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Pan 
Andrzej Bielicki 
Radny Gminy Nowe Warpno 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28-06-2022 roku (data wpływu do burmistrza 04.07.2022r) 
informuję, że na bieżąco zapoznawano się z zasadami skorzystania z wsparcia, w ramach Programu 
Rozwoju Rodzinnych Dornów Pomocy - edycja na rok 2022 i przeanalizowano potrzeby oraz 
możliwości Gminy w tym zakresie. 
W ramach programu gmina mogła skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na 
zadania związane z pobytem osób wymagających wsparcia w rodzinnych dornach pomocy, jeżeli: 
- w 2022 r. będzie partycypować w kosztach pobytu osób kierowanych przez gminę do rodzinnych 
dornów pomocy na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 marca 2012 r. w sprawie rodzinnych dornów pomocy (Dz. U. poz. 719), zwanego dalej 
„rozporządzeniem", 

planuje udostępnić z zasobów gminy budynek celem utworzenia w nim 
w 2022 r. rodzinnego dornu pomocy na podstawie § 52 art. 2a lub 2b ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. planuje zawarcie urnowy z osobą fizyczną lub 
organizacją pożytku publicznego na prowadzenie rodzinnego dornu pomocy, jednocześnie 

udostępniając na ten cel budynek. 

Żaden z powyższych warunków nie był spełniony. 

Art.52 ust.1 ustawy o pomocy społecznej mówi, że w przypadku braku możliwości zapewnienia 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub 
niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie 
rodzinnego dornu pomocy. 
Co jest bardzo istotne, w chwili obecnej w naszej gminie nie występuje ani jeden przypadek, w którym 
by występowało brak zapewnienia wystarczających usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania . 



W sposób ciągły monitorowana jest sytuacja osób i rodzin w Gminie Nowe Warpno pod 
względem potrzeb, m.in. osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Celem rozeznania 
faktycznego zapotrzebowania na pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowym Warpnie, zwany dalej „Ośrodkiem", współpracuje z instytucjami mającymi kontakt z ww. 
osobami lub ich otoczeniem (np. Publiczny i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Parafia, Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie, Caritas oddział Nowe Warpno, sołtysi 
z terenu gminy). Dodatkowym atutem jest fakt, że specyfika naszej Gminy (mała ilość mieszkańców) 
znacznie ułatwia rozeznanie środowiska, społeczność reaguje na niepokojące sytuacje i zgłasza takie 
fakty do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni reagują na każdy wniosek (sygnał) 

wpływający do Ośrodka. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie zatrudnia dwie opiekunki, które realizują usługi 

opiekuńcze w Gminie. Obecnie świadczona pomoc w formie usług opiekuńczych w pełni zaspokaja 
potrzeby mieszkańców, nie jest wykorzystany w 100% limit godzin usług opiekuńczych. 

Mając na uwadze starzejące się społeczeństwo nie jest wykluczone że w przyszłości zaistnieje 
konieczność rozszerzenia wsparcia w tym zakresie, co jest sygnalizowane w sprawozdaniach Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Nowe Warpno na lata 2022-2030, o których wspomniał Pan w piśmie. 

Kwestia umieszczania osoby w Domu Pomocy Społecznej(DPS) jest oparta o procedurę, która 
odbywa się na podstawie art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, który mówi że osobie 
wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w 
formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W tym 
zakresie istotne znaczenie ma brak możliwości zastosowania art.SO ust 1-2 ustawy o pomocy 
społecznej, czyli zakres pomocy udzielanej w ramach usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem(art.50 ust.3 ustawy o pomocy 
społecznej) jest zbyt ograniczony do faktycznych potrzeb osoby. 
Ponoszone koszty o których Pan wspomina w zapytaniu w związku z pobytem w DPS były i są w 
stosunku do osoby, która i tak ze względu na jej stan, nie mogłaby przebywać w Rodzinnym Domu 
Pomocy. 

Gmina do dzisiaj nie podpisywała umowy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia 
Rodzinnego Domu Pomocy z uwagi na brak takiej potrzeby. 

Jednak widząc, że sytuacja ta na przestrzeni czasu może ulec zmianie, podjęto działania w kierunku 
rozpoznania możliwości utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy. Ze względu na fakt, że RDP tworzy 
się na ilość miejsc od 3 do 8, a takie obłożenie dla naszych mieszkańców jest mało prawdopodobne -
zebrano informacje od kierowników OPS z powiatu polickiego o zapotrzebowaniu na ewentualne 
umieszczenie na podstawie porozumień międzygminnych ich podopiecznych. 
W dniu 02.02.2022r. ogłosiłem zamiar utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy i nabór ofert od osób 
lub organizacji pożytku publicznego, które byłyby zainteresowane podpisaniem umowy w tym 
zakresie. Wpłynęła 1 oferta. Obecnie trwają negocjacje co do warunków umowy i zakresu świadczenia 
usług. Po zakończeniu tego procesu planowane jest podpisanie umowy. 

Otrzymują: 

- adresat, 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, 
- a/a 
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