
Żywność 6 613,00 36 37 
Odzież 870,00 6 6 
Energia 8 963,00 45 68 
Opłaty mieszkaniowe 28 995,94 88 103 
remont 700,00 2 2 
Inne 11 118,29 45 62 
Razem: 212 792,29 591 780 

Opracowanie: źródło własne 

Zdecydowana większość objętych świadczeniami specjalnymi to ludzie starsi, 
pobierający renty i emerytury tak niskie, że nie mają możliwości  samodzielnego zaspokajania 
potrzeb materialnych, jednak 142 stanowiły rodziny o co najmniej 3-osobowym składzie. 
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3. Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Tabela nr 5 

 
Lp. 

Wyszczególnienie Plan  
na 2020 r.  

Wykonanie 
wydatków 

1.01.-
31.12.2020 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
osób, 

którym 
decyzją 

przyznano 
świadczenia 

Liczba osób 
w rodzinie 
objętych 

dożywianiem 

1. Posiłki w szkole 92 255,00 92 254,30 15375 327 1112 
2. Obiady 

abonamentowe 
96 501,00 96 499,80 11125 75 82 

3. Dożywienie ŚDS 5 374,00 5 373,90 682 7 19 
4. Zasiłki celowe*  2 950 520,00 2 950 518,00 6627 1456 3482 
 Razem: 3 144 650,00 3 144 646,00 33809 - - 

*Liczba zasiłków celowych liczona w okresach jednomiesięcznych. Opracowanie 
źródło własne. 

Uczniowie szkół podstawowych w czasie trwania roku szkolnego korzystali 
z pomocy w formie obiadów. Pomoc w formie zasiłków przyznawano tylko wówczas, gdy 
dziecko z przyczyn zdrowotnych nie mogło korzystać ze zbiorowego żywienia. Pomoc 
w formie obiadów z uwagi na pandemię Covid19 zastąpiono na czas zdalnego nauczania 
(dotyczyło to części roku szkolnego 2019/2020 i 2020/2021) świadczeniami pieniężnymi, 
które przyznano na czas wakacji letnich. 

Tą formą pomocy objęto 660 dzieci na kwotę 905 064,00 zł w tym 327 dzieci 
uczących się w szkole. 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych stosowana była wobec rodzin 
wychowujących dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym, a także wobec osób samotnie 
wychowujących małe dzieci, matek rodzin wielodzietnych, kobiet w ciąży, osób długotrwale 
chorych, osób starszych i niepełnosprawnych. 

Programem objęto 1410 rodzin, przyznając pomoc z tego tytułu 2933 osobom 
żyjącym w nich w łącznej kwocie 3 144 646 zł. 

4. Inne formy dożywiania dzieci poza środowiskiem rodzinnym 

-Śniadania w szkołach - w okresie sprawozdawczym śniadania na koszt środków 
budżetu miasta spożywało 113 dzieci. Wydatkowano na ten cel 17 207,10 zł. Koszt 
1 śniadania wynosił od 2,50 do 3,50 złotych  w szkołach podstawowych. 

Adresatami tych świadczeń były dzieci i młodzież uczące się w szkołach 
podstawowych z rodzin spełniających kryterium dochodowe, które w roku 2020 wynosiło 
528 zł na osobę w rodzinie. Spadek kosztów poniesionych na tym zadaniu w minionym roku 
budżetowym był następstwem prowadzenia przez szkoły zdalnego nauczania. 
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-Dożywianie za pośrednictwem świetlic socjoterapeutycznych - Ośrodek 
w minionym roku finansował kolacje dla dzieci korzystających z pobytu w świetlicach na 
wniosek pracownika socjalnego lub po uzgodnieniu z nim. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że każda z pięciu funkcjonujacych świetlic może przyjmować dzieci z rodzin nie objętych 
świadczeniami Ośrodka. Koszt żywienia tych dzieci ponosi prowadzący świetlice we 
własnym zakresie. 

Cztery z funkcjonujących świetlic prowadzone są przez Ośrodek Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Natomiast jedna  przez Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka na zasadach zadania powierzonego, co wywołuje ten skutek, że Ośrodek 
nie ponosi żadnych kosztów ani za pobyt ani żywienie przebywających tam dzieci 
i młodzieży. W 2020 r. działalnością świetlic objętych było 139 dzieci. Ośrodek ponosił koszt 
dożywiania 18 z nich. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8 531,00 zł. 

Niskie koszty dożywiania wynikały z okresowego zawieszenia działań 
stacjonarnych. 

5. Dodatki mieszkaniowe 

Podstawą prawną do podejmowania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy w tej 
postaci jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. 
poz. 2133, z późn. zm.). 

Tabela nr 6 Zadania własne gminy 
Wyszczególnienie Plan na 2020 r. Wykonanie 

wydatków 
Liczba 
świadczeń 

Liczba 
wnioskodawców 

Dodatki mieszkaniowe 
01.01-31.12.2020 

4 133 722,47 4 133 722,47 14 841 1825 

Dodatki energetyczne 72 531,48 71 677,36 5 290 884 

Opracowanie: źródło własne. 

Potencjalni świadczeniobiorcy tej formy pomocy materialnej, aby zyskać 
świadczenia, o których mowa wyżej musieli spełniać określone prawem wymogi: 

- posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, 
- dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie był większy niż 125% 

najniższej emerytury to jest 1500 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 175%  
najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych to jest 2100 zł brutto, 

- powierzchnia użytkowa mieszkalna nie przekraczała dopuszczalnej powierzchni 
normatywnej tj. dla 1 osoby 35m2, dla dwóch – 40m2, dla trzech – 45m2, dla czterech - 
55m2, dla pięciu – 65m2, na każdą kolejną o 5m2 więcej, zwiększonej w każdym 
przypadku maksymalnie o 30%. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami 
przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą którą powinna 
opłacić osoba ubiegająca się o dodatek z własnych dochodów. Dodatek mieszkaniowy 
przyznawany jest na okres 6 miesięcy. 

W okresie sprawozdawczym wypłacono 14 841 dodatki mieszkaniowe na podstawie 
wydanych 2 675 decyzji, na łączną kwotę 4 133 722,47 zł. Średni dodatek mieszkaniowy 
wynosił 278,53 zł. Z tej formy pomocy korzystały 1825 gospodarstwa domowe. 
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Struktura liczebności rodzin przedstawiała się następująco: 

Tabela nr 7 Liczba rodzin z podziałem na liczbę osób w rodzinie 
Liczba 
rodzin 

588 379 340 322 128 45 18 5 0 

Liczba osób 
w rodzinie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Opracowanie: źródło własne 

Z ogólnej liczby gospodarstw domowych korzystających z tej formy wsparcia 
858 stanowiły rodziny co najmniej 3-osobowe. 

6. Realizacja „Programu 500+” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z upoważnienia Prezydenta 
Miasta  Inowrocławia przyznawał i wypłacał świadczenia  wychowawcze 500+ na podstawie  
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2407). 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze  przysługuje  wszystkim dzieciom 
do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, a świadczenie 
wypłacane jest na podstawie informacji o jego przyznaniu  wydanej przez Ośrodek. 

W roku 2020 świadczenia wychowawcze realizowano przede wszystkim na 
podstawie ustaleń z roku 2019, ponieważ ustawodawca kolejny okres świadczeniowy określił 
na czas od 01.07.2019 do 31.05.2021. W roku 2019 wpłynęły 8362 wnioski, a w roku 2020 - 
957.  W roku 2020 wypłacane były świadczenia na podstawie 8328 informacji skierowanych 
do osób uprawnionych. 

7. Program Dobry Start 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizował kolejną edycję 
programu obowiązującego od roku 2018 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 514). 

Świadczenie „Dobry start” przysługiwało rodzicom, opiekunom faktycznym, 
opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, 
dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko oraz osobom uczącym się – raz w roku. 

Program „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego) wsparcia dla każdego 
uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku 
dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na 
dochody rodziny. 

Wnioski można było składać od 1 lipca 2020 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, 
bankowość elektroniczną i ZUS, a od 1 sierpnia 2020 r. również drogą tradycyjną tj. w formie 
papierowej do 30 listopada. 
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W ww. okresie złożonych zostało 5 442 wniosków (w formie papierowej 1 479, 
w elektronicznej 3 963). Przyznano i wypłacono 7 012 świadczenia „Dobry Start”, 
wydatkowano 2 103 150,00 zł. 

III.  Usługi specjalistyczne dla dzieci 

Adresatami tych usług są dzieci z autyzmem i innymi problemami zdrowia 
psychicznego. 
Z uwagi na szczególną specyfikę nie są organizowane przez MOPS a zakupowane 
od wyspecjalizowanego podmiotu, z zachowaniem zasad prawa o zamówieniach publicznych. 

Koszt zakupu świadczeń dla 57 dzieci sfinansowany został ze środków budżetowych 
państwa. Ta forma pomocy  jest cenną postacią wspierania w procesie ich rehabilitacji. 
Wydaje się koniecznym nie tylko utrzymanie, ale i dalszy rozwój usług specjalistycznych dla 
niepełnosprawnych dzieci. 

W okresie od 20 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. świadczenie usług 
specjalistycznych dla dzieci było zawieszone w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
spowodowanym Covid19. 

Poniesione koszty obrazuje poniższa tabela: 

Tabela nr 8 

Lp. Wyszczególnienie Plan  
na 2020 r.  

Wykonanie 
wydatków 
1.01-31.12.2020 

Liczba 
świadczeń 
(godzin) 

Liczba 
osób 

1.  Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 82 440,00 81 405,00 1409 57 

Opracowanie: źródło własne 

Niższe wydatki  od zakładanych pierwotnie były następstwem: 
- okresowego zawieszenia ich udzielania, 
- decyzji niektórych rodziców o zawieszeniu korzystania przez dziecko z usług 

z obawy o utrzymujący się stan pandemii Covid19. 
IV.  Piecza zastępcza nad dziećmi 

Brak wydolności opiekuńczo –wychowawczej rodzin i osób obowiązanych do 
realizowania zadań rodzicielskich w skrajnych przypadkach powoduje konieczność ustalenia 
w postępowaniu sądowym pieczy zastępczej nad dzieckiem lub dziećmi. 

Pieczę zastępczą nad dzieckiem ustanawia sąd w sytuacji, gdy rodzina biologiczna 
nie zapewnia podstaw do jego wzrostu i rozwoju. Gmina ma prawny obowiązek 
uczestniczenia w kosztach pieczy zastępczej dzieci i młodzieży powierzonych jej po 
1 stycznia 2012 r. 
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Poniesione wydatki z tego tytułu w roku 2020 wynosiły: 

Tabela nr 9 

Wyszczególnienie 
Plan po 
zmianach 
na 2020 

Wykonanie 
wydatków 
1.01-31.12.2020 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
osób 

Utrzymanie dzieci  
w Ośrodku 

Wspierania Dziecka 
i Rodziny 

1 000 000,00 994 837,96 567 55 

Utrzymanie dziecka  
w rodzinie 
zastępczej 

402 000,00 394 699,80 1 046 89 

Razem: 1 402 000,00 1 389 537,76 1 613 x 

Opracowanie: źródło własne 

Udział środków własnych gminy w kosztach pieczy zastępczej  wynika z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.) 

W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10% kosztu 
całkowitego, w drugim już 30%, a w trzecim i każdym kolejnym 50%. 

W pieczy zastępczej przebywało w 2020 r. - 89 dzieci w placówkach opiekuńczo-  
wychowawczych, a 55 w rodzinach zastępczych. Łącznie w pieczy zastępczej w 2020 r. 
przebywało 144 dzieci z inowrocławskich rodzin. 

W 2020 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczono 4 dzieci, 
w rodzinach zastępczych 16 dzieci. Natomiast pieczę zastępczą opuściło 10 dzieci: 3 zostało 
adoptowanych, 5 usamodzielniło się, 2 powróciło do domu rodzinnego. 

V.  Pomoc niematerialna 

Pomimo zaleceń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiologiczną spowodowaną Covid-19, dotyczących pracy zdalnej, pracownicy 
Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej,  Zespołu ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych oraz 
asystenci rodziny nie zaniechali pracy z rodzinami, których szczególna sytuacja wymagała 
kontaktu bezpośredniego. 

Jedną z takich sytuacji była pomoc dla  2 osób tj. dla matki, zamieszkującej 
z małoletnią córką, która po powrocie ze szpitala, ze względu na stan zdrowia nie była 
w stanie samodzielnie zapewnić sobie i córce posiłków. Ośrodek zapewniał gorący posiłek 
w formie obiadu w dniach  od 17.03-5.04.2020 r. Rodzina otrzymała również paczki 
żywnościowe a środowisko było regularnie monitorowane przez pracownika socjalnego. 

W 2020 r. ww. Zespół uczestniczył ogółem w postępowaniach dotyczących 882 osób 
z 303 środowisk, w tym 157 rodzin z dziećmi do 18 roku życia, w których funkcjonowały 
596 osoby, w tym 300 dzieci. 
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Do najczęstszych problemów występujących w środowiskach rodzinnych należą: 
- problemy alkoholowe rodzica lub rodziców w 110 przypadkach, 
- przemoc domowa w 107 przypadkach, 
- problemy opiekuńczo-wychowawcze w 93 przypadkach. 

W 184 przypadkach podjęto interwencje socjalne, natomiast w 507 prowadzono 
pracę socjalną m.in. przy współudziale terenowych pracowników socjalnych, asystentów 
rodziny oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 

Tabela nr 10 
1. Wejścia w środowiska Zespołu ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych ogółem: 691* 

2. z czego:  
Zespół ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych 

136 

3. z terenowym pracownikiem socjalnym 463 

4. z asystentem rodziny  23 

5. z funkcjonariuszem Policji 19 

6. z kuratorem 3 

7. z pedagogiem  0 

8. z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 1 

9. z psychologiem 1 

Opracowanie: źródło własne 

*liczba podana w wierszu pierwszym nie jest sumą wierszy 2-9, gdyż wejścia odbyły 
się z udziałem 2 i więcej osób. 

W sytuacjach, które budziły niepokój, co do sposobu wykonywania władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi w 3 rodzinach wychowujących 7 dzieci, pracownicy 
Zespołu ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych skierowali wniosek do Sądu Rejonowego 
w Inowrocławiu o wgląd w sytuację dzieci : 

- w jednej rodzinie wychowującej jedno dziecko Sąd ograniczył władzę 
rodzicielską i poddał jej wykonanie stałemu nadzorowi kuratora sądowego oraz 
zobowiązał rodziców do podjęcia terapii w zakresie uzależnień od środków odurzających, 

- w jednej rodzinie wychowującej 2 dzieci Sąd ograniczył władzę rodzicielską 
i poddał jej wykonanie stałemu nadzorowi kuratora sądowego oraz zobowiązał rodziców 
do współpracy z asystentem rodziny, 

- sprawa jednej rodziny wychowującej czwórkę dzieci  jest w toku postępowania 
sądowego. 

Id: 3590125C-6528-4E19-99F5-A1F86FB0C0E7. Podpisany Strona 12 z 38



Zespół podejmował również działania wobec rodzin, które wcześniej były objęte 
różnymi formami ograniczenia władzy rodzicielskiej. O pogarszającej się sytuacji 
w 8 rodzinach, wychowujących 12 dzieci informowano Sąd Rejonowy w Inowrocławiu: 

- w dwóch rodzinach wychowujących 2 dzieci Sąd podtrzymał ograniczenie 
władzy rodzicielskiej i wydał postanowienie o nadzorze kuratora rodzinnego oraz 
zobowiązał rodziców do współpracy z asystentem rodziny, 

- w jednej rodzinie wychowującej 1 dziecko Sąd podtrzymał decyzję 
o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i nadzorze kuratora sądowego, 

- w jednej rodzinie wychowującej 1 dziecko Sąd ograniczył władzę rodzicielską 
i wydał postanowienie o zabezpieczeniu poprzez umieszczenie dziecka u dziadków, 

- jednej matce wychowującej 1 dziecko na czas trwania postępowania Sąd 
ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, 

- w jednej rodzinie wychowującej 3 dzieci Sąd podtrzymał decyzję 
o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i stałym nadzorze kuratora sądowego oraz 
współpracy z asystentem rodziny, jednakże rodzina wyprowadziła się poza obszar miasta 
Inowrocławia, 

- sprawy dwóch rodzin wychowujących 4 dzieci są w toku postępowania 
sądowego. 

W jednym przypadku dotyczącym rodziny wychowującej 1 dziecko Zespół ds. 
Rodziny i Interwencji Socjalnych poinformował Sąd Rejonowy w Inowrocławiu o sytuacji 
małoletniego, którego rodzice byli pod wpływem środków odurzających, ponadto matka 
dziecka odmówiła sprawowania nad nim opieki. W tej sytuacji Sąd podjął decyzję 
o zabezpieczeniu dziecka poprzez umieszczenie u rodziny najbliższej. 

Sytuacja 9 rodzin wychowujących 15 dzieci wymagała wystąpienia do szkół 
i przedszkoli z prośbą o wydanie opinii na temat funkcjonowania małoletnich w placówkach, 
w celu utworzenia planu pomocy dla rodziny. Z wydanych opinii wynika, że: 

- zaniedbania nie potwierdziły się wobec 8 dzieci z 5 rodzin, 
- dwoje dzieci z dwóch rodzin wymagają wzmożonej pracy wychowawczej 

w związku m. in. z osiąganymi słabymi wynikami w nauce, niską frekwencją na lekcjach 
oraz nagannym zachowaniem na zajęciach, 

- w sprawie 5 dzieci z dwóch rodzin oczekujemy na odpowiedzi ze szkół. 

Wobec 2 rodzin sprawujących opiekę nad dwójką dzieci prowadzono postępowanie 
sprawdzające czy dzieci wymagają wzmożonej opieki medycznej. Ustalono, że jedno dziecko 
wymaga specjalistycznej kontroli medycznej, ponadto lekarz nie stwierdził zaniedbań oraz 
niedożywienia dziecka, wobec kolejnego dziecka lekarz nie stwierdził konieczności leczenia 
specjalistycznego określając rozwój dziecka jako prawidłowy. W sprawie jednego dziecka 
zwrócono się do przychodni lekarskiej o wzmożoną opiekę położnej - prośba pracowników 
socjalnych nie została uwzględniona. 

Skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Inowrocławiu 3 wnioski w sprawie podjęcia działań w kierunku ewentualnego leczenia 
odwykowego 5 osób, w wyniku czego: 
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- w sprawie jednej rodziny wychowującej 1 dziecko, w której dwóch dorosłych 
członków rodziny ma problem z nadużywaniem alkoholu - Miejska Komisja zakończyła 
postępowanie wobec ojca dziecka, wobec matki wniosek o leczenie został skierowany do 
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, 

- rodzice 3 dzieci, dobrowolnie podjęli i ukończyli terapię, 
- sprawa leczenia odwykowego jednej matki wychowującej jedno dziecko jest 

w toku. 

Ponadto poinformowano Komisję o dalszym destrukcyjnym spożywaniu alkoholu 
przez matkę dwójki dzieci-sprawa jest w toku. 

Wobec 3 rodzin, w których wychowuje się 4 dzieci, zwrócono się do Komendy 
Powiatowej Policji w Inowrocławiu o wykaz interwencji i ustalono, że we wszystkich 
dochodzi do awantur pomiędzy dorosłymi osobami, a świadkami tych sytuacji były 
małoletnie dzieci. Interwencja potwierdziła się w jednej rodzinie matki i dorosłego  syna, 
w której także prowadzona była wyżej wymieniona procedura. Środowiska te nadal są objęte 
pracą socjalną. 

Zespół ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych podane wyżej sprawy prowadził 
w ramach współdziałania z pracownikami socjalnymi Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, 
ponieważ samodzielna praca z rodzinami przekroczyła możliwości jednej osoby. 

Zespół współpracował z terenowymi pracownikami socjalnymi oraz z konsultantami 
Ośrodka: psychologiem, pedagogiem i prawnikiem, a także asystentami rodziny. W ramach 
tej współpracy pedagog uczestniczył w działaniach na rzecz 71 rodzin, psycholog objął 
wsparciem 100 rodzin, a prawnik udzielił 68 porad. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Inowrocławiu zatrudniał 7 asystentów rodziny, którzy wykonują swoje obowiązki 
w ramach zadaniowego czasu pracy. Praca asystentów rodziny ma na celu pomoc 
w przezwyciężeniu trudnej sytuacji rodzinnej. 

Działania podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w rodzinie są  
wielokierunkowe. Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, został stworzony 
indywidualny plan pracy, który jest realizowany w oparciu o odpowiednio dobrane działania. 
Praca z rodziną, z udziałem asystenta rodziny prowadzona jest na wniosek pracownika 
socjalnego po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziny i akceptacji ze strony Dyrektora 
Ośrodka. Czas trwania współpracy jest zależny od wielu czynników, w tym przede wszystkim 
od indywidualnej sytuacji rodziny, problemów dotykających ją, które godzą w dobro 
wychowywanych w niej dzieci. 

W  2020 r. asystenturą rodzinną objętych było 101 rodzin, w tym 155 dorosłych 
i 191 dzieci. 

Najczęstszą przyczyną asystentury w rodzinie była: 
- niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w 55 rodzinach, 
- brak wystarczających środków finansowych w 42 rodzinach, 
- niezaradność życiowa w 41 rodzinach, 
- zadłużenia finansowe  w 32 rodzinach, 
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- brak umiejętności dysponowania posiadanymi środkami w 44 rodzinach, 
- problemy lokalowe w 18 rodzinach, 
- przemoc w rodzinie w 16 rodzinach, 
- niewypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci w 35 rodzinach, 
- ryzykowne spożywanie alkoholu w 15 rodzinach, 
- brak umiejętności dbania o higienę przez dorosłe osoby w rodzinie w 18 

rodzinach. 

W 2020 r. praca asystenta została zakończona w 42 rodzinach. Tylko 15 rodzin 
zrealizowało cele zawarte w planie pracy, a 5 rodzin częściowo zrealizowało cele zawarte 
w planie pracy. Pozostałe zakończenie wynika z braku uzyskanych efektów w 6 przypadkach. 
Zaprzestanie współpracy z asystentem wystąpiło u 2 rodzin, 5 rodzin zrezygnowało ze 
współpracy z asystentem rodziny. Zmiany miejsca zamieszkania nastąpiły w 9 przypadkach. 

U rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 7 sprawach asystent rodziny 
skierował wnioski do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o zajęcie stanowiska w sprawach 
dalszej opieki nad małoletnimi dziećmi: 

- w 6 przypadkach postępowanie jest nadal w toku, wszczęto postępowanie, 
- w 1 rodzinie sąd ograniczył władzę rodzicielską rodzicom umieszczając dzieci 

w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W sprawach 7 rodzin wychowujących 9 dzieci wystąpiono do Poradni Zdrowia 
Psychicznego w Inowrocławiu celem uzyskania informacji o stanie zdrowia rodzica, który 
mógł wpływać na sprawowanie opieki nad małoletnimi. 

Asystenci rodziny współpracowali również z placówkami podstawowej opieki 
zdrowotnej w Inowrocławiu w zakresie stanu zdrowia 28 dzieci wychowujących się w 14 
rodzinach celem określenia form wsparcia dla rodzin. W jednym przypadku informacja 
nie została udzielona. W pozostałych przypadkach uzyskano informację, że dzieci lub dorośli 
są pod stałą opieką medyczną. 

Skierowano 5 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Inowrocławiu o podjęcie działań dotyczących leczenia odwykowego wobec 
7 osób dorosłych, wychowujących 7 dzieci. Aktualnie w 2 przypadkach postępowanie jest 
nadal prowadzone, dwa postępowania zostały umorzone, a w jednym przypadku 
nie udzielono informacji argumentując ochroną danych osobowych. 

Asystenci rodziny występowali do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu 
o udzielenie informacji o interwencjach w 7 rodzinach, w których wychowuje się 11 dzieci. 
W każdym przypadku potwierdzono interwencje, z powodu  awantur osób dorosłych w tych 
rodzinach. 

Do efektów pracy asystentów rodziny zaliczyć należy przede wszystkim: poprawę 
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, poprawę sytuacji lokalowej, nabycie 
umiejętności prawidłowego dysponowania środkami finansowymi, poprawę sytuacji 
finansowej. 
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W celu podtrzymania tych efektów, które wypracowano w czasie trwania 
asystentury, po jej zakończeniu rodziny objęte są monitoringiem ze strony asystenta rodziny 
lub pracownika socjalnego, by obserwować czy zmiany mają trwały charakter, a w 
przypadkach koniecznych ustalić dalszą ścieżkę wsparcia. Stały kontakt z pedagogami 
szkolnymi, psychologami oraz nauczycielami w celu uzyskania jak najbardziej kompletnej 
wiedzy na temat dzieci, pochodzących z rodzin, z którymi współpracował asystent rodziny 
dała pełen obraz sytuacji rodzinnej, umożliwiała skuteczniejsze działania na jej rzecz. 

Zespół ds. wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizował projekt pod nazwą „Akademia Rodzica”, którego celem była 
integracja i aktywizacja społeczna 16 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z terenu miasta Inowrocławia (LSR) – matek korzystających z pomocy 
społecznej, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, w tym objętych asystenturą rodziny, bezrobotnych, będących 
w rodzinach wielodzietnych, z rodzin niepełnych. Czas trwania projektu od 02.03.2020 r. do 
30.11.2020 r. 

Uczestniczki zostały objęte ubezpieczeniem NNW na cały czas trwania projektu, 
a na zajęciach terenowych (animacje na placu zabaw, gra miejska, wyjazd integracyjny do 
Torunia) ubezpieczeniem objęto również ich dzieci. 

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 nastąpiło opóźnienie w realizacji 
zajęć zaplanowanych w projekcie. Wszystkie zajęcia rozpoczęły się w czerwcu 2020 r. Dla 
uczestników przeprowadzono warsztaty z prowadzenia własnego gospodarstwa domowego 
i planowania budżetu. Zaplanowano po 32 godziny zegarowe warsztatów (8 spotkań 
czterogodzinnych, w tym przerwa kawowa) dla każdej z dwóch grup. Celem warsztatów był 
wzrost wiedzy na temat gospodarowania własnym budżetem domowym, planowania 
wydatków, a także wzrost wiedzy na temat przygotowywania prostych, pełnowartościowych 
posiłków, adekwatnych do wieku dziecka i posiadanych środków. 

Kolejną formą wsparcia były animacje na placach zabaw. Zaplanowano ich 
prowadzenie przez dwóch animatorów i zrealizowanie w 10 spotkaniach dwugodzinnych dla 
każdej z dwóch grup. W związku ze stanem epidemii uczestniczki zostały podzielone na 
cztery grupy i wszystkie zajęcia poprowadziła jedna animatorka. W sumie przeprowadzono, 
zgodnie z projektem, 80 godzin animacji, których celem była aktywna zabawa dzieci 
z rodzicami na placach zabaw przy udziale profesjonalnego animatora środowiska. Spotkania 
odbywały się na publicznym placu zabaw na Zapadłym. Na zajęcia zostały zakupione 
materiały potrzebne do ich realizacji, m.in. piłki, kreda, sznurki, balony, skakanki, woreczki, 
koszulki. Z wkładu własnego zakupiono drobne upominki, które były nagrodami 
w przeprowadzanych konkurencjach. Animacje, ze względu na udział dzieci odbyły się 
w okresie wakacyjnym, czyli w lipcu i sierpniu 2020 r. 

Kolejne działanie projektowe to trening wychowawczy dla rodziców (warsztaty 
rodzicielskie), zaplanowany i zrealizowany podczas 64 godzin zegarowych (8 spotkań 
czterogodzinnych dla dwóch grup, w tym przerwa kawowa). Celem warsztatów było 
propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, zapobieganie powielaniu złych 
wzorców rodzinnych i środowiskowych, a także wzmocnienie opiekuńczo – wychowawczych 
kompetencji wychowawczych poprzez działania teoretyczne i praktyczne w formie dyskusji, 
burzy mózgów, pracy w małych grupach. 

Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego z dziećmi w formie kreatywnych 
warsztatów odbyły się we wrześniu, październiku i listopadzie 2020 r. 

Id: 3590125C-6528-4E19-99F5-A1F86FB0C0E7. Podpisany Strona 16 z 38



Działaniem o charakterze środowiskowym, w ramach imprezy integracyjnej, była gra 
miejska zorganizowana we wrześniu w Parku Solankowym. 

W październiku 2020 r. uczestniczki projektu wraz z dziećmi wzięły udział 
w wycieczce integracyjnej do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Celem 
wyjazdu było wzmocnienie więzi rodzinnych, ale także pobudzenie wyobraźni, kształtowanie 
potrzeb poznawczych i kompetencji społecznych oraz umiejętność pracy w grupie. Drugą 
atrakcją wspólnego dnia w Toruniu była wizyta w Żywym Muzeum Piernika. 

W listopadzie 2020 r. odbyły się indywidualne konsultacje psychologiczne 
oceniające efektywność społeczną po zakończonych warsztatach. Projekt zakończył się 
w terminie zgodnym z harmonogramem, tj. 30 listopada 2020 r. 

VI.  Karta Dużej Rodziny 

Od stycznia 2020 roku uprawnienia do posiadania Karty nabyli rodzice, którzy mieli 
kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci bez względu na ich wiek. 

Wpłynęło 207 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 155 złożone po 
raz pierwszy. Z liczby wniosków złożonych pierwszy raz 93 złożyły rodziny, które 
w przeszłości wychowały co najmniej troje dzieci, a 62 rodziny, które wychowują co najmniej 
troje dzieci. Wpłynęło również 12 wniosków o przyznanie dodatkowej (elektronicznej) formy 
karty, 23 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty i 6 wniosków o uzupełnienie rodziny 
w związku z urodzeniem się kolejnego dziecka, 11 wniosków o wydanie duplikatu karty. 
Wydano 468 karty tradycyjnych i 261 elektronicznych. 

Liczba kart łącznie z wydanymi w przeszłych okresach wynosi 3342, w tym dla 
dzieci 1751 dzieci i 1 591 dla rodziców (w tym 608 dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli 
na utrzymaniu 3 dzieci). 

W 717 przypadkach są to rodziny z trojgiem dzieci, w 156 przypadkach z czworgiem 
dzieci, w 29 przypadkach z pięciorgiem dzieci oraz 5 rodzin z sześciorgiem, 2 z siedmiorgiem 
dzieci, w 373 przypadkach to rodziny składające się wyłącznie z rodziców. 

VII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osiągnięcia celów wynikających m.in. 
z Programu Wspierania Rodziny współpracuje z wieloma instytucjami, które podejmują 
szereg działań na rzecz dziecka i rodziny. 

1. Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej: 

PKPS przez organizowanie całorocznych zbiórek odzieży, sprzętu AGD, RTV, art. 
gospodarstwa domowego, art. szkolnych, zabawek, pościeli, mebli, dywanów udzielił  
pomocy rzeczowej w tej formie  dla 1400 środowisk, w których wychowywało się 192 dzieci. 

W ramach „Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”  
rozdysponowano prawie 108 063 kg żywności, w tym: makarony, mleko, fasolę białą, filet 
z makreli, szynkę drobiową, wieprzową, pasztet, ryż biały, olej rzepakowy, groszek 
z marchewką, cukier, powidła śliwkowe, ser podpuszczkowy, koncentrat pomidorowy, kaszę 
gryczaną, miód wielokwiatowy, olej, buraczki wiórki, sok jabłkowy. Pomocy w formie 
żywności ze środków Unii Europejskiej udzielono 1664 osobom, w tym 478 dzieciom. 

Ponadto PKPS wspierał osoby przebywające na kwarantannie w związku z Covid-19 
przekazując paczki żywnościowe dla 56 środowisk. 
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2. „Bank Żywności” Towarzystwo im. Św. Brata Alberta (siedziba ul. Józefa 
Krzymińskiego 18): 

Dzienny Dom Pobytu „Albert” 

W 2020 roku udział w projekcie zakończyło (kontynuacja z roku 2019), zgodnie 
z zaplanowaną ścieżką, 15 osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (9 kobiet i 6 mężczyzn), w tym 5 osób niepełnosprawnych (3 kobiety                 
i 2 mężczyzn). Z uwagi na sytuację epidemiczną wywołaną  przez koronawirusa SARS-CoV-
2 i koniecznością zapewnienia wsparcia dla uczestników realizacja projektu została 
wydłużona do dnia 30.06.2020 r. (początkowo był to termin 31.03.2020 r.). 

Wsparcie na rzecz uczestników w formie stacjonarnej (styczeń-marzec): 
- zajęcia terapeutyczne, 
- zajęcia w ramach arteterapii, w tym muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, 
- zajęcia z rehabilitacji grupowej oraz indywidualnej, 
- wsparcie psychologiczne, 
- zajęcia z dietetykiem, 
- zajęcia animacyjne, 
- konsultacje z prawnikiem. 

Dodatkowo uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci Asystenta Osób 
Niepełnosprawnych oraz opiekunów, którzy diagnozowali potrzeby osób niepełnosprawnych, 
pomagali przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym poruszaniu się, jedzeniu, 
korzystaniu z toalety oraz integrowali osoby niepełnosprawne z grupą. 

Wsparcie na rzecz uczestników w formie zdalnej (kwiecień-czerwiec): 
- dostarczanie uczestnikom materiałów higieniczno-pielęgnacyjnych, prasy, 

krzyżówek, leków i zakupów zgodnie z potrzebą przekazaną telefonicznie przez 
uczestnika, 

- wypożyczenie uczestnikom książek, filmów DVD, audiobooków oraz sprzętu 
wspomagającego ruchowo i manualnie – dojazd personelu DDP do miejsca zamieszkania 
uczestnika, 

- rozmowy telefoniczne dotyczące m.in.: porad żywieniowych, organizacji czasu 
wolnego w dobie pandemii, komunikacji z bliskimi w dobie izolacji, radzenia sobie 
z lękiem przed koronawirusem, porady prawne, porady psychologiczne itp. 

Bank Żywności wspierał również rodziny w formie paczek żywnościowych. Wydano 
paczki dla 299 rodzin, w których wychowywało się 130 dzieci. 

Żywność dla podopiecznych Banku Żywności TPBA pozyskiwana była 
z Federalnego Banku Żywności z Torunia w ramach Europejskiego Programu Pomocy 
Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – program POPŻ. 

Wydano również paczki dla 9 środowisk przebywających na kwarantannie 
w związku z Covid-19. 
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3. Komenda Powiatowa Policji Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich 
i Patologii Wydziału Prewencji: 

W 2020 r. wszczęto na terenie powiatu 117 postępowań z artykułu 207 KK dot. 
psychicznego i fizycznego znęcania się. Zakończono 135 spraw, stwierdzono 65 przestępstw. 
Wszczęto 706 postępowań z art. 209 KK – przeciwko osobom uporczywie uchylającym się 
od wykonywania obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej 
i narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zakończono 
821 spraw, stwierdzono 171 przestępstw. W roku 2020 założono 428 tzw. „Niebieskich Kart”, 
w tym 227 w Inowrocławiu. W ramach prowadzonego rozpoznania osobowego, dzielnicowi 
ujawniali rodziny, w których dochodziło do przemocy. Osobom dotkniętym przemocą 
funkcjonariusze przekazywali do wiadomości właściwe foldery zawierające adresy oraz 
telefony instytucji niosących pomoc na terenie całego powiatu i kraju. 

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinach i zjawiskom patologicznym 
policjanci na terenie powiatu inowrocławskiego współpracowali z instytucjami i podmiotami: 

- Terenowym Komitetem  Ochrony Praw Dziecka, 
- Sądem Rodzinnym i Nieletnich, 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
- Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, 
- Kuratorami zawodowymi  i społecznymi, 
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
- Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 
- Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny, 
- Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu. 

Ponadto problem przemocy systematycznie omawiany był na posiedzeniach zespołu 
interdyscyplinarnego, w którego skład wchodzą, m.in. wyznaczeni funkcjonariusze Policji. 
Mundurowi włączali się w różnego rodzaju formy profilaktyczne, by skuteczniej 
przeciwdziałać przemocy. Realizując zadania wynikające z danej problematyki na terenie 
działania KPP Inowrocław podejmowane były działania o charakterze represyjnym. Polegały 
one m.in. na izolowaniu sprawcy przemocy od osób pokrzywdzonych. 

Ponadto funkcjonariusz koordynujący działania z zakresu przemocy w rodzinie 
uczestniczył cyklicznie w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych. Funkcjonariusze, by 
pogłębiać wiedzę na temat problemu, brali udział w tematycznych szkoleniach 
i konferencjach. W lutym 2020 r. policjanci wzięli udział w „Tygodniu Pomocy Ofiarom 
Przestępstw”. Wyznaczono dyżury w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu 
oraz w podległych komisariatach. Dodatkowo w Komendzie Powiatowej Policji w 2020 r. 
odbył się szereg szkoleń funkcjonariuszy z zakresu ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
i niektórych innych ustaw dotyczących dodatkowych uprawnień dla policji w zakresie 
wydawania nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania 
i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazów zbliżania się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia wobec osób, które swoim zachowaniem, polegającym na 
stosowaniu przemocy w rodzinie stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej 
przemocą. 
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4. Komenda Straży Miejskiej Inowrocławia: 

Straż Miejska w roku 2020 podjęła działania profilaktyczne mające wpływ na 
poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym na podstawie 
nw. programów profilaktycznych realizowanych w przedszkolach, szkołach oraz na 
organizowanych festynach. 

„Bezpieczna zabawa zimą" - program przeznaczony dla klas 1-4 szkół 
podstawowych mający na celu pokazanie dzieciom zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas 
zabaw zimowych. Przeprowadzono pogadanki z uczniami przedszkola Miś, Szkoły 
Podstawowej Nr 4. 

„Bezpieczeństwo w sieci” – program profilaktyczny, który porusza zagadnienia 
anonimowości w sieci, ograniczone zaufanie do nieznajomych poznanych przez Internet oraz 
zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadzono pogadanki z uczniami Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i 2. 

„Młodzież bez Uzależnień” – program profilaktyczny skierowany do młodzieży na 
temat skutków zażywania środków psychoaktywnych oraz tzw. dopalaczy. Przeprowadzono 
pogadanki z uczniami SP Nr 14, 10, 2, SP Integracyjnej. 

,,Bezpieczeństwo wnucząt” - pogadanka z emerytami Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

,,Przemoc karmi się biernością” - pogadanka z dziećmi SP Nr 8, 10 i 11. 

Organizacja wraz z funkcjonariuszami gier i zabaw dla dzieci - półkolonie w SP 
Nr 11. 

Ponadto funkcjonariusze Straży czynnie uczestniczą w Zespole Interdyscyplinarnym 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

W okresie objętym sprawozdaniem do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 
244 formularzy A Niebieskich Kart. 

W 2020 r. wpłynęły także 182 formularze Niebieskich Kart wszczynające procedurę. 
Kontynuowano ponadto 52 procedury wszczęte w latach poprzednich. Grupy Robocze 
Zespołu objęły pomocą 207 rodzin. Do prac w grupach roboczych dotyczących 12 rodzin, 
w których wychowywało się 23 dzieci, powołano 6 pedagogów z inowrocławskich szkół 
podstawowych. 

Z analizy procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych w 2020 roku wynika, 
co następuje: 

- ogólna liczba osób, wobec których zachodziło podejrzenie, że doświadczają 
przemocy w rodzinie wyniosła: 261 , w tym: 

- osoby dorosłe: 225, w tym: kobiety 191, mężczyźni 34, 
- dzieci: 36, 
- dla dzieci założono 8 Niebieskich Kart, 
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- liczba wskazanych sprawców przemocy w rodzinie wyniosła ogółem: 217, 
w tym: 

- osoby dorosłe: 216, w tym kobiety: 22, mężczyźni: 194, 
- dzieci: 1. 

W roku 2020 w indywidualnych sprawach, w których prowadzono procedury 
„Niebieskie Karty”, podjęto następujące działania na rzecz rodzin: 

1. złożono 15 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Inowrocławiu o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz 
siedmiokrotnie informowano Komisję o pogarszającej się sytuacji w rodzinie na skutek 
nadużywania alkoholu przez członka rodziny, w wyniku czego: 

- 7 spraw dotyczących 9 osób zostało skierowanych do Sądu Rejonowego 
w Inowrocławiu o leczenie odwykowe w systemie stacjonarnym z nadzorem kuratora, 
-  w jednej sprawie Sąd Rejonowy w Inowrocławiu wydał postanowienie o leczeniu 
w systemie ambulatoryjnym z nadzorem kuratora, 

- 2 osoby wyraziły zgodę na podjęcie terapii odwykowej, 
- w 2 sprawach zakończono postępowanie, 
- w sprawach 8 osób Komisja nadal prowadzi postępowanie, 
- jedna osoba zobowiązała się do podjęcia terapii. 

2. złożono 8 zawiadomień do organów ścigania o przestępstwach znęcania wobec 
osób małoletnich, tj. o czyn z art. 207 §1 kk, z czego: 

- Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu umorzyła 3 dochodzenia wobec braku 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, 
- w jednej sprawie wszczęto dochodzenie, 

- w jednej sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające, 
- dwie sprawy dotyczące 4 osób zostały przesłane z aktem oskarżenia do Sądu 

Rejonowego w Inowrocławiu, 
- jedna osoba poddała się dobrowolnie karze pozbawienia wolności na 3 lata 

w zawieszeniu. 
3. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich: 
- z wnioskami o wgląd w sytuację 18 dzieci z 9 rodzin, 
- z informacją o wszczęciu w rodzinach procedury ,,Niebieskie Karty” 

i pogorszeniu sytuacji 4 dzieci z 3 rodzin, w tym do prowadzonych już przez Sąd spraw 
o nadużywanie alkoholu przez matkę dwójki dzieci w jednej z rodzin, a w kolejnej 
o leczenie psychiatryczne pełnoletniego członka rodziny, 

- dwukrotnie kierowano informację o pogarszającej się sytuacji małoletniego 
dziecka w rodzinie. 

Na skutek tych działań Sąd: 
- nadal prowadzi postępowania o ograniczenie rodzicom władzy rodzicielskiej 

wobec  11 dzieci z 5 rodzin, 
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- wszczął sprawę o leczenie psychiatryczne jednego z członków rodziny- sprawa 
w toku, 

- wszczął postępowanie o ograniczenie rodzicom władzy rodzicielskiej nad 
6 małoletnimi dziećmi, udzielił zabezpieczenia i na czas trwania postępowania ustanowił 
nadzór kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez 
rodziców, a następnie na skutek pogarszającej się sytuacji małoletnich czworo z nich 
umieścił w placówce opiekuńczo - wychowawczej, jedno zaś w zawodowej rodzinie 
zastępczej. 

- ograniczył w trzech sprawach władzę rodzicielską obojgu rodzicom nad 
5 dziećmi poprzez ustanowienie nadzoru kuratora sądowego, w drugiej zaś ograniczył 
władzę rodzicielską poprzez ustanowienie nadzoru kuratora sądowego i zobowiązał jedną 
z matek do leczenia odwykowego  w systemie ambulatoryjnym, 

4. ustalono sposób funkcjonowania 12 dzieci z 8 rodzin w placówkach oświatowych 
w celu stworzenia dla nich planu pomocy, 

5. uzyskano opinie psychologiczno - pedagogiczne z Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Inowrocławiu dot. 6 osób, w tym 4 małoletnich objętych procedurą 
„Niebieskie Karty”, 

6. ustalono stan zdrowia i przebieg leczenia 1 dziecka oraz 1 osoby dorosłej przebieg 
terapii w ośrodku monarowskim, 

7. z uwagi na stan zdrowia 6 osób z 6 rodzin uwikłanych w przemoc domową, 
posiedzenia grup roboczych odbywały się w miejscach ich zamieszkania, 

8. sytuacja rodzinna 1 osoby wymagała skierowania i umieszczenia jej 
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. 

9. w dwóch rodzinach objętych ,,Niebieską Kartą” konieczne było wszczęcie 
procedury umieszczenia 2 mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie w domu pomocy 
społecznej. Jedna ze spraw zakończyła się umieszczeniem osoby w placówce na wniosek 
opiekuna prawnego, w drugiej sprawie z wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Inowrocławiu Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o umieszczeniu osoby 
stosującej przemoc w domu pomocy bez jej zgody, 

10. udzielono 5 osobom pomocy w formie sporządzenia wniosku o wydanie nakazu 
opuszczenia lokalu przez wspólnie zamieszkałą osobę stosującą przemoc na podstawie 
art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do Sądu Rejonowego 
w Inowrocławiu, 

11. na wniosek pracowników socjalnych siedem osób zostało objętych wsparciem 
psychologicznym w miejscu ich zamieszkania, 

12. udzielono pomocy 1 osobie w formie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych 
Kobiet w Inowrocławiu, 

13. na wniosek i w obecności pracownika socjalnego odbyła się wizyta lekarza 
psychiatry w miejscu zamieszkania rodziny dotkniętej przemocą, 

14. na wniosek pracowników socjalnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Inowrocławiu objął wsparciem finansowym 7 rodzin, 

15. jedną osobę objęto pomocą usługową, a wobec 2 innych, w tym jednego dziecka 
usługi opiekuńcze zostały utrzymane, gdyż wymagała tego ich sytuacja rodzinna, 
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16. poinformowano kuratorów sądowych o ponownym stosowaniu przemocy przez 
4 osoby objęte już dozorem, 

17. utrzymano monitoring sytuacji w 3 środowiskach po zakończeniu procedury 
,,Niebieskie Karty”. 

Ponadto na wniosek pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Inowrocławiu 4 rodzinom objętym procedurą ,, Niebieskie Karty” udzielono 
pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny, a sytuacja kolejnych czterech rodzin mimo 
współpracy z asystentem wymagała wdrożenia procedury ,,Niebieskie Karty” . 

Członkowie grup roboczych wykonujący swoje zadania informowali osoby uwikłane 
w przemoc o miejscach nieodpłatnej pomocy na terenie Inowrocławia w zakresie: 

- pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, 
- uprawnień do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach 

i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, 
- podejmowania i kontynuowania leczenia psychiatrycznego i terapii uzależnień, 
- warsztatów dla rodziców zwiększających ich kompetencje, 
- możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących 

przemoc, 
- grup wsparcia z elementami psychoedukacji dla młodzieży z problemami 

psychospołecznymi. 
6. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 

W okresie sprawozdawczym z pomocy  skorzystało 545 osób – 231 kobiet i 314 
mężczyzn, w tym 14 osób nieletnich. Ogółem terapeuci przeprowadzili 2325 sesji 
indywidualnych i spotkań grupowych. W poradnictwie i konsultacjach wzięło udział 
226 osób, w terapii indywidualnej 94 osoby, w terapii grupowej 71 osób, w terapii rodzinnej 
i terapii par 10 osób. Z pomocy psychologicznej skorzystały 33 osoby, z leczenia 
psychiatrycznego 111 osób. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowiły osoby uzależnione od 
alkoholu  i narkotyków (325). 

Z pomocy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym skorzystało 278 osób, w tym 
168 kobiet i 110 mężczyzn. Głównymi tematami rozmów były: problem alkoholowy lub 
narkotykowy bliskiej osoby, współuzależnienie, przemoc w rodzinie, psychoterapia DDA, 
terapia par, problemy wychowawcze, utrata prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod 
wpływem alkoholu, uzależnienie od hazardu lub komputera. Zainteresowani pytali głównie 
o formy i metody leczenia oraz placówki, w których mogliby uzyskać pomoc. 

W marcu 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii , kontakt bezpośredni 
został zawieszony. Pomoc świadczona była telefonicznie bądź online, za pośrednictwem 
takich komunikatorów jak Skype, WhatsApp, Zoom, Meet i inne. Ogółem przeprowadzonych 
zostało 281 sesji telefonicznych, w tym 43 konsultacje z lekarzem psychiatrą oraz 37 sesji 
online. Od 1 czerwca kontynuowana była praca w indywidualnym kontakcie bezpośrednim. 
Natomiast praca grupowa została uruchomiona w połowie września. 
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Zadania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (PIK) to: 
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 
- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, 

prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień  i przemocy, 
- motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia 

psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, 
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji 

w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia, 
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia 

odwykowego oraz psychoterapii, 
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy 

podtrzymujące lub udział  w grupach wsparcia, 
- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy 

w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach 
służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową   pomocą  dla rodziny, 

- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci prowadzone przez Ośrodek Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu to placówki wsparcia dziennego. 
oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta. Podejmowane  działania 
skupiają się wokół sfery opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej a także prowadzenia 
programu socjoterapeutycznego. Celem działalności placówek jest wspieranie rodziny 
w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania 
właściwych postaw społecznych, poprzez objęcie ich, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 
opieką a także zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. 

Świetlice Socjoterapeutyczne dla Dzieci zlokalizowane w różnych częściach Miasta: 

-"Świetlik" – ul. Kasztelańska 22 

-"Motylek" – ul. Słoneczna 20 

-"Tygrysek" – ul. Armii Krajowej 16 

-"Kasztanek" – ul. Wierzbińskiego 11 
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Podopiecznymi świetlic byli uczniowie inowrocławskich szkół podstawowych, oraz 
szkół ponadpodstawowych. Z oferty trzech świetlic (Motylek, Tygrysek, Świetlik) korzystali 
uczniowie klas I – VI, natomiast do uczniów klas VII – VIII oraz szkół ponadpodstawowych  
skierowana była oferta świetlicy Kasztanek.  Do świetlic dzieci kierowane były przez 
pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych oraz na indywidualne wnioski rodziców. 
Świetlice działały we wszystkie dni robocze w godzinach od 14.00 do 19.00 od poniedziałku 
do piątku. 

W czasie ferii zimowych świetlice funkcjonowały w godzinach 10.00 – 15.00. 

Według planu placówki działały do 12 marca. Od 13 marca 2020 roku zajęcia 
w świetlicach zostały zawieszone, w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w całym 
kraju. Praca w świetlicach przekierowana została na pracę zdalną. Aktywny był także dyżur 
telefoniczny do kontaktu z rodzicami. 

We wrześniu nastąpiło wznowienie działalności świetlic w tradycyjnej formie 
stacjonarnej. Ograniczenia wynikające z nałożonych obostrzeń, miały także wpływ na 
liczebność poszczególnych grup świetlicowych. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
z oferty świetlic skorzystało 121 dzieci, w tym 61 dziewczynek oraz 60 chłopców.  Byli to 
uczniowie szkół podstawowych (105 osób), oraz szkół ponadpodstawowych (16 osób). 
Społeczność świetlicową tworzyły dzieci i młodzież skierowane przez rodziców (58 
skierowań) pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (41skierowań), 
pedagogów szkolnych (21 skierowań), asystentów rodziny (1 skierowanie). Główne 
uzasadnienie skierowań do świetlic to trudności w nauce (95 przypadków), zła sytuacja 
materialna rodziny (18 przypadków), problemy alkoholowe (11 przypadków), rozwijanie 
zainteresowań (11 przypadków) i przemoc w rodzinie (11 przypadków). 

Przez pierwsze trzy miesiące roku 2020 odbywały się cykliczne superwizje zespołu. 
Na nich to omawiane były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem dzieci oraz 
pojawiające się trudności w pracy z podopiecznymi. Pod okiem superwizora wychowawcy 
wspólnie rozwiązywali problemy, które zaistniały zarówno w pracy z dziećmi jak i rodzicami, 
dzielili się obserwacjami oraz udzielali sobie wsparcia w różnych sytuacjach.  
Pracę świetlic w tym okresie wspomagali także wolontariusze -  4 osoby. 

Zajęcia specjalistyczne jakie realizowano w świetlicach to: socjoterapia, logopedia, 
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korepetycje, zajęcia z wychowania fizycznego, basen,  
zajęcia plastyczne, muzykoterapia, zajęcia z wychowawcą. 

W okresie sprawozdawczym, miały miejsce następujące uroczystości i wydarzenia 
świetlicowe: 

- styczeń - Półfinał  Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci ze Świetlic 
Socjoterapeutycznych Miasta Inowrocławia. 

- luty  - Ferie w świetlicy. 
- marzec - Półfinał Konkursu Pięknego Czytania,  Czytania ze Zrozumieniem 

oraz  Logicznego Myślenia.   „Spacer przez bajki z Julianem Tuwimem”. 
- lipiec – zajęcia letnie. 
- październik  - Akcja „Nakarm kota oraz psisko – wesprzyj schronisko”. 
- listopad - Finał Przeglądu Twórczości Artystycznej 
- grudzień - Konkurs fotograficzny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” 
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Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii świetlice, podobnie jak szkoły, zostały 
zamknięte. W tym okresie wychowawcy pracowali w trybie zdalnym. Obowiązkiem 
wychowawców pracujących zdalnie było m.in. 

- pełnienie dyżurów telefonicznych, 
- kontakt telefoniczny z rodzicami podopiecznych jak również z wychowankami 

świetlic, 
- prowadzenie oraz uzupełnienie dokumentacji świetlicowej, 
- aktywne prowadzenie świetlicowego fappage'a na portalu społecznościowym, 
- przygotowanie filmów z instrukcją umożliwiającą wykonywanie prac 

kreatywnych przez dzieci wraz z rodzicami celem zagospodarowania czasu podczas 
pobytu wychowanków w domach, 

- zachęcanie do nauki poprzez zabawę, konstruowanie gier edukacyjnych 
i umieszczenie instrukcji zdjęciowej, 

- przygotowywanie pomocy naukowych do nauki własnej w domu, 
- prowadzenie kącika kulinarnego, 
- przygotowywanie instrukcji zdjęciowej służącej samodzielnemu wykonywaniu 

przez dzieci prac manualnych, 
- przygotowywanie edukacyjnych kart pracy, 
- przygotowywanie łamigłówek, 
- przygotowywanie pomysłów do kącika modelarskiego, 
- przygotowywanie pomysłów do kącika domowych eksperymentów, 
- zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez filmiki przygotowane przez 

wychowawcę, 
- opracowanie szczegółowych procedur i instukcji dla świetlic, związanych 

z zapobieganiem rozprzestrzenianiu koronawirusa Covid 19, procedur zapewnienia 
bezpieczeństwa w świetlicach, 

- opracowanie planu zajęć dla podopiecznych świetlic na okres wakacyjny. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

W ramach tego obszaru prowadzono na terenie szkół i placówek opiekuńczo-
wychowawczych programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kampanie profilaktyczne 
informacyjne, edukacyjne oraz warsztaty. 

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Do udziału w kolejnej edycji kampanii zaproszono Szkołę Podstawową nr 9 im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu. Tegoroczne hasło kampanii to: DORASTAMY 
ASERTYWNIE. 
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Cele główne podejmowanych działań: 
- zwiększenie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą 

w związku z kryzysem rozwojowym, 
- wzmocnienie umiejętności emocjonalno-społecznych, w tym przede wszystkim 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. sięganie po alkohol, dopalacze, 
papierosy, 

- edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych, 
- samopoznanie i samoakceptacja, czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja” - 

umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń, 
- nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, 

przekonań, uczuć w relacjach z innymi ludźmi, 
- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych 

(agresywnych i autodestrukcyjnych). 

Ogółem działaniami zostało objętych 293 uczniów, 184 rodziców, 12 nauczycieli. 

Kampania informacyjna „Bezpieczne wakacje”. 

Kampania była prowadzona  na stronach internetowych i fanpage w związku 
z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Publikowane informacje były 
kierowane do młodzieży i dorosłych, rodziców lub opiekunów. Opracowania specjalistów 
Ośrodka Profilaktyki były upowszechniane na stronie internetowej i fanpage ośrodka. Tematy 
publikacji: 

- „Bezpieczne wakacje. Poradnik dla rodziców, opiekunów”, 

- „Alkohol, narkotyki, nowe znajomości. Dbaj o siebie w wakacje” oraz „Depresja 
w wakacje - czy to możliwe?” – skierowane do młodzieży, 

- „Bezpiecznie za kierownicą” – skierowany do kierowców samochodów 
i rowerzystów, 

- „Bezpieczne wakacje – w górach, nad wodą, w lesie, z podróży” – zawierający 
informacje o zasadach zachowania w trosce o zdrowie i życie oraz przydatnych numerach 
alarmowych, w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa. 

Kampania informacyjno – edukacyjna „Na głos o depresji”. 

Kampania informacyjno – edukacyjna „Na głos o depresji” była realizowana od 
9 listopada do 30 grudnia 2020 r. 

Główne cele to: 
- profilaktyka depresji młodzieńczej, 
- podniesienie świadomości społecznej na temat innych grup ryzyka: depresja 

osób starszych, depresja okołoporodowa, 
- edukacja w zakresie wczesnego rozpoznawania symptomów choroby, sposobów 

skutecznego interweniowania ze strony otoczenia, zapobiegania rozwojowi choroby, 
wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na rozwój zaburzeń depresyjnych, 
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- informacja o miejscach, formach i metodach pomocy. 

Warsztaty profilaktyczne w szkołach. 

Zajęcia warsztatowe były realizowane w przedszkolu, szkołach podstawowych                                                 
i ponadpodstawowych. Ich tematyka była odpowiedzią na oczekiwania szkół, a także 
nawiązaniem do realizowanych przez ośrodek akcji i kampanii profilaktycznych. Głównymi 
celami zajęć było podnoszenie umiejętności psychospołecznych, w tym umiejętności 
interpersonalnych, budowania samoświadomości oraz własnego systemu wartości, radzenia 
sobie ze stresem i emocjami, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów w sposób 
asertywny, zapobiegania depresji i dokonywania przez młodzież samookaleczeń. 

Ogółem w warsztatach wzięło udział 904 uczniów, odbyło się 55 spotkań. 

Szkoły ponadpodstawowe. 

W szkołach ponadpodstawowych w warsztatach wzięło udział 542 uczniów, odbyły 
się 23 spotkania. 

Zajęcia warsztatowe w szkołach były prowadzone do 10 marca 2020 r. W związku 
z przejściem szkół na tryb nauczania zdalnego realizacja warsztatów w kontakcie 
bezpośrednim została zawieszona. W październiku 2020 r. do szkół zostało wysłane 
zaproszenie do współpracy w roku szkolnym 2020/2021. Pedagodzy otrzymali e-maile, 
zawierające ankietę z konkretnymi propozycjami działań profilaktycznych, możliwych do 
zrealizowania, uwzględniających ograniczenia wynikające z trybu zdalnego nauczania. 
Większość szkół wyraziła zainteresowanie otrzymywaniem gotowych scenariuszy na zajęcia 
z uczniami, które mogą być realizowane przez pedagoga lub wychowawców klas. Zaproszono 
do udziału w kampanii „Na głos o depresji.” Przystąpiło do niej 19 szkół. Kampania była 
realizowana od 9 listopada do końca grudnia ubiegłego roku. Edukacja publiczna – szkolenia, 
wykłady, prelekcje. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące działania w zakresie 
edukacji publicznej: 

- szkolenie dla rodziców pn. „Depresja dzieci i młodzieży”. Spotkanie odbyło się 
22 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1, uczestniczyły w nim 33 osoby. 

Pozostałe szkolenia rad pedagogicznych i wykłady dla nauczycieli i rodziców 
nie odbyły się ze względu na epidemię. 
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7. Terenowy  Komitet Ochrony Praw Dziecka podejmował następujące działania na 
rzecz dziecka i rodziny: 

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”, do której 
uczęszczało 18 dzieci z 15 rodzin mających trudności w prawidłowym wykonywaniu funkcji 
wychowawczych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, z miasta Inowrocławia, 
skierowane do świetlicy przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, 
pedagogów szkolnych i rodziców. Były to dzieci uczęszczające do szkół podstawowych 
w Inowrocławiu, które mają problemy z nauką w szkole, nie mają warunków do odrabiania 
zadań domowych w domu rodzinnym, wymagają zapewnienia pomocy w nauce, a także 
potrzebują propozycji organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań oraz poprawy 
komunikacji w rodzinie. Często są to dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, z rodzin 
z problemem alkoholowym lub doświadczające przemocy w rodzinie. 

Wsparcie podczas realizacji zadania otrzymali także rodzice i opiekunowie prawni 
dzieci uczęszczających do świetlicy, z problemami natury wychowawczej, poszukujący 
pomocy i wsparcia w realizacji właściwych postaw rodzicielskich. Ta grupa została objęta 
pracą społeczną członków organizacji lub objęta innymi projektami realizowanymi przez 
TKOPD. 

Prowadzone były zajęcia (indywidualne, grupowe): reedukacyjne, z zakresu 
socjoterapii, z logopedą, plastyczne, artystyczne, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia ruchowe, 
wyjścia na boisko sportowe, plac zabaw, basen, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne. 

Ze względu na zaistniałą sytuację społeczną w kraju, jaką było wprowadzenie stanu 
zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii zawieszono stacjonarne funkcjonowanie 
świetlicy od 12 marca 2020 r.  Kadra od tego momentu pracowała zdalnie z podopiecznymi. 
W maju podjęto kroki, w celu dostosowania stacjonarnego funkcjonowania placówki do 
nowej sytuacji społecznej. Opracowano „Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii 
COVID-19 obowiązujące w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Niezapominajka”. 

Od 1 czerwca wznowiono zajęcia stacjonarne w świetlicy, stosując procedury 
bezpieczeństwa tj. dezynfekcja dłoni lub noszenie rękawiczek, zakrywanie nosa i ust podczas 
pobytu w świetlicy, zachowanie bezpiecznej odległości. Dzieci przychodziły do świetlicy wg 
opracowanego harmonogramu, w grupach 4/5 osobowych, ze względu na dostosowanie ilości 
osób do metrażu sali, gdzie odbywały się zajęcia. Ta zasada obowiązywała do końca okresu 
sprawozdawczego. 

2. Prowadzenie Ośrodka Mediacji Rodzinnych, do którego zgłaszają się rodziny 
w celu zawarcia porozumienia dot. głównie obowiązku alimentacyjnego oraz organizacji 
kontaktów z dziećmi rodziców, którzy się rozstali. 

3. Organizowanie spotkań rodzin w sytuacji okołorozwodowej, podczas których 
rodzic nie mieszkający z dzieckiem ma możliwość spotkać się z nim w neutralnym miejscu 
i skorzystać z porady pedagoga bądź psychologa. 

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: 

Poradnia realizowała swe zadania poprzez: 
- diagnozowanie dzieci i młodzieży przez psychologów, pedagogów i logopedów, 
- kwalifikowanie dzieci i młodzieży do różnych form kształcenia i innych form 

pomocy, 
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- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w formie terapii indywidualnej i grupowej, warsztatów, 
porad i konsultacji oraz zajęć psychoedukacyjnych, 

- podejmowanie różnych działań profilaktycznych dotyczących niedostosowania 
społecznego, zapobiegania agresji, uzależnień, ochrony zdrowia psychicznego i innych 
problemów dzieci, młodzieży i ich rodziców, 

- działania informacyjne. 
9. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: 
- zajęcia pedagogiczne dla dzieci i rodziców, 
- zajęcia edukacyjno – wychowawcze dla kobiet i dzieci, 
- zajęcia edukacyjne na temat zjawiska przemocy domowej, 
- zajęcia edukacyjno – wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych na temat 

przemocy rówieśniczej, 
- konsultacje wychowawcze. 
- zajęcia kulinarne. 

10. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wpłynęło 101 wniosków z prośbą o skierowanie na leczenie osób, 
wobec których zachodziło podejrzenie o uzależnienie od alkoholu, z czego 4 wnioski 
dotyczyły osób wcześniej zgłoszonych, wobec których została wszczęta procedura. 

Wnioskodawcami byli: 
- członkowie rodzin – 39 wniosków, 
- Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu – 27 wniosków, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu – 13 wniosków, 
- kuratorzy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – 4 wnioski, 
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 

14 wniosków, 
- Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 1 wniosek, 
- Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 1 wniosek, 
- wspólnota mieszkaniowa – 2 wnioski. 

1. Wśród zgłoszonych osób było 80 mężczyzn i 17 kobiet. 

Id: 3590125C-6528-4E19-99F5-A1F86FB0C0E7. Podpisany Strona 30 z 38



2. Na posiedzenia Komisji zostały zaproszone 143 osoby. Rozmowy motywacyjne 
zostały przeprowadzone z 79 osobami, 64 osoby nie zgłosiły się na wyznaczone terminy 
posiedzeń. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w toku 
prowadzonych postępowań w 73 sprawach przeprowadzili rozmowy z członkami rodzin, 
osobami wspólnie zamieszkującymi bądź przedstawicielami innych instytucji (pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, dzielnicowi Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu, kuratorzy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu). Celem tych rozmów 
było ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej oraz formułowanie wniosków dowodowych 
zgodnych z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Wynik przeprowadzonych działań wobec osób, które zostały zaproszone na 
posiedzenia Komisji na koniec okresu sprawozdawczego: 

a) 18 osób kontynuuje leczenie odwykowe, 
b) 3 osoby zostały skierowane do lekarzy biegłych sądowych w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 
c) w 26 sprawach zdecydowano skierować wnioski do Sądu Rejonowego 

w Inowrocławiu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób, które nie podjęły 
dobrowolnego leczenia odwykowego, 

d) 5 spraw zostało zawieszonych, 
e) w 2 przypadkach decyzja co do dalszego działania zostanie podjęta po 

otrzymaniu informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, 
Kujawskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii „KORT” w Inowrocławiu, 

f) 12 osób zostanie zaproszonych na najbliższe posiedzenie Komisji, 
g) w 11 sprawach na posiedzenie Komisji zostaną zaproszeni członkowie rodzin 

bądź przedstawiciele instytucji, 
h) 50 postępowań zakończono z uwagi na brak przesłanek ustawowych 

pozwalających na zobowiązanie do leczenia odwykowego, 
i) w 7 przypadkach postępowania zostały zakończone z uwagi na brak współpracy 

ze strony rodzin w formułowaniu wniosków dowodowych zgodnych z art. 24 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

j) 3 postępowania zakończono, ponieważ lekarze biegli sądowi nie rozpoznali 
uzależnienia, 

k) 6 postępowań zostało zakończonych, gdyż osoby ukończyły terapię. 
4. W okresie sprawozdawczym łącznie zlecono wykonanie 30 opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, z których: 
- 11 opinii zostało wykonanych, 
- 16 opinii nie zostało wykonanych, gdyż osoby wezwane nie zgłosiły się na 

badanie, 
- 3 opinie są w trakcie realizacji. 

5. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 10 wniosków 
o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób, u których lekarze biegli sądowi stwierdzili 
uzależnienie od alkoholu, a które nie podjęły leczenia. Wnioski dotyczyły: 

- zobowiązania do leczenia odwykowego w systemie ambulatoryjnym – 8 spraw, 
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- zobowiązania do leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym – 2 sprawy. 
6. Skierowano również do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 20 wniosków 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób, które nie podjęły leczenia odwykowego, jak 
również nie zgłosiły się do lekarzy biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu. 

11. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 

Kontynuowało działalność Centrum Młodzieżowe „Trampolina”, które utworzono 
w ramach projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
skierowany był do młodzieży zagrożonej, w stosunku do której stosowany był środek 
wychowawczy w postaci nadzoru kuratora. Zajęcia dla tych osób odbywały się kilka  razy 
w tygodniu w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego przy ul. Solankowej. Celem była 
działalność wychowawcza, rozszerzone działania resocjalizacyjne i działania z zakresu 
aktywizacji społeczno-zawodowej. Ponadto nieletni objęci byli  pomocą psychologiczną 
i terapeutyczną oraz mieli zapewniony ciepły posiłek. 

Kurator zawodowy rodzinny jako członek  Zespołu Interdyscyplinarnego wraz 
z kuratorem społecznym uczestniczyli w grupach roboczych, jeżeli postępowanie dotyczyło 
osób przez nich nadzorowanych. 

12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w roku sprawozdawczym opracował i zamieścił na 
stronie internetowej informacje dot. punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie 
na terenie powiatu inowrocławskiego. 

Ośrodek rozpowszechniał ulotki, broszury w placówkach oświatowych, ośrodkach 
pomocy społecznej oraz w komisariatach i posterunkach policji. 

Ponadto: 
- udzielane były konsultacje pedagogiczne i psychologiczne oraz psychoterapie 

indywidualne i rodzinne, 
- prowadzone były interwencje kryzysowe, 
- organizowano cykliczne spotkania robocze z przedstawicielami instytucji 

współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, 
- prowadzono grupy dla osób stosujących przemoc, uwikłanych w przemoc oraz 

rodziców i dzieci dotyczące kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie. 
13. Urząd Miasta Inowrocławia Wydział Oświaty i Sportu: 

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach w 2020 r. otrzymała pomoc materialną 
w formie: 

- wyprawki szkolnej - 84 uczniów, 
- stypendiów szkolnych - 596 uczniów. 

Dożywianiem w 16 placówkach oświatowych na terenie miasta objęto 482 dzieci. 

Z organizowanego wypoczynku letniego i zimowego skorzystało 619 dzieci.  
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W ramach  promowania zdrowego stylu życia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej 
w 16 placówkach oświatowych realizowano przedsięwzięcia z zakresu promocji i profilaktyki 
zdrowia. Promowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej  to, m.in.: 

- realizacja w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach projektów 
i programów edukacyjnych zawierających treści z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia 
np. „Niesamowity świat Higieny Jamy Ustnej”, „Zdrowie na widelcu”, „Czyste powietrze 
wokół nas”, „Przyjaciele Zippiego”, „Bieg po zdrowie”, „Trzeci elementarz, czyli 
program siedmiu kroków”, „Nie spal się na starcie”, czy kampania profilaktyczna 
dotycząca depresji. Realizacja zadań w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. 
Spotkania on-line z dietetykiem. Ponadto realizacja tematów wynikających z programów 
wychowania i kształcenia, 

- współpraca z policją w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci, 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego, bezpieczeństwa w sieci – „Młodzież 
o dopalaczach”, „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, „Bezpieczny Internet”. 
„Cyfrowobezpieczni”, 

- informowanie rodziców o występujących chorobach w placówkach np. ospie, 
różyczce, wszawicy oraz sposobach zapobiegania i leczenia tych chorób, 

- instrukcje prawidłowego mycia rąk umieszczone w szkolnych toaletach, 
- organizowanie zajęć obejmujących przygotowywanie z dziećmi zdrowych dań 

(sałatek, surówek) i przekąsek z sezonowych owoców i warzyw. W placówkach, gdzie 
funkcjonuje kuchnia dzieci pod opieką nauczycieli przygotowują posiłki ze świeżych 
produktów, 

- spacery i wycieczki na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, 
- udział w akcjach edukacyjno - ekologicznych np. Dzień bez Samochodu, 

Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. 
14. Urząd Miasta Inowrocławia Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

W roku sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne dla 3380 rodzin, 
natomiast ze specjalnego zasiłku opiekuńczego korzystały  64 rodziny, a z funduszu 
alimentacyjnego 584 rodziny. 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem”, w 2020 r. wypłacono 9 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu. 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta był organizatorem 
działań promujących zdrowie w 2020 r.: 

- bezpłatne badania w zakresie wykrywania zakażeń wirusowym zapaleniem 
wątroby typu B i C realizowane w ramach programu zdrowotnego pn. „Program 
Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, 

Miasto Inowrocław realizowało program wspólnie z Województwem Kujawsko-
Pomorskim. Z badań diagnostycznych krwi skorzystało 200 mieszkańców Inowrocławia. 

- spotkania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia: 
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a) edukacyjne spotkanie filmowe pt. „Odwrócenie ról w rodzinie i jego 
konsekwencje” - 25 stycznia 2020 r. w Saloniku Literacko - Artystycznym Biblioteki 
Miejskiej im. Jana Kasprowicza, 

b) spotkanie edukacyjne z dietetykiem pt. „Wpływ diety na poziom cholesterolu 
we krwi. Skuteczne wskazówki jak poprawić wyniki badań”. 

Spotkanie odbyło się 24 lutego 2020 r. w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej im. Jana 
Kasprowicza. 

- bezpłatne usługi mobilnego stanowiska Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. 

Stanowisko NFZ zostało przygotowane 13 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta 
Inowrocławia. 

W ramach usług NFZ wydawane były m.in. Europejskie Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, udzielano informacji o programach profilaktycznych finansowanych przez 
NFZ: e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta. 

15. Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
i Młodzieżą: 

W 2020 r. realizowany był roczny program współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi, przyjęty uchwałą nr XVIII/177/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
25 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy w 2020 r. Miasta 
Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Uchwała ta określa zasady współpracy Miasta z podmiotami tzw. III 
sektora. Program przewiduje również wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych. 
Pośród obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi można wymienić również 
szeroko rozumianą pomoc społeczną, działalność na rzecz emerytów i rencistów czy tez 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawane są w trybie otwartych 
konkursów ofert. Na realizację zadań o charakterze pomocowym oraz ochrony i promocji 
zdrowia skierowanych do inowrocławskich rodzin i osób potrzebujących wsparcia, Miasto 
przeznaczyło środki budżetowe w łącznej wysokości 665 000 zł. 

Pośród priorytetowych zadań dofinansowanych bądź w pełni sfinansowanych przez 
Miasto, związanych z działalnością na rzecz rodzin i osób potrzebujących wsparcia można 
wymienić: 

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka (65 000 zł); 

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn i ogrzewalni przez 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (112 800 zł); 

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka (48 000 zł); 

- prowadzenie magazynu mebli i odzieży przez Polski Komitet Pomocy 
Społecznej (55 000 zł); 
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- prowadzenie „Banku żywności” przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta (55 000 zł). 

- uruchomienie i prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przez 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (60 000 zł). 

Ponadto Miasto dofinansowało zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
skierowane do mieszkańców Inowrocławia  na kwotę 96 760 zł. Dofinansowanie otrzymało 
12 projektów realizowanych przez m. in. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, 
Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu, Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków, Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów, Oddział 
Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych, Polski Związek Niewidomych, 
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Inowrocławskie 
Stowarzyszenie „Amazonki”. 

W celu wsparcia osób w wieku senioralnym, w tym także poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, Prezydent Miasta Inowrocławia ogłosił konkurs na realizację zadania 
pn. „Taksówka dla seniorów”. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w wysokości 
100 000 zł. W ramach zadania osoby powyżej 70 roku życia zamieszkujące w Inowrocławiu 
mogły skorzystać darmowego przejazdu taksówką do przychodni specjalistycznej, urzędu lub 
do miejsca pochówku bliskich. Każda osoba uprawniona miała prawo do trzech bezpłatnych 
przejazdów. 

W okresie ferii zimowych w 2020 r. Miasto dofinansowało wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży na kwotę 19 800 zł. 
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i trudności organizacyjne, nie realizowano 
w okresie letnim wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W 2020 r. funkcjonowała również Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia oraz 
Miejska Rada Seniorów. Sytuacja w kraju i na świecie, związana z wprowadzeniem szeregu 
obostrzeń i zakazów, działalność obu tych organów była w znacznym stopniu ograniczona 
i sprowadzała się do konsultacji telefonicznych. Większość założeń i planów związanych 
z organizacją wydarzeń i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży i seniorów nie została 
zrealizowana. 

16. Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w 2020 r. pomimo trudnej sytuacji 
epidemicznej podejmował liczne działania na rzecz wspierania rodziny poprzez sportową 
aktywizację dzieci i młodzieży. W minionym roku zorganizowano 150 imprez o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym, ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez. Wydarzenia miały 
miejsce na terenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek włączał 
się również w organizację innych przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na 
terenach miejskich i nie tylko. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w wielu 
imprezach, do których w większości miały bezpłatny dostęp, m.in. w: Ogólnopolskiej akcji 
Biegam bo lubię (ok. 1000 osób), Biegu po zdrowie - zrób formę z OSiR (500 osób), Biegu 
po pączka (200 osób), Orszaku Trzech Króli (250 osób), Wielkim bieganiu w ramach XXVIII 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dniu Babci i Dziadka z OSiR, Mistrzostwach 
Polski Strongman (400 osób). 
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Ważnym wydarzeniem była wyjątkowa lekcja wychowania fizycznego pn. 
Mistrzynie w Szkołach (250 osób). Był to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który 
realizowany był przez jej fundację. Celem akcji była mobilizacja dziewcząt do zwiększenia 
aktywności ruchowej. 

Aktywne Ferie oraz Aktywne Wakacje z OSiR obfitowały w ogólnodostępne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, umożliwiając ich rozwój oraz bezpieczne spędzanie czasu wolnego, 
odbyły się m.in: nauka pływania dla dzieci, nauka jazdy na łyżwach, nauka karate, bieg 
karnawałowy, turnieje tenisa stołowego, bieg po zdrowie - zrób formę z OSiR, zawody 
w parku linowym. 

W ramach upowszechniania i zdrowego stylu życia i prowadzenia profilaktyki 
zdrowotnej w Krytych Pływalniach ,,Wodny Park” i ,,Delfin” odbywała się akcja ,,Proste 
plecy”. Na szczególną uwagę zasługują akcje, zabawy i konkursy internetowe, którymi przez 
trudny czas pandemiczny OSiR zachęcał dzieci i młodzież do aktywności fizycznej m.in: 

- Biegaj z OSiR online, 
- Konkurs fotograficzny ,,Aktywny weekend”, 
- Konkurs fotograficzny ,,Sport w czasie #zostań w domu”, 
- Konkurs fotograficzny ,,Ile kilometrów pokonasz z Mamą”, 
- Quiz sportowy, 
- Wybiegaj swój unikatowy wzór, 
- Rozpoznaj zdjęcie. 

Nieustającym celem OSiR jest promocja aktywności fizycznej oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia. Wszyscy uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Inowrocławiu zawsze mogą liczyć na dobrą zabawę i sportowe emocje. 

17. Kujawskie Centrum Kultury: 

Centrum podejmowało szereg nieodpłatnych działań kulturalnych kierowanych do 
dziecka i rodziny, z których najważniejsze to: 

- wystawa prac plastycznych ilustratora książek dziecięcych Macieja 
Szymanowicza pod nazwą: ,,Krasnoludki - Fakty-Mity” w Galerii miejskiej 
w Inowrocławiu, 

- Ferie w Mieście - otwarcie w czasie ferii zimowych bezpłatnego ,,placu zabaw 
zimowego” na inowrocławskim Rynku, 

- ,,Disco Lodowisko” - trzygodzinna dyskoteka dla dzieci na inowrocławskim 
Rynku, która była transmitowana na antenie Radia ZET, 

- przekazanie 300 bezpłatnych biletów dla wychowanków inowrocławskich 
domów dziecka na cykl koncertów ,,Inowrocław 6-5-4” (koncerty Roksany Węgiel 
i Dawida Kwiatkowskiego), 

- cykl spotkań związanych z kulturą, sztuką, rękodziełem i muzyką pod nazwą 
,,Pełnia lata - pełnia kultury”. 

W czasie obostrzeń, które miały miejsce w minionym roku instruktorzy nagrywali 
krótkie filmiki udostępniane na portalu społecznościowym. Filmy zachęcały do aktywności 
fizycznej oraz rozwijały kreatywność. 
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18. Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza prowadziła następujące cykliczne 
działania na rzecz dziecka i rodziny: 

- „Muzyczna Akademia Malucha” – zabawy z elementami rytmu, dźwięków, śpiewu 
oraz tańca wspomagające rozwój oraz naturalne zdolności muzyczne dzieci w wieku 0-5 lat, 

- „Rękodziełka” – warsztaty plastyczne przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat, 
rozwijające kreatywność, wyobraźnię przestrzenną oraz sprawność manualną, 

- Klub Malucha – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi do lat 3, 
w programie: zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia manualne, spotkania ze specjalistami 
z różnych dziedzin, 

- ,,Mały wielki świat – o kulturach dla najmłodszych” - popołudniowe zajęcia 
cykliczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, podczas których poprzez różnorodne formy aktywności 
uczestnicy zdobywają doświadczenia, rozwijają ciekawość świata, 

- „A kuku” - cykl spotkań rozwijających, dla dzieci od 8 miesiąca do 2 lat i ich 
opiekunów, w programie: zabawy ruchowe i paluszkowe, zabawy z pacynkami, rymowanki 
i piosenki z pokazem, 

- ,,Kolorowa Galeria” - zajęcia z wykorzystaniem różnych technik rozwijających 
wyobraźnię i zdolności plastyczne dzieci, 

- „Kalejdoskop Gier” – cykliczne spotkania miłośników dobrej zabawy i zdrowej 
rywalizacji, w programie: gry planszowe, karciane, zręcznościowe, 

- „RUMMIKUB – Zagrajmy razem!” - cykliczne spotkania dla starszych 
czytelników, miłośników dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji, 

- „Dzieciaki Bystrzaki” - zajęcia rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci w wieku 6-10 
lat, w programie: rebusy, guizy, zagadki oraz zabawy z wykorzystaniem literatury dziecięcej, 

- Ferie zimowe, wakacje letnie – zajęcia dla dzieci spędzających czas wolny od 
nauki szkolnej w domach, 

- „Five o’clock” – warsztaty tematyczne doskonalące znajomość języka angielskiego 
dla dorosłych, 

- „Four o'clock” - lekcje języka angielskiego dla dzieci w wieku 7 - 10 lat, 

- „Język niemiecki dla każdego” – nauka podstaw języka niemieckiego oraz zajęcia 
konwersacji prowadzone przez wolontariuszkę Irenę Kociszewską, 

- „Kinoterapia” – projekcje filmów poruszających problemy osób 
niepełnosprawnych, prezentacja literatury związanej z tematem filmu, 

- Klub Aktywny Senior - spotkania dla czytelników, w programie: korzystanie 
z komputera, Internetu oraz zapoznanie z nowymi technologiami, gry towarzyskie, 
spotkania integracyjne i okolicznościowe, 

- Klub Gier „Siódemka” - klubu gier planszowych, karcianych i terenowych, 

- „Kociołek rozmaitości” – cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci, mające na celu 
rozwijanie kreatywnej twórczości wśród najmłodszych, 

Id: 3590125C-6528-4E19-99F5-A1F86FB0C0E7. Podpisany Strona 37 z 38



- Rodzinne Czytanie przy Manhattanie - zajęcia dla małych czytelników w wieku 
3-5 lat oraz ich rodziców i opiekunów, w programie: głośne czytanie, zajęcia manualne, 
gry i zabawy ruchowe, 

- „Spotkanie Klubu Bajkonurrrków” - spotkania z dziećmi i rodzicami, w programie: 
rebusy, zagadki i inne wesołe zgadywanki, 

- „Spotkania w Siódemce” - zajęcia dla dzieci - zabawy słowne, rozwiązywanie 
zagadek, rebusów, krzyżówek, gry planszowe, gry i zabawy komputerowe, także 
z wykorzystaniem Internetu, 

- „Twórcze fantazje” - warsztaty plastyczne dla dorosłych, prowadzone przez Alicję 
Kaczmarek, 

- „Cafe Senior” - spotkania klubu seniorów. 
19. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” : 

W 2020 roku Stowarzyszenie przeprowadziło akcję profilaktyczną ,,Patrząc 
w przyszłość - pamiętaj o zdrowiu”, w której przeprowadzono: 

- pomiar ciśnienia tętniczego, 
- pomiar tkanki tłuszczowej, 
- pomiar utlenowania organizmu, 
- pomiar glukozy, 
- pomiar cholesterolu, 
- pomiar kwasu moczowego, 
- badanie podoskopowe stóp. 

20. Grupa ,,Widzialna Ręka”: 

Przed świętami Bożego Narodzenia przekazała 15 paczek żywnościowych dla rodzin 
wychowujących dzieci zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                          
w Inoworcławiu. 

21. Zachodnio - Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
(TKKF): 

W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko -  pomorskiego w 2020 r. 
Związek TKKF zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wytypowanie 
10 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka do uczestnictwa w koloniach letnich 
organizowanych w Białym Dunajcu w Ośrodku ,,U Furtoka”, w okresie 27.07.2020 r. do 
05.08.2020 r. Asystenci rodziny wytypowali 10 dzieci w wieku od 9 do 16 lat z 6 rodzin. 
Kolonie dla podopiecznych były bezpłatne. 

 

Id: 3590125C-6528-4E19-99F5-A1F86FB0C0E7. Podpisany Strona 38 z 38



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/328/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Wykaz potrzeb na 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny 

Zapotrzebowanie na świadczenia wspierające materialne i niematerialne dla rodzin  
zależne jest od wielu czynników, z których najważniejsze wydają się  sytuacja materialna 
rodzin, warunki mieszkaniowe, umiejętności w sferze opieki i wychowania dzieci oceniane 
w kontekście globalnej i lokalnej polityki wskazujących możliwości ich zaspokojenia. 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej 
Dz. U. z 2020r., poz. 821 z poźn. zm. nakłada na gminy obowiązek udziału finansowego 
w kosztach  organizowania pieczy dla dzieci objętych tego rodzaju wsparciem po 
01.01.2012 r. decyzjami sądowymi, niezależnie od rodzaju pieczy i tak: w pierwszym roku 
opłata wnoszona przez gminę wynosi 10% całkowitego kosztu, w drugim roku 30%, a w 
trzecim roku i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.  

MOPS zakłada, że w roku bieżącym 127 dzieci z inowrocławskich rodzin na 
podstawie decyzji sądowych przebywać będzie w pieczy zastępczej. Kalkulacyjny wydatek 
dla budżetu miasta z tytułu udziału w opłatach tej formy opieki wynosić będzie 1 450,588 zł 
i został zabezpieczony uchwałą budżetową na rok 2021. 

2. Zakłada się liczbę asystentów rodziny na dotychczasowym poziomie. Budżet na 
rok bieżący uwzględnia wydatki z tego tytułu na poziomie 442 035,00 zł. 

3. Wydatki na sfinansowanie zasiłków okresowych oszacowano na 2 407 237,00 zł, 
które przewidziano dla 900 środowisk. Wg stanu na dzień 29.01.2021 r. budżet zapewnia na 
ten cel kwotę 2 123 200,00 zł. Aktualnie zatem, niedobór środków wynosi 284 037,00 zł. 
Może on ulec zwiększeniu zależnie od kształtowania się sytuacji materialnej rodzin 
w odniesieniu do wzrostu kosztów utrzymania. 

4. Zaplanowane i zapewnione planem finansowym środki w wysokości 
1 832 400,00 zł na pomoc celową dla ok. 900 środowisk mogą być niewystarczające 
ponieważ mogą znacząco wzrosnąć koszty eksploatacji mieszkań, a sfinansowanie ich będzie 
zbyt dużym obciążeniem dla budżetu domowego rodzin o niskich dochodach. 

5. Planem wspierania inowrocławskich rodzin w zakresie dożywiania MOPS zakłada 
objąć ok. 3 000 świadczeniobiorców. Całość jego kosztu została oszacowana na kwotę 
3 436 480,00 zł, z czego 875 480,00 zł zabezpiecza budżet miasta, natomiast zakłada się 
wpływ środków z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 
2 561 000,00 zł. Uchwała budżetowa wskazuje, że ze środków budżetu centralnego 
zapewnione zostało 1 185 700,00 zł, z budżetu miasta 875 480,00 zł, co oznacza niedobór 
środków w wysokości 1 375 300,00 zł. 

Kwota jaką oszacowano pozwoliłaby na sfinansowanie obiadów w szkołach 
podstawowych, zakup abonamentów obiadowych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz 
częściowe sfinansowanie obiadów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. 
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6.1. Dodatek mieszkaniowy w 2021 roku zaplanowano dla 1950 uprawnionych, 
którym przewiduje się przyznać 17550 świadczeń. Szacunkowa wartość zadania wynosi 
4 460 683,00 zł. Uchwalony przez Radę Miejską Inowrocławia budżet zapewnia kwotę 
4 127 029,00 zł. Wartość niedoszacowania wynosi 333 654,00 zł. 

6.2. Dodatek energetyczny został zaplanowany dla 500 środowisk na co wg 
szacunkowo określonej wielkości wydatków niezbędna jest kwota 74 431,00 zł, natomiast 
uchwała budżetowa w obecnym jej brzmieniu wcale nie zapewnia środków finansowych na 
powyższy cel, a więc niedoborem jest cała oszacowana kwota. 

7. Realizowanie usług opiekuńczych dla małoletnich i dorosłych dzieci dotkniętych 
zaburzeniami rozwoju o podłożu psychicznym nadal wymagać będzie zakupu usług 
specjalistycznych. Szacujemy koszt tych usług na kwotę 259 200,00 zł, aby zabezpieczyć 
usługi dla 60 dzieci. Miesięcznie należy zapewnić 600 godzin dla wyżej podanej grupy dzieci. 

Budżet w aktualnym kształcie gwarantuje kwotę 40 900,00 zł, co oznacza niedobór 
na poziomie 218 300,00 zł. 

8. Kontynuowana będzie realizacja wypłat świadczeń wychowawczych wobec 
uprawnionych mieszkańców naszego miasta na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz. U z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm. 

W roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 66 561 000,00 zł na pomoc dla około 
11 000 dzieci. Budżet zapewnia 49 920 800,00 zł, tym samym niedobór środków wynosi 
16 640 200,00 zł. 

9. Wykonanie zadań wynikających z kolejnej edycji programu „Dobry Start” , który 
zakłada wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde 
uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, na które osoba uprawniona (rodzic, opiekun 
faktyczny, opiekun prawny lub pełnoletnie dziecko) złoży wniosek w okresie zasiłkowym. 
Zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 2 263 000,00 zł na świadczenia dla 
7300 uprawnionych. Budżet zapewnia kwotę 1 942 100,00 zł – niedobór wynosi 
320 900,00 zł. 

10. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie powodują 
znaczących wydatków. Wnioskowana kwota 4 682,00 zł, budżet zapewnia kwotę 4 500,00 zł. 

11. Na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych Ośrodek zaplanował 
wydatki w wysokości 25 000,00 zł i kwota ta jest ujęta w obowiązującym budżecie. 

Należy zaznaczyć, że prognozy wydatków dot. wspierania rodziny w ciągu roku 
mogą ulec zmianie o ile znacząco wzrosną koszty utrzymania rodziny. 

W ramach wspierania usługowego należałoby zapewnić szeroką pomoc dla rodzin 
opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem, jednak przy narastających potrzebach opieki 
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi jest mało prawdopodobny wzrost nakładów 
finansowych na ten cel w roku bieżącym, chyba że uzyskamy wsparcie środków 
zewnętrznych przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ważnym zadaniem jest ciągła praca z rodzinami dysfunkcyjnymi prowadzona przez 
służby socjalne, konsultantów (prawnika, psychologa, pedagoga) i przede wszystkim Zespół 
ds. Rodziny i Interwencji Socjalnej, asystentów rodziny, którym należy zapewnić stały rozwój 
zawodowy i zabezpieczyć godne wynagrodzenie za tę trudną pracę.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/328/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

  

 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przyjmowanie sprawozdań 
z działalności wójta. 

 Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, w terminie do 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy 
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia 
potrzeby związane z realizacją zadań. Potrzeby te stanowią w myśl art. 179 ust. 2 
ww. ustawy, podstawę uchwalenia przez radę gminy gminnych programów wspierania 
rodziny. 

 W uchwale przedstawiono sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Inowrocławiu z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2020 rok. 
Określono także potrzeby w zakresie wspierania rodziny na 2021 r., które pozwolą 
wykonawcy tego zadnia - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, na jego realizację. 

 Uchwała podlega przedłożeniu do regionalnej izby obrachunkowej 
(art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie 
z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęta zakresem jej nadzoru. 

 Mając powyższe na uwadze, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r. wraz z wykazem potrzeb na 2021 r. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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