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Dom Pomocy Społecznej „Kalina” jest jednostką organizacyjną Miasta 

Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami 
przewlekle somatycznie chorymi. Placówka zapewnia całodobową opiekę 
świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie 
obowiązującego standardu. 

 

W 2021 roku średnioroczne wykorzystanie miejsc wynosiło 
180 mieszkańców na 195 miejsc, co stanowiło 92,30%. Nieznaczne obniżenie 
liczby wykorzystanych miejsc spowodowane było faktem, podobnie jak                          
w latach poprzednich tym, że zgony mieszkańców wystąpiły w ostatnich dniach 
miesiąca, a przyjęcia z początkiem nowego miesiąca oraz obostrzeniami 
związanymi z COVID-19 co przełożyło się na  mniejsze zainteresowanie 
całodobową opieką. Ilość mieszkańców na koniec poszczególnych miesięcy 
sprawozdawczych prezentuje poniższa tabela. 

 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ilość 
mieszkańców 175 177 182 180 178 181 183 181 185 180 181 180 

 
 
Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w DPS „Kalina” przebywały 

osoby z 36 gmin z północno-wschodniej Polski w tym: 
 88 osób pochodziło z Suwałk, w tym 3 osoby, których pobyt finansowany 

był z budżetu państwa,  
 17 osób skierowanych było z Gminy Suwałki, w tym 2 osoby, których pobyt 

finansowany był z budżetu państwa,  
  9 osób skierowanych było z Augustowa, w tym 1 osoba, której pobyt 

finansowany był z budżetu państwa,  
  9 osób skierowanych było z Gołdapi, w tym 2 osoby, których pobyt 

finansowany był z budżetu państwa,   
  4 osoby skierowane były z Ełku, w tym 2 osoby, których pobyt finansowany 

był z budżetu państwa, 
  3 osoby skierowane były z Gminy Wiżajny, w tym 2 osoby, których pobyt 

finansowany był z budżetu państwa, 
  3 osoby z Siemiatycz, których pobyt finansowany był z budżetu państwa. 
 po 3 osoby z Olecka i Gmin: Rutka Tartak, Kalinowo, Raczki, 
 pozostałych 35 mieszkańców to pojedyncze osoby z innych gmin 

ościennych, w tym 15 osób, których pobyt finansowany był  
z budżetu państwa. 



 

3 
 

 

Poniższy schemat graficzny obrazuje strukturę procentowego wykorzystania 
miejsc przez poszczególne gminy wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku.  
 
 

Suwałki - miasto
48,9%

Gmina Suwałki
9,4%

Augustów
5,0%

Gmina Rutka 
Tartak
1,7%

Gmina Raczki
1,7%

Gmina Wiżajny
1,7%

Olecko 
1,7%

Gołdap
5,0%

Gmina Kalinowo
1,7%

Ełk
2,2%

Siemiatycze
1,7%

pozostałe gminy
19,4%

 
 
 
W omawianym okresie rotacja mieszkańców przedstawiała się następująco: 
zmarły 33 osoby, 3osoby ze względu na stan zdrowia zostały skierowane  
do hospicjum, natomiast 2 osoby do domu pomocy społecznej dla osób 
psychicznie chorych,  4 osoby powróciły do środowiska zamieszkania, gdzie 
objęci zostali wsparciem rodziny lub ośrodka pomocy. Na ich miejsce 
sukcesywnie przyjmowano nowych mieszkańców. W 2021 roku łącznie 
przyjętych zostało 48 osób.  
 

 
Ilość zgonów mieszkańców w latach 2016-2021 

 
W 2021 roku zgony nastąpiły we wszystkich kategoriach wiekowych 

mieszkańców. Jednak zdecydowaną większość odnotowano wśród osób 
starszych, w kategorii 75-80 lat i powyżej 80 lat (średnia 
długośćżyciamieszkańców DPS „Kalina” w 2021 roku to 82 lata).   
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Wiek mieszkańców Domu prezentuje poniższy wykres 

 
 W omawianym okresie najliczniejszą grupę, podobnie jak w 2020 roku,  
bo aż 73,3%, stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Dominowały 
osoby w przedziale wiekowym 61-74 lata (44,4% ogólnej populacji wszystkich 
mieszkańców Domu). Natomiast w stosunku do 2020 roku zmalał odsetek osób, 
które przekroczyły 80 rok życia. Sytuację tej grupy osób determinowała 
niepełnosprawność i wielochorobowość. Mieszkańcy ci wykazywali znaczne 
ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.  

Spośród ogółu mieszkańców, na koniec grudnia 2021 roku 70,56% 
mieszkańców posiadało całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej 
egzystencji lub znaczny stopień niepełnosprawności, 24,45%  legitymowało się 
całkowitą niezdolnością do pracy lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, 1 osoba posiadała lekki stopień niepełnosprawności,                  
a w przypadku pozostałych mieszkańców trwają procedury dotyczące ustalania 
stopnia niepełnosprawności. 

W 2021 roku diagnoza sprawności ruchowej mieszkańców zbliżona była 
do sprawności z 2020 roku i przedstawiała się następująco: 31,1% stanowiły 
osoby obłożnie chore, 32,2% osób poruszało się na wózkach inwalidzkich,  
8,9% osób poruszało się przy pomocy balkoników lub przy pomocy kul,  
a jedynie 27,8% osób było sprawnych ruchowo, jednakże ich stan zdrowia 
również wymagał rehabilitacji, terapii i podawania leków. 
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Według stanu na dzień 31.12.2021 r. tylko 18 osób miało rozpoznane 
jedno schorzenie, po dwa lub trzy schorzenia stwierdzono u 60 osób,  
a u pozostałych 102 osób zdiagnozowano aż 4 lub więcej schorzeń. Podobnie 
jak w roku ubiegłym dominowały choroby neurologiczne, internistyczne                        
i układu krążenia. Ponadto u 90 mieszkańców stwierdzono zaburzenia o podłożu 
psychicznym i z chorobami otępiennymi.  

W  okresie objętym informacją w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
COVID-19 zaszczepionych zostało 90% mieszkańców oraz 70% personelu 
jednostki. 

 

Z powodu różnorodności schorzeń mieszkańców kuchniaprzygotowywała 
średnio 11rodzajów diet dziennie i około 42 dodatków specjalnych. Zarówno 
diety, jak i dodatki specjalne wydawane były na zlecenia lekarskie i stanowiły 
istotne uzupełnienie farmakoterapii i rehabilitacji leczniczej.Zgodnie z 
wymogami dotyczącymi standaryzacji usług, mieszkańcom przygotowywane są 
dwa zestawy posiłków do wyboru, a średnia dzienna stawka żywieniowa w 2021 
roku wyniosła 23,71 zł. 

 

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Domu uczestniczyli w różnorodnych 
formach terapii i zajęciach integracyjnych. Na co dzień były to zajęcia 
indywidualne i grupowe z zachowaniem reżimu sanitarnego i obostrzeń 
wynikających z zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2. Zajęcia 
prowadzone były z zakresu malarstwa, rysunku, haftu, dziewiarstwa, origamii, 
ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii, teatroterapii oraz ćwiczeń 
ogólnousprawniających.  

Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat w DPS „Kalina” praca                            
z mieszkańcami realizowana jest metodą autorskich programów terapeutyczno -
rehabilitacyjnych opracowywanych  i realizowanych przez pracowników Domu. 
Poniża tabela prezentuje wykaz programów (wraz z liczbą uczestników) 
realizowanych w 2021 roku. 

 

L.p. Tytuł programu 
Ilość osób 

uczestniczących               
w programie 

1.  Program rehabilitacji przyłóżkowej  
z elementami psychoterapii i terapii zajęciowej. 

45 

2.  Program rehabilitacji leczniczej. 89 
3.  Program zajęć terapeutycznych realizowanych                

w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w 
ramach indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. 

wszyscy 
mieszkańcy 

4.  Program wsparcia dla osób ze stwardnieniem 
rozsianym. 

14 
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5.  Program grupy wsparcia dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 

17 

6.  Program pomocy psychologicznej. wszyscy 
mieszkańcy 

7.  Program pracy z osobami chorymi  
na Alzheimera  

31 

8.  Program dotyczący organizacji sieci wolontariuszy w 
DPS „Kalina”                       w Suwałkach pn. 
„Wolontariusze promieniem nadziei”. 

wszyscy 
mieszkańcy 

9.  Program dotyczący ochrony wspomnień mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej „Kalina” pn. „Śladami 
przeszłości”  
i „Kalinowe opowieści”. 

6 

10.  Program dotyczący poznawania świata                                  
i różnego rodzaju aspektów życia codziennego oraz 
świata zwierząt i roślin poprzez udział w klubie 
dyskusyjnym pn. „Kocham kino”. 

8 

11.  Program dotyczący usamodzielnienia mieszkańców w 
zakresie czynności dnia codziennego, samoobsługi i 
lokomocji pn. „Trening umiejętności samoobsługi”. 

9 

12.  Program rehabilitacji pocovidowej. 113 
13.  Program terapii muzyką „Wszystko gra”. 20 
14.  „Ścieżka zdrowia” – zajęcia ogólnousprawniające na 

świeżym powietrzu. 
13 

  
Powyższe zestawienie świadczy o dużym urozmaiceniu oferty 

terapeutycznej i wachlarza zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych. 
 

Jednym z podstawowych standardów domu pomocy społecznej jest 
wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. 
W zespole tym działają pracownicy, którzy na co dzień świadczą czynności 
pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz organizują czas 
wolny. W 2021 roku mieszkańcami Domu i uczestnikami Domu Dziennego 
Pobytu opiekowała się 106 osobowa załoga wspierana wolontariuszami,  
co pozwoliło utrzymać wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – 
opiekuńczym Domu na wymaganym poziomie tj. 0,5 na jednego mieszkańca.  

 
Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela: 
   

Stanowisko 
2021 2020 

osoby etat osoby etat 

Dyrektor 1 1 1 1 
Gł. Księgowy 1 1 1 1 
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Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy 73 72,5 78 75,75 
Dział Medyczno – Rehabilitacyjny 12 11,75 13 12,75 
Sekcja finansowa 3 3 3 3 
Dział gospodarczy i obsługi 12 12 13 12,75 
Stanowisko ds. pracowniczych 1 1 1 1 
Stanowisko ds. sekretariatu - - - - 
Inspektor BHP 1 0,13 1 0,13 
Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” 2 2 2 2 
Razem 106 104,38 113 109,38 

 
W celu optymalizowania kosztów utrzymania rokrocznie podejmuje się 

różnorodne działania oszczędnościowe. Wiąże się to zarówno z racjonalnym 
dokonywaniem niezbędnych zakupów, oszczędnym gospodarowaniem mieniem, 
analizą wykorzystywania materiałów i środków pod kątem wypracowywania 
racjonalnych norm ich zużywania, jak też stosowanie racjonalnej polityki 
minimalizowania kosztów zatrudnienia poprzez pozyskiwanie refundowanych 
pracowników we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach oraz 
korzystanie z pomocy wolontariuszy. W omawianym okresie pracowało                    
w naszej jednostce, średnio - 11 wolontariuszy.  

Standard usług wymagał systematycznego szkolenia kadry pracowniczej. 
W omawianym okresie odbyły się szkolenia zewnętrzne, a ich tematykę i ilość 
osób uczestniczących w szkoleniu prezentuje poniższa tabela. 

 

L.
p. 

Tematyka szkolenia 
Ilość osób 

uczestniczących         
w szkoleniu 

1. 
Realizacja standardów kontroli zarządczej  
w jednostkach sektora finansów publicznych.  
 

15 

2. 
Zamówienia publiczne.  
 

1 

3. 

Jak wspierać mieszkańców domu pomocy 
społecznej w czasie pandemii z uwzględnieniem 
alternatywnych i wspomagających sposobów 
porozumiewania się w przypadku osób  
z problemami w komunikacji werbalnej. 

1 

4. 
Kasa zapomogowo-pożyczkowa w praktyce. 
Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy. 

1 

5. 
Zmiany w przepisach prawa dot. oceny pracy 
pracowników socjalnych. 
 

1 



 

8 
 

6. 
Elektronizacja zamówień publicznych – zajęcia 
 praktyczne z komputerami dla zamawiających. 

1 

7. 
Sygnaliści 2021 – nowe obowiązki. Jak uniknąć 
błędów i sankcji? 

1 

 
Ponadto przeprowadzono wymagane przepisami prawa szkolenia 

okresowe w dziedzinie BHP - 61 pracowników. 
W omawianym okresie organizowano również we własnym zakresie 

wewnątrzzakładowe warsztaty szkoleniowe o poniższej tematyce:  

L.p. Tematyka szkolenia 
Ilość osób 

uczestniczących  
w szkoleniu 

1. 
Stres-relaks- alternatywne sposobyrozładowania 
napięcia   

28 

2. 

Prawa mieszkańców domu pomocy społecznej 
oraz kierunki prowadzonej terapii i metod pracy 
z mieszkańcami dps, w tym w zakresie 
komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, 
o ile występują problemy z komunikacja 
werbalną mieszkańców 

29 

3. 
Zaburzenia emocjonalne występujące podczas 
trwania pandemii Covid-19 

33 

4. 
Psychologiczne aspekty opieki nad osobami 
starszymi: samotność, depresja, stany lekowe, 
upór, niepełnosprawność 

34 

5. Wewnętrzne i zewnętrzne objawy stresu 32 
6 Jakość życia mieszkańców domu pomocy 

społecznej jako subiektywna ocena 
funkcjonowania i sytuacji życiowych  

 
33 

7 Praca z osobą w podeszłym wieku w kontekście 
psychologicznych konsekwencji starzenia się 

25 

 
W związku z trwającą pandemią COVID-19 jednym z wyzwań było 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu.  Dlatego też 
przestrzegano procedur regulujących funkcjonowanie placówki, jak również   
rekomendacji i wytycznych dotyczących organizacji pracy przygotowanych 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wojewodę, 
inspektorów sanitarnych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób 
zakaźnych. Kładziono również nacisk na edukację personelu oraz osób 
przebywających w DPS „Kalina” w zakresie istniejących procedur 
higienicznych i dotyczących zachowania dystansu społecznego. W celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 pracownicy Domu 
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wyposażeni zostali w niezbędne środki ochrony osobistej. Ponadto Dom 
dysponował niezbędnym sprzętem tj. koncentratorami tlenu, ssakami 
elektrycznymi, pulsoksymetrami, zamgławiaczem do dezynfekcji pomieszczeń, 
lampami bakteriobójczymi, matami dezynfekcyjnymi, urządzeniami 
odkażająco-dezynfekcyjnymi. W 2021 roku wystąpiły pojedyncze ogniska 
zakażenia COVID-19, ale nie wystąpiła sytuacja stanowiąca zagrożenie dla 
prawidłowego świadczenia usług. Mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej i 
stresującej sytuacji spowodowanej wystąpieniem zachorowania mieli możliwość 
skorzystania z pomocy psychologicznej.  
 

W omawianym okresie sprawozdawczym strukturę wydatków Domu  
Pomocy Społecznej „Kalina”, według rodzaju wydatków wyróżnianego  
paragrafami przedstawia poniższa tabela: 
 

§ wyszczególnienie 
Dz.852 Rozdz. 85202 

2020 2021 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

32 684,68 21 837,30 

4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 157 936,21 5 207 511,20 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 

środki europejskie 
357 610,87 42 909,05 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 
udział środków bud. państwa 

66 634,00 8 069,98 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 353 274,86 383 574,52 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  915 511,30 920 717,75 
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki 

europejskie 
62 202,74 7 491,93 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - udział 
środków bud. państwa 

11 590,78 1 409,02 

4120 Składki na Fundusz Pracy 88 357,14 85 198,79 
4127 Składki na Fundusz Pracy - środki 

europejskie 
5 921,87 583,92 

4129 Składki na Fundusz Pracy - udział środków 
bud. państwa 

1 105,72 109,82 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103 714,76 115 833,30 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 519 362,27 430 914,84 
4217 Składki na Fundusz Pracy - środki 

europejskie 
99 175,49 0,00 

4219 Składki na Fundusz Pracy - udział środków 
bud. państwa 

17 875,22 0,00 

4220  Zakup środków żywności 656 865,86 625 430,29 
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4230  Zakup leków, wyrobów medycznych 73 808,20 71 896,08 
4260  Zakup energii 340 348,73 363 960,02 
4270  Zakup usług remontowych 86 626,73 21 455,75 
4280  Zakup usług zdrowotnych 37 290,00 32 039,20 
4287 Składki na Fundusz Pracy - środki 

europejskie 
8 435,00 0,00 

4289 Składki na Fundusz Pracy - udział środków 
bud. państwa 

1 505,00 0,00 

4300  Zakup usług pozostałych 183 664,19 200 767,33 
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 6 507,33 6 075,25 
4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 165,00 
4430 Różne składki i opłaty 16 873,00 14 513,00 
4440 Odpisy na ZFSS  187 126,92 178 187,08 
4480 Podatek od nieruchomości 40 521,00 51 846,58 
4520 Opłaty  na rzecz budżetów jednostek  

samorządu terytorialnego 
31 500,20 36 661,30 

4610 Koszty postępowania sądowego                         
i prokuratorskiego 

0,00 257,63 

4700 Szkolenie pracowników niebędących  
członkami korpusu służ. cywilnej 

2 579,00 4 449,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

167 987,25 0,00 

§ wyszczególnienieDz.900 Rozdz. 90001 
4300  Zakup usług pozostałych 5 698,20 5 489,00 
Suma 9 640 354,52 8 839 353,93 

 
 W 2021 roku w stosunku do 2020 r. budżet zmniejszył się o kwotę 
801 000,59 zł, tj. o 8,31 %  i wynikał z obniżenia liczby wykorzystanych miejsc 
spowodowanego mniejszym zainteresowaniem całodobową opieką.  
 W 2021 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem 
na  szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                   
i zwalczaniem COVID-19. Łącznie w 2021 roku pozyskano środki w kwocie 
333 606,71 zł, w tym: 

 60 573,72 zł- w ramach grantu pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa  
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pozyskana  kwota 
przeznaczona została na wypłatę dodatków dla pielęgniarek, które 
ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy, 
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 92 589,99 zł- w ramach programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” finansowanego ze Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskane środki przeznaczono na: 

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz utworzenie strefy aktywności 
sportowo- rekreacyjnej i wdrożenie realizacji programu rehabilitacji 
postcovidowej, 

 zakup pościeli oraz ręczników, bielizny nocnej oraz osobistej,  

 doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej do walki                      
z epidemią, 

 zakup sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego                      
w jednostce. 

 180 443,00 zł- w ramach otrzymanego wsparcia finansowego ze strony 
Wojewody Podlaskiego. Środki przeznaczone zostały na wzmocnienie 
zabezpieczenia jednostki przed skutkami występowania wirusa,  
w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości 
usług świadczonych przez dps oraz zakup niezbędnych środków  ochrony 
osobistej, sprzętu i wyposażenia. Otrzymana kwota, zgodnie z wytycznymi 
przeznaczona została na: 

 wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, 

 zakup niezbędnych środków ochrony osobistej oraz sprzętu                             
i wyposażenia. 

 Otrzymane od samorządu  środki finansowe (przy wsparciu pozyskanych 
środków zewnętrznych) pozwoliły zaspokoić wszystkie potrzeby i sprostać 
problemom, z którymi zderzył się DPS ,,Kalina” w omawianym, trudnym 
okresie, przy rozprzestrzeniającym się COVID-19.   
 
W 2021 r. budżet  DPS ,,Kalina”  pochodził z następujących źródeł: 
 

 
 

2020 r. 2021 r. Różnica 

Ogółem: 9.640.354,52 8 839 353,93 - 801 000,59 
z budżetu wojewody 834 311,28 807 919,01 -26 392,27 
z budżetu PFRON 90 000,00 92 589,99 2 589,99 
z budżetu samorządowego:           7 787 347,55 7 697 828,21 - 89 519,34  
środki budżetu państwa 395 349,72      

w tym: 
 wydatki na COVID-19 

395 349,72  

190 031,82 
w tym: 

 wydatki na COVID-19 

190 031,82 
 

 -205 317,90  
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środki unijne 533 345,97 
w tym: 

 wydatki na COVID-19 

533 345,97 

50 984,90 
w tym: 

 wydatki na COVID-19 

50 984,90 

   -482 361,07 
 

 

 
W kwocie 7 697 828,21 zł pochodzącej z budżetu samorządowego, kwota  

2 674 426,26 zł obciążała budżet miasta Suwałk, przy uwzględnieniu dochodów 
budżetowych odprowadzonych na rachunek budżetu miasta Suwałk w kwocie                
4 772 176,71 zł oraz sumy wpłat dokonanych przez członków rodzin osób 
skierowanych do DPS „Kalina” z miasta Suwałk w wysokości 251 225,24 zł.  

Dotacje otrzymywane przez DPS „Kalina” są ściśle związane z systemem 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu. Osoba umieszczona w domu pomocy 
społecznej ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych świadczeń 
(renta, emerytura, zasiłek stały z pomocy społecznej). Pozostałą część kosztów 
pobytu w przypadku osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r., pokrywa 
wojewoda, a w przypadku osób umieszczanych po 1 stycznia 2004 r. rodzina 
mieszkańca i gmina właściwa ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania, 
przy czym zasady odpłatności rodzin przedstawiają się następująco:                            

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej posiadającej członka rodziny                 
w dps odpłatność naliczana jest, jeżeli dochód tej osoby jest wyższy niż 
300% kryterium dochodowego tj. 2 328,00 zł  (776 zł x 1 osoba x 300%), 
jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa 
niż 300% tego kryterium, 

 w przypadku osoby żyjącej w rodzinie jej odpłatność za pobyt członka 
rodziny w dps naliczana jest, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1 800,00 zł (600 zł x 1 osoba  x 300%)               
z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być 
niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

 

     Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na jednego mieszkańca wyniosła 
2 557,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1.305,00  zł.  
 

Ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS „Kalina”  

Wyszczególnienie 
Ilość osób 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

Stan na dzień 
31.12. 2020 r. 

Mieszkaniec w całości pokrywający odpłatność 
za pobyt w dps z własnego dochodu 

5 5 

Całość kosztów za pobyt mieszkańca pokrywa 
gmina 

1 0 

Mieszkaniec + rodzina  10 8 
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Mieszkaniec + rodzina + gmina 9 12 
Mieszkaniec + gmina 130 122 
Stare zasady – pobyt finansowany jest z dotacji 
(osoby przyjęte lub skierowane do dps przed  
1 stycznia 2004 roku)  

25 27 

 
 
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS ,,Kalina” w 2021 roku, 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 
3.913,00 zł i był jednym z najniższych spośród domów pomocy społecznej                
o tym samym profilu w naszym województwie.  

 

W 2021 roku roczne dochody budżetowe w DPS ,,Kalina” wyniosły:  
ogółem                                                                                 4 772 176,71 zł 

w tym:   

 wpływy z usług         4 759 697,12 zł,     

 wpływy z pozostałych odsetek                        0,10 zł,                                                          

 wpływy z różnych dochodów            12 479,49 zł. 
 

Z powyższych danych wynika, że najwyższy udział w zrealizowanych 
dochodach miały, wzorem lat ubiegłych, dochody stanowiące tzw. „wpływy 
z usług”, czyli odpłatność za pobyt wnoszona przez mieszkańców i inne gminy 
kierujące mieszkańców do DPS „Kalina”. Pozostałe dochody pochodziły           
z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, należnych 
jednostce wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego i składek ZUS itp. 

W 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina” w Suwałkach 
zapewniano świadczenie usług mieszkańcom zgodnie z obowiązującym 
standardem, co znalazło potwierdzenie zarówno w wynikach kontroli 
wewnętrznych jak i zewnętrznych.      

 

W omawianym okresie jednostka kontrolowana była przez: 

 Sędziego Sądu Rejonowego w Suwałkach – w zakresie przyjęcia                              
i przebywania osób  z zaburzeniami psychicznymi; 

 Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Suwałkach – w zakresie 
oceny stanu kontroli zarządczej w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2020 roku; 

 Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach – w zakresie 
oceny stanu sanitarnego obiektu oraz w zakresie zwalczania chorób 
zakaźnych i reżimu sanitarnego SARS-CoV-2; 

 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach – 
przedmiotowy zakres kontroli dotyczył  zgodności realizowanych zadań  
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z przepisami prawa regulującymi działalność domów pomocy społecznej 
oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z października 2019 r.; 

 Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach – w zakresie 
bezpieczeństwa żywności i żywienia.  

 Ww. kontrole nie wniosły uwag do jakości świadczonych usług. 
Funkcjonowanie placówki zostało pozytywnie ocenione, a drobne 
nieprawidłowości, które zostały stwierdzone w zakresie oceny stanu kontroli 
zarządczej w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2020 roku skorygowano  
na bieżąco.  
  

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 
działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. W 2021 r. z tej formy wsparcia 
korzystało 13 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Miesięczny 
koszt pobytu w DDP ,,Kalinka” ustalono na poziomie 1.323,00 zł, natomiast 
średnia odpłatność uczestnika wynosiła 169,49zł. Szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności określa uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. 
Instytucją kierującą do Domu Dziennego Pobytu jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach. Ta środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służy 
utrzymaniu nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 
60 lat w ich naturalnym środowisku i przeciwdziała instytucjonalizacji. 
Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu ,,Kalinka” zapewnia się w szczególności 
opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury               
i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący). 

Poniżej przedstawiamy wynikającą z klasyfikacji budżetowej strukturę 
wydatków Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2021 r. według rodzaju 
wyróżnianego paragrafami:  
 

§ wyszczególnienie 
Dz.852 Rozdz.85203 

2020r. 2021r. 

3020 Wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń 217,14 410,56 
4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 030,51 77 799,74 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  6 263,21 3 974,44 
4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  11 080,26 14 147,82 
4120  Składki na Fundusz Pracy 905,26 1 961,40 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 2 008,58 5 985,24 
4210  Zakup materiałów i wyposażenia 1 661,63 4 263,71 
4220  Zakup środków żywności 9 409,96 14 582,59 
4260  Zakup energii 3 041,97 5 092,62 
4270 Zakup usług remontowych 153,79 214,30 
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4300 Zakup usług pozostałych 1 929,05 3 879,59 
4430  Różne składki i opłaty 0,00 364,80 
4440  Odpisy na ZFSS  1 612,27 2 015,33 
4480  Podatek od nieruchomości 530,00 731,42 
 100 843,63 135 423,56 

 
 Przyznane na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” środki 
finansowe zabezpieczyły potrzeby związane z działalnością ośrodka                          
i wyniosły 135 423,56 zł i były większe w porównaniu do poprzedniego roku    
o kwotę 34 579,93 zł ze względu na czasowe zawieszenie w 2020 roku 
działalności ośrodka w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ 
kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizując ich i wypełniając 
czas wolny, nie izolując równocześnie od własnego środowiska. Wspólne prace, 
rozmowy, spacery, uroczyste spotkania zbliżają ludzi do siebie. To często rodzi 
nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie 
i terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie świadomość bycia potrzebnym. 

W 2021 roku dochody budżetowe Domu Dziennego Pobytu ,,Kalinka” 
wyniosły 12 479,49  zł i stanowiły wpłaty uczestników DDP „Kalinka” ustalone 
decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, w oparciu                        
o uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie szczegółowych zasad 
odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”. 
 
 
                              Z poważaniem 


