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Sprawozdanie z działalności za rok 2009

Powitttowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

I. Pracownicy

W roku 2009 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinię, zatrudnionych było 23 osoby (19,75

etatów), na następujących stanowiskach:

kierownicze stanowiska urzędnicze :

. dyrektorjednostki-1 I Ietat.

. zastępca dyrektora- Il 1 etat

. główny księgowy- I l I etat.

stanowiska urzędnicze:

. starszy ręferent- 2 l I etat i 1 osoba zatrudniona na zastępstwo

. podisnspektor _ |l /ą etatu

.  inspektor-3/3etaty

. starszyinspektor- 1 l 7ętat

. księgowy .| l I etat (osoba na urlopie wychowawczym)

. starszy specjalista - 11 1 etat

stanowiska pracownicze:

. pracownik socjalny - Il I etat

. starszy pracownik socjalny- 7 l I ętat

. specjalista pracy socjalnej * 1/ 1 etatu

. starszy specjalista pracy socjalnej- 31 2%ętatu

. główny specjal ista-I lIetat

. psycholog- 31 3 etaty

stanowiska obsługi:

. sprzątaczka- I (osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych)



II. Pomieszczenia

Zbyt maŁa powierzchnia lokalowa, którą dysponujemy, nie porwa|a nam na prawidłowe

realizowanie nałożonych na nas zadań. Złe warunki pracy nie tylko utrudniają rea|izację

ustawowych zadan, ale wpływają na atmosferę w pracy' na kontakt z klientem. Zwiększają

prawdopodobieństwo popełnienia błędów. ograniczają wykonywanie profesjonalnej pracy

socjalnej, która jest jednym z głównych elementów w działaniach Centrum' Miejsce wykonywania

pracy socjalnej powinno gwarantować klientom pryrvatność, dlatego niezbędne i zasadne jest

dysponowanie dodatkowym pomieszczeniem, które zapewni odpowiednią atmosferę spotkan

i rozmów pracownika socjalnego z klientem. Nie jest to możliwe przy obecnejbazie lokalowej, gdy

w jednym pokoju cńercch pracowników socjalnych przyjmuje jednocześnie swoich klientów.

Dział ds. osób niepełnosprawnych, którego praca poza ana|izą dokumentów i typowymi

czynnościami biurowymi polega przede wszystkim na przyjmowaniu interesantów ( są to osoby

niepełnosprawne' w tym na wózkach inwalidzkich), I<tórzy składają wnioski o dofinansowanie

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, również funkcjonuje

w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Ze wzg|ędu na zby mała powierzchnię przeznaczoną

na pracę tego działu petenci przyjmowani są w większości na korytarzu (w wypadku osób na

wózkach jest to regułą).

I I I . Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I. Zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym, oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów
pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego działajądwa domy pomocy społecznej, sąto:

. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Radzyminie

. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszĘm wieku w Zielonce

W 2009 roku wydano 59 decyzji o umieszczeniu we własnych domach pomocy społecznej,

w tym do:

. DPS Zielor/rra- 19 decyzji;

. DPS Radzymin - 40 decyzji.



Na koniec 2009r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywato 178 osób w tym w:

. DPS Zielonka. 68 osób

DPS Radzymin- 110 osób.

Zgodnte z ustawą o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r, Nr175' poz.136f z pożn. zm.) dokumenty

do Domu Pomocy Społecznej kompletuje ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca

zamieszkania osoby zainteresowanej. ośrodek Pomocy Społecznej wydaje równiez decyzję

o skierowaniu do wybranego Domu i decyzje o odpłatności, które są podstawą dla PCPR-u

do wydania decyĄi o umieszczeniu w DPS- ie. Sredni miesięczny koszt utrzymania w domach

w 2009r. wynosił: Radzymin - 2494 zł ' Zie|onka- 2389 zł z tym, Że odpłatność ustala się

następująco: osoba zainteresowana 70oń wtasnego dochodu' jeśli stanowi to kwotę mniejszą

od wymaganej to osoby zobowięane do alimentacji ( tj. dzieci' rodzice, małżonkowie ) odpłacają

resztę według kryteriów ustawy. JeŚli osoba zaintęresowana nie ma rodziny lub rodziny nie stać

na pokrycie kosztów utrzymania jej członka w Domu Pomocy Społecznej, to róznicę pokrywa

Gmina.

2. Pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osó b Niepełnos p rawnyc h.

Zgodnte z ustawą z dnia 27 sierpnia I997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

otaz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr l23 poz.776 z poźn. zm) Rada Powiatu w

formie uchwały dzie|i środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

(PFRON) otrzymane na rea|izację poszczególnych zadan. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnośc,

będąca udziałem coraz większej części społeczeństwa i obejmująca wszystkie aspekty

funkcjonowania dotkniętego nią człowieka, wymusza podejmowanie różnorodnych działan w celu

zapewnienia słabszej części naszego społeczeństwa godnych warunków do Ącia i rozwoju. Jednym

z takich działańjest umożliwienie osobom niepełnosprawnych dostępu do rehabilitacji zawodowej

i społecznej, a tym Samym pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Srodki finansowe

otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w dużym stopniu

pomagają w rea|tzacji w/w celu.

Środki finansowe z za|<ręsu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem | 394 540 zł, ottzymane

zgodnie algorytmem przyznawania środków PERON zostaĘ Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII-

281109 z dnia 24 listopada2009r. podzielone na:



1. Srodki finansowe na zadania z zak'resu rehabilitacji zawodowei 213 000 zł, w tym:

l )

zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzęcz osób niepełnosprawnych

zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu ( art. ] ] ust.3

pkt 2 ustawy);

przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,

rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( art' 12a ustawy);

zwrot kosŹów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby

niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczen oraz adaptacji lub nabycia odpowiednichurządzen

ułatwiających pracę' lub funkcjonowanie, zakup i autoryzacja odpowiedniego

oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, atakżLe z kosztów rozpoznaniaptzez służby

medyczny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 26 ustatvy)

zwrot kosztów wyposaŻenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art' 26e ustawy);

finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

(art. 28 i 40 ustawy).

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznei w wysokości 1 130 540 zł,

w tymna :

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (art. 35

ust. l pkt.8) _355 |04zŁ;

dofinansowanie na rea|izację wymienionych poniżej zadań art. 35 a ust.l pkt.7 ustawy

wydatkowano ogólnie kwotę 775 436 zł',w tymna..

sprzęt rehabilitacyj ny przedmioĘ ortope dy czne środki pomocnicze'

turnusy rehabilitacyj ne,

bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne,

sport kultura i rekreacja i turystyka;

dofinansowanie zadań realizowanych na zlecenie przez fundacje oraz organizacje

pozarządowe( art. 35a ust. l pkt. 9c oraz art.36 ustawy) na kwotę 51 000 zł

2.

2)

3)



t

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ptzyznało w f009r. dofinansowania ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do:

1) sprzętu rehabititacji oraz środków pomocniczych i przedmiotów ońopedycznych:

i|ośó złoŻonych wniosków: 460

wypłacono dofinansowanie dla 217 osób w wysokości 289 689 zł

2) turnusów rehabilitacyjnych:

i|ośc złoŻonych wniosków _ 679

przyznano dofinansowanie dla 516 osób na kwotę 298 510 zł

wypłacono dofinansowania dla 467 osób w wysokości 27f 205 zŁ

3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

ilość, złoŻonych wniosków: 219

wypłacono dofinansowanie dla 37 osób w kwocie 183 089 zł

ztego na likwidację barier architektonicznych dla 30 osób na kwotę 134833 zł

4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych:

I|ośc zŁoionych wniosków: 12

ptzyznano dofinansowanie dla 3 wnioskodawców na kwotę 9 405 z|

3. opieka i tworzenie rodzin zastępczych

1) Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze będące pod opieką PCPR otrzymują wszechstronną pomoc w postaci opieki

pracownika socjalnego oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa

rodzinnego. W roku 2009 u każdej rodziny co najmniej dwarazy został' przeprowadzony wywiad

środowiskory przez pracownika Centrum. Podczas przeprowadzaria wpviadów ustalona została

sytuacja socjalno- bytowa. Jednocześnie rodziny zostały sprawdzone pod względem właściwego

sprawowania opieki nad dzieómi i ich wydolnością wychowawczą.

Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczychnałącznąkwotę 2 747 485,60 zł na podstawie

wydanych decyzji:

pomoc pieniężna dla nowo powstaĘch rodzin _ 55 decyzji;



jednorazowa pomoc pienięina na pokrycie niezbędnych wydatków związanych

zprzyjęciem dziecka do rodziny zastępczej- 36 decyzji,

rozwiryanie rodziny zastępczej ( postanowienie sądu) -27 decyzji,

zawieszenie wypłaĘ pomocy pienięznej dla rodzin zastępczych _ 3 decyzje,

spłata nienależnie pobranych świadczeń - 1 decyzja)

zmiana wysokości pomocy pienięinej dla rodzin zastępczych - 86 decyzji,

przedłużenie rodziny zastępczej dla pełnoletniego wychowanka_ || decyzji'

odstąpienie od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń- | decyzja,

pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej w sytuacji losowej - | decyzja,

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- 15 decyzji,

zawieszenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki- 6 decyĄi,

zaprzestanie wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - t2 decyzji,

pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 14 decyzji,

pomoc rzeczowa - 25 decyzji,

umorzenie wszczętego postepowania - 1 decyzja;

uchylenie decyĄi - 5 decyzji;

częściowe umorzenie spłaty _ 1 decyĄa;

odmowa przyznariapomocy na kontynuowanie nauki -2 decyzje;

uchylenie spłaty _ t decyzja.

2) Pogotowie rodzinne

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2009r. przebywało

11 dzieci ( 3 dzieci wrócio do rodziny biologicznej; I dziecko zostało umieszczone w rodzinie

zastępczej spokrewnionej; l dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej,

3 dzieci zostato umieszczonych w rodzinach zastępczych niespokrewnionych)'

3) Szkolenia PRIDE

Program szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych PRIDE

jest programem amerykańskim, który wykorzystywany jest również w wielu krajach europejskich,

takich jak Holandia, kraje skandynawskie, Węgry Słowacja a ostatnio takŻe Rosja i Ukraina.

Jest to program przygotowany w oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie praktyków



i teoretykow w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej w wielu krajach świata. Program Świetnie

nadaje się do uŻycia w Polsce, ponieważ nie odnosi się do amerykańskich warunków

czy możliwości, ale raczej umiejętności (kompetencji) jakie powinny posiadaÓ osoby

przygotowujące się do pełnienia opieki zastępczej. W zaspokajaniu podstawowych potrzeb

dziecka,zarówno ftzycznych. psychicznych i emocjonalnych,obowiązki opiekunów zastępczych są

takie same na całym świecie, tak jak taki sam jest ból i rozpacz dziecka, które utraciły rodziców

biologicznych.

Rok 2009 był ko1ejnym, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znalazło i przeszkoliło

kolejnych kandydatów na rodziny zastępcze. Była to grupa XII, która został przeszkolona

w okresie 06.10.2009r. do 07.01 .f0|0 r. W szkoleniu wzięło udział 5 rodzin i 5 osób samotnych.

Szkolenie ukończyto 15 osób, 2 rodziny wyraziły gotowośó do podjęcia funkcji rodzin adopcyjnej,

2 rodziny wyraziły gotowośó do podjęcia funkcji rodziny zastępczej. Następnym etapem

po ukończeniu szkolenia jest uzyskanie kwalifikacj i, 2 rodziny są w trakcie tego procesu, co daje

nadzieję na pozyskanie rodzin i miejsc dla dzieci potrzebujących opieki zastępczej.

4. Pomoc pieniężna dla petnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze, domy pomocy spotecznej, zaWady poprawcze, schroniska dla nieletnich

i specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, mtodzieżowe ośrodki wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizuje zadania dotyczące pełnoletnich

wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego,

domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieiy niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla

matek z małoletnimi dzieÓmi i kobiet w ciĘy, rodzin zastępczych oraz schronisk dla nieletnich,

zakładów poprawczych, specjalnych oŚrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków

wychowaw czy ch, poprzez :

. pohywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych

placówkach opiekuńczo- wychowa'wczych, równiei na terenie innego powiatu;

. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie otaz na kontynuowanie nauki osobom

opuszczaj ącym w/w placówki ;

. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do iycia

po opuszczeniu w/w placówek;

. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy;

. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.



osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo- wychowawczą typu rodzinnego

i socjalizacyjnego. dom pomocy społecznej dla dzlect i młodzieŻy niepełnosprawnych

intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciązy, oraz schronisko

dla nieletnich, za|<ład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek

wychowawczy, młodzieŻowy ośrodek socjoterapii, młodzieŻowy oŚrodek wychowawczy zwana

dalej ,,osobą usamodzielnianą'', zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie

i integrację ze Środowiskiem poptzez pracę socjalną atakię pomocą:

pienięzną na usamodzielnienie ;

pieniężnąna kontynuowanie nauki ;

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

w uzyskaniu zatrudnienia;

na zagospodarowanie-w formie rueczowej.

Pracownik socjalny kompletuje i analizuje dokumęntację oraz drogę życiową wychowanka,

uzupełnia braki w dokumęntach otrzymanych z placówek 'ł' rozpoczyna współpracę

z podopiecznym, która może trwaó do 25 roku życia wychowanka.

Proces usamodzielnienia jest procesem długotrwałym, który ma na cęlu przygotowanie

wychowanka do odpowiedzialnego Życia w społeczeństwie i doprowadzenia go do pełnego

usamodzielnienia się.

PCPR prowadzi rejestr pełnoletnich wychowanków oraz kompletuje dokumenty niezbędne

do przeprowadzenia procesu usamodzielnienia, wypłat pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania

nauki, usamodzielnienia oIaZ pomocy pienięznej na Zagospodarowanie.

Na podstawie złoŻonego przez wychowanka wniosku otaz zgromadzonej i opracowanej

przęz pracownika socjalnego dokumentacji wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie

przyznanta pomocy pieniężnej. Pracownik socjalny co najmniej dwa razy do roku przeprowadza

wywiad środowiskowy w miejscu zamięszkania wychowanka.

Warunkiem przyznania pomocy pienięznej z tytlilu kontynuowania nauki, usamodzielnienia

i zago spodarowania j e st realizacj a indywi dualne go pro gramu usamo dzielnia.

Indywidualny program usamodzielnienia to dokument przygotowywany przez pracownika

socjalnego PCPR wspólnie z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia, okreŚla plany

rea|izacji, do których zobowięuje się wychowanek.

Nie w1rviązy"wanie się z załoień programu (bez uzasadnionych przyczyn) może spowodować

odmowę ptzyznania lub zaprzestanie wypłaty Świadczeń.



Wszystkie elementy wymienione wyżej są częścią pracy socjalnej wykonywanej przez pracownika

socjalnego z podopiecznym.

W 2009 r. tut. Centrum współpracowało z 54 pełnoletnimi wychowaŃami z roznego typu

placówek. Wydano 11 decyzji przaznających pomoc pieniężnąna kontynuowanie nauki, w tym:

. 8 dla wychowankow zp|acówek opiekufrczo- wychowawczych,

. 1 dla wychowanków z Specjalnego ośrodka Szkolno -Wychowawczego

Ponadto wydano:

. 6 decyzji zaprzestających wypłaty pomocy pieniężnej,

. 1 decyzjęzawieszającąwypłatę pomocy pieniężnej ztytllłu konĘnuowania nauki,

. 7 decyzji przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie w tym 6 osobom

opllszczaj ącym p l acówki opi ekuńczo - wychow aw cze )

. 1 decyĄę osobie opuszczającej Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

. 11 decyzji przyznającvch pomoc pieniężną na zagospodarowanie w tym 11 osobom

opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze.

5. Mieszkania chronione

Mieszkania rotacyjno chronione funkcjonują w Wołominie przy Zespole Szkół

przy ul. Legionów 85 _ usytuowane są w części po dawnym internacie. Miejsce w mieszkaniu

chronionym przyznaje się osobie usamodzielnianej, wobec której ci@y ustawowy obowią7ek

pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce w mieszkaniu

chronionym moŻę byc przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletnośó w rodzinie zastępczej

oraz osobie pełnoletniej opuszczającej placówkę opiekuńczo _ wychowawczą typu rodzinnego

i socjalizacyjnego oraz schronisko dla nieletnich, zak\ad poprawczy i młodziezowy ośrodek

wychowawczy w celu jej życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem'

o ile zapewnienie takiego miejsca przewiduje indywidualny program usamodzielnienia opracowany

wspólnie przez opiekuna i osobę zainteresowan%zwanądalej osobąusamodzielnianą.

W roku 2009 w mieszkaniu rotacyjnym- chronionym mieszkało 7 osób z czego:

. 2 wychowanków otrzymał.o mieszkanie socjalne z zasobów gminy Warszawa -Wawer;

. l wychowankowi decyzja nie została przedłuŻona ze względu na łamanie zasad pobytu

w mieszkaniu chronionym.

Wydano decyzje przyznające pobyt w mieszkaniach dla 2 wychowanków oraz 2 wychowankom

przedtaŻono pobyt w mieszkaniu chronionym.
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6. Porozumienia w/s wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo_

wychowawczych oraz rodzinach zastepczych,

Kolejnym zadantem tut. Centrum jest pokryr,vanie kosŹów uttzymania dzieci z terenu powiatu,

umieszczonych w całodobowych placowkach opiekuńczo- wychowawczych' równieŻ na terenie

innego powiatu.

Jęieli dziecko przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego

lub socjalizacyjnego zamieszkiwało na terenie innego powiatu, powiat ten zwtaca koszty

utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na mocy porozumienia. obecnie

zawartych jest 27 porozumień, na mocy których Powiat Wołomiński zwraca koszty utrzymania

dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów,

a pochodzących z terenu Powiatu Wołomińskiego oraz zawartych jest 11 porozumień, na mocy

których inne powiaty zwracają Powiatowi Wołomińskiemu koszty uftzymania dzieci

przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu.

Powiat Wołomiński zawierał również porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania

dzieci w rodzinach zastępczych. W 2009r. zawartych było 16 porozumień, na mocy których

Powiat Wołomiński zwracał kosŹy utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu

a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zawartych było równiez

42 porozumień, na mocy których inne powiaty zvtracały koszty utrzymania dzieci pochodzących

z innych powiatów aprzebywających na teręnie Powiatu Wołomińskiego.

7. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo_ wychowawczych i resocjalizacyjnych

Na terenie Powiatu Wołomińskiego działapięć domów dziecka sąto:

. Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka

. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wotominie;

. Publiczny Rodzinny Dom Dzieckanr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin;

. Publiczny Rodzinny Dom Dzieck nr 3 w Wołominie;

. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu gm. Poświętne.

Skierowano 16 dzieci do placówek na terenie naszego Powiatu:

. do Domu Dziecka w Równem skierowano 11 dzieci ( z tym ze po 3 tygodniach pobytu

rodzeństwo 3 osobowe zostało przeniesione do Rodzinnego Domu Dziecka nr 4),
. do Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 skierowano 3 dzieci,
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. do Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 skierowano 2 dzięci.

Skierowano również 1 dziecko pochodzące z naszego Powiatu do placówki, która znajduje się

poza terenem Powiatu Wołomińskiego, była to Wielofunkcyjna Placówka opiekuńczo-

Wychowawcza w Dębinkach.

W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało:

. w PRDDz Nr 1 przebywało 5 dzieci w wieku 3 .15 lat ( 5 dziewczynek);

. w PRDDzNr 2 przebywało 5 dzieci wwieku 2 - |4 |at(zchłopców, 3 dziewczynki);

. w PRDDz Nr 3 przebywało 6 dzieciw wieku 4 . |7 lat ( 5 dziewczynek' 1 chłopiec);

. w PRDDz Nr 4 przebywało 9 dzieci w wieku 6- |7 lat (5 dziewczynek, 4 chłopców).

8. Koordynowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy

Naterenie powiatu Wołomińskiego funkcjonujątrzy Środowiskowe Domy Samopomocy (SDS):

l) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniarti psychicznymi, który ma swoją

siedzibę w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5;

2) Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej dla osób

niepełnosprawnych intelektualnie w Radzyminie ul. Polskiej orgarizaĄi Wojskowej 1;

3) Srodowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Tłuszczu,

ul. Szkolna 4.

W roku 2009 uczestnikami Domów były 84 osóby. Wydano następujące decyzje kierujące do:
. Śps Wołomin dla 38 uczestników,

. Śos Radzymin d|a26uczestników,

. SDS Tłuszczd|a2luczestników.

9. P r ow adze nie Spe cj alistyczne go P or adnic tw a Rodzinne go

W roku 2009 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (SPR) wedfug prowadzonej statystyki

zgłosiło się 1764 osoby oraz odbyło się 3772 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się

do Poradnii.

W roku 2009 pracowało łącznie w ramach SPR 9 psychologów, z czego 3 osoby zatrudnione były

na cały etat, 2 osoby zatrudnione były na Yz etatu przez okres 3-4 miesięcy, 4 osoby pracowały

w ramach wolontariatu.

11



1 800

1 600

1 400

1 2oO

'1000

800

600

400

200

Liczba pacjentów Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wotominie w latach 2003-2009

W roku 2009 korzystając z potencjału specjalistów zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni

Rodzinnej zorganizowane zostały jednodniowe zajęcia integracyjne dla pracowników

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

W SPR prowadzone Są supenwizje wewnętrzne (190 godzin). w ramach których odbywają się

wewnętrzne konsultacje prowadzonych przypadków oraz organizowana jest współpraca w terapiach

rodzinnych.

W SPR od początku listopada 2009r. zdobywa doświadczenie kliniczne 2 stuchaczy Krakowskiej

Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 7 osoba ksńał'cąca się w ramach szkoły terapii

behawioralnej.

Pracujący w SPR psycholodzy prowadzili w 2009r ponad 220 godzin konsultacji z psychologami

szkolnymi, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagogami, pracownikami

innych insty.tucji na teręnie Powiatu Wołomińskiego.

w ramach SPR powstało ponad 60 opinii, informacji oraz diagnoz psycho|ogicznych

przekazanych pacjentom lub na potrzeby instytucji.
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W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 2009r. udzielano porad

prawnych oruz sporz'ądzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. WiększoŚć Spraw

doĘczył'a:

prawa rodzinnego - pozwy o rozwód lub separację, porady doĘczące stosunków

majątkowych między małżonkami' sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, praw

i obowiązków małzonków, pozwy o alimenty, odpowiedzi napozvty, wezwania do zapłaty,

pozwy o ustalenie obowią7ku alimentacyjnego;

. prawa cywilnego - spadkowego, sąsiedzkiego, darowizn, wnioski o zniesienie

współwłasności oraz o stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zaptatę, przywrócenie

do stanu poprzedniego, ustalenie istnienia stosunku najmu, wnioski o ubezwłasnowolnienie

i inne;

. prawfi karnego - głównie znęcanie się nad rodziną zawiadomienia o przestępstwie

z wnioskiem o Ściganie, zaŻa|enia na postanowienia o umorzeniu postępowania, wnioski

o adwokata wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwę w odbywaniu kary;

. postępowania administracyjnego - odwołania od odmownych decyzji ZUS, Powiatowego

Zespołu ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności' oPS' wnioski o ptzyznanie

świadczeń, skargi nabezczynność urzędu' wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej,

. prawa pracy - pozwy o przywrócenie do pracy' o odszkodowanie, wnioski o kontrolę

do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pomoc prawna zawięrała ptzede wszystkim informację o istniejącym stanie prawnym' wskazanie

sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji do których na|eŻy się zwrócic oraz

ewentualnie zredagowane pismo.

Z pomocy prawnika w okresie od stycznia do grudnia 2009r. skorzystało łącznie 1279 osob,

w tym:

l ) w Wołominie podczas 40 dyżurów (3 godzinnych) i 42 dyżurów (2 godzinnych) z pomocy

prawnej skorzystato 740 osób w tym z gmin:

. Jadów(1 osoba)'

. Marki (3),

. Dąbrówka (5).

. Wołomin (401 osób),

. Kobyłka (103 osób),

. Zielonka (80 osób),

. Ząbki (48 osób),

. Klembów (40 osoby),

. Poświętne (29 osób),

. Radzymin (19 osób),

. Tłuszcz (11 osób),
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w jilii w Tłuszczu podczas 41 dyżurów ( 2 godzinnych) z pomocy pra,vnej skorzystało

251 osoby, y* 4 gmin:

Tłuszcz (166 osób) . Strachówka (2 osoby)

Jadów ( 43 osoby) Wołomin ( 2 osoby)

Klembów (38)

w Jilii w Marki podczas 41 dyżurów ( 3 godzinnych) z pomocy prawnej skorzystało

288 osoby w tym z gmin:

Marki (197 osób )' . Wołomin (9 osób).

Radzymin (58 osób), . Ząbki (2 osoby)

Zielonka (22 osoby),

10. Pomoc uchodźcom

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2009r. Nr 175 poz. |362)
,'cudzoziemcowi, który uzysknł w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy bądź ochronę

uzupetniającą (.'.) udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji (...)".

Pomocy tej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w formie tzw. Indywidualnych

Programów Integracji (IPI). Pro$am taki może trwaÓ maksymalnie 12 m-cy. Program IPI pisany

jest przez realizatoru programu- przedstawiciela PCPR w porozumieniu z cudzoziemcem

i jego rodziną. określa się w nim wysokośó pomocy finansowej świadczonej przez Centrum

orazzakres i formę pozostałej pomocy socjalnej m.in.:

. opłacanie składki na powszechne ubezpięczenie zdrowotne,

. specjalistyczne poradnictwo psychologicznei pedagogiczne,

. nauka języka polskiego nazorganizowanych kursach językowych,

. pomoc w znalezienu mieszkania,

. pomoc w znalezieniu pracy,

. pomoc w wypełnianiu dokumentów,

. pomoc w zna|ęzieniu lekarza pierwszego kontaktu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje przez 12 miesięcy proces integracji poptzęz

spotkanie z uchodźcami w siedzibie Centrum (dwa razy w miesiącu) oraz wywiad środowiskowy

w miej scu zanieszkania.

f)

5 )
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W roku 2O09r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom

w formie rea|izacji 107 indywidulnych programów integracyjnych (IPI) zczego:

. t7 IPI zostało przerwanych,

43 IPI zostały zakończone,

. 45IPI jestwtrakcie realizacji.

Dwię rodziny cudzoziemskie przeniosły się na teren innego powiatu, 5 rodzin przeprowadziło się na

nasz teren. Pomocątut. Centrum objętych było w sumie 1'07 rodzin' w tym:

50 rodzin j ednoosobolvych;

10 rodzin trzyosobowych;

17 rodzin czteroosobowych;

1 l. rodzin pięcioosobowych;

7 rodzin sześcioosobowych;

2 r o dziny siedmioosobowe.

11. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Zadanie jest realizowane przez PCPR od czasu powstania specjalistycznej poradni

rodzinnej, w której pracuje prawnik i psycholog.

Informacje o prawach i uprawnieniach otrzymują także nasi klienci od pracowników

Centrum zatrudnionych na wszystkich stanowiskach, aszczegó|nieprzezpracowników socjalnych-

Najczęściej klienci potrzebują informacji w zakresie prawa .

|2, Działania w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja

integracji spotecznej,,, Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,',

Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe

centra pomocy rodzinie "

w okresie od 01.0l.2009r. do 3I.I2.2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

zrea|izowało PĄekt,,okno na świat'' w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

VII ,,Promocja integracji społecznej',, Działanie 7.L ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji'', Poddziałanię 7.I.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe

centra pomocy rodzinie".
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W projekcie wzięło udział

Celem ogólnym projektu

wołomińsk iego poprzez:

1ó6 osób niepełnosprawnych w

była aktyvma integracja osób

wieku aktywności zawodowej.

niepełnosprawnych z powiatu

pięć jednodniowych wycieczek integracyjnych- 100 osób;

trzydniowe warsztaty treningu interpersonalnego- 22 osób;

dwudniowe plenerowe warsztaty malarskie- 15 osób;

pięciodniową integracj ę środowi skową popr zez w ar sztaty kul inarne- 3 9 osób ;

wyjazdowe spotkanie integracyjne- 130 osób.

b)

warsztaty samodzielności osób na wózkach inwalidzkich- 12 osób;

kursy komputerowe dla osób niewidomych- 5 osób (+ 2 opiekunów);

szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu- 34 osoby;

kurs komputerowy d|azaawansowanych- 9 osób;

konsultacj e z doradcązawodowy m- I20 godzin.

. turnus rehabilitacyjny z opiekunami i turnus rehabilitacyjny bezopiekunów _ 126 osób
(+ 47 opiekunów);

. dwutygodniowe zespoły Ówiczeńusprawniających psychoruchowo- zabiegi rehabilitacyjne
w domu- 6 osób;

. wsparcie psychologiczne- 200 wizyt.

Realizowane w projekcie ,,okno na świat', działania zwiększyły motywację do działanra i wiarę
we własne siły, podwyiszyły umiejętności komunikacyjne odbiorców programu' podvtyiszyĘ
i uzupełnity ich kwalifikacje zawodowe, udoskonatiły umiejętności umożliwiające im ponowne
wejście na rynek pracy, udoskonaliły rozwój kluczowych kompetencji takich jak komunikatywnośó,
asertywność, umiejętnoŚó rozwiązywania problemów, obowią,zkowośó, współpracę w grupie.

c)
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13. Szkolenia

Wzorem lat ubiegłych prowadzone było indywidualne doradztwo metodyczne w pracy

ośrodków Pomocy Społecznej (oPS), zwŁaszcza w zakresie postępowania administracyjnego,

wdraŻania kolejnych zmian w przepisach prawa dot. pomocy społecznej. Z doradztwa

metodycznego korzystali najczęŚciej pracownicy oPS: Kobyłki, Ząbek, Radzymina, Dąbrówki,

PoŚwiętnego oraz Strachówki. Udzielano wyjaśnień dot. zarówno: ustawy o pomocy społecznej,

ustawy o świadczeniach rodzinnych' ustawy o postępowaniu wobec dłuznikow alimentacyjnych

oraz za|iczce alimentacyjnej. opracowywane były wzory decyzji administracyjnych

do wykorzystania przez ośrodki Pomocy Społecznej.

14. Inne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie łvynikające z rozeznanych
potrzeb

1) obsługa finansowo- księgowa

W ramach własnych zasobów kadrowych w 2009r' prowadzono obsługę finansowo- księgową

następuj ących samodzielnych j edno stek or ganizacyjnych :

. Rodzinny Dom DzieckaNr l w Wołominie;

. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach;

. Rodzinny Dom dziecka nr 3 w Wołominie;

. Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu;

2) Współpraca z gminami, policją, kuratorami sądowymi, pielęgniarkami
środowiskowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządorvymi

Współpraca z sadem i kuratorami sądowymi:

r ea|izacj a po stano wi e ń s ądu w zakre s i e ustan awi an ia r o dziny zastęp czej,

rea|izacja postanowień sądu w zakresie umieszczania małoletnich w całodobowych

placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

przekazywanie do Sądu sprawozdań z s1tuacji rodziny zastępczej,

przekazywanie do Sądu aktualnej listy rodzin zastępczych,
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okfesowe Spotkania pracowników Socjalnych z kuratorami w celu wymiany informacji dot.

zachowań ..trudnych'' dzięci.

Współpraca z placówkami oświatowymi:

Pracownicy socjalni tut. Centrum nawiązują i utrzymują kontakt z wychowawcami

i pedagogami szkolnymi. Kontakty te polegają przede wszystkim na wymianie informacji dot.

zachowania, wyników w nauce i frekwencji, problemów wychowawczych podopiecznych rodzin

zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek. W uzasadnionych

wypadkach pracownicy Centrum występująo opinie dot. poszczególnych wychowanków.

Współpraca z gminami i ośrodkami pomocy społecznej:

organizowanie opieki nad rodzinąt dziećmi wymaga współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,

które posiadają szczegółowe informacje o sposobie Życia i potrzebach mieszkańców.

Zmałymi wyjątkami współpraca z oPS układa się poprawnie. Pracownicy socjalni na wniosek

PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe u rodziców biologicznych dzieci umieszczonych

w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo. wychowawczych, oraz wywiadów u osób

korzystaj ąc y ch z domów samopomocy.

Współpraca z z organizacjami pozarządowymi:

wydawanie opinii dot' współpracy z orgarizacjami pozarządowymi;

stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŻy z W adąSłuchu ,,UsłyszeÓ

Świat''.

W wyniku nawiązaniaptzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie współpracy

ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŻy z WadąSłuchu ,, Usłyszeć Świat''

w roku f002 ,na terenie naszego powiatu powstał ośrodek Terapii dla Dzieci z wadą słuchu.

Powiat pragnąc uczestniczyć w rea|izacji tego projektu, przeznaczył na ten cel lokal i częściowo

wyposażył oŚrodek; Stowarzyszenie zę swojej strony zapewniło specjalistyczną kadrę ( logopeda,

psycholog, pedagog). Podjęte kroki umożliwiły uruchomienie ośrodka, w którym specjalistyczną

opieką objęte zostały dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i ich rodziny. osoby te uczestniczą

w zajęciach ogólnorozwojowych, wychowaniu słuchowym' ćwiczeniach recepcji i percepcji słuchu'

oddechowych' fonacyjnych, artykulacyjnych, komunikacji werbalnej, rozwijają słownictwo bieme

i czytanie' objęte Są pomocą psychologa i pedagoga. Pracownicy oŚrodka w uzasadnionych

przypadkach prowadzą zajęcia w domu rodzinnym dziecka (np. u dzieci z poraieniem

mózgowym), a ponadto w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają podopieczni.
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W 2009 roku terapią objęto dzieci i ich rodziny z terenu naszego Powiatu. W grudniu 2009r.

W oŚrodku zarejestrowanych było 75 dzieci w wieku od 8 miesięcy do 15 roku życia, w statej

rehabilitacji pozostaje 63 dzieci. Łącznie w 2009r. Stowarzyszenie udzieliło 3857 porad

indywidualnych i grupowych dla dzieci i ich rodzin oraznauczycieli przedszkoli i szkół masowych,

do których uczęszczają podopieczni ośrodka.

3) Poradnictwo dotyczące patologii rodziny

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie porad osobom zgł.aszającym się udzielają

wszyscy pracownicy socjalni, sąto zazwyczaj rozmowy informacyjne, wspierające, motywujące.

Pracownicy socjalni po rozeznaniu i przeanalizowaniu sytuacji podejmują adekwatne do niej kroki.

JeŚli wymaga tego sytuacja osoby te informowane są o realizowanych przez Centrum zadaniach,

przede wszystkim o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawniczych

lub psychologicznych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, kierowane są do innych insĘrtucji

kompetentnych do podjęcia kroków w danym zakresie (m.in. oPS-y, Sąd, Policja, Gminnych

Komisji Rozwią7ywania Problemów Alkoholowych) pracownicy Centrum informują równiez

o działających organizacjach pozarządowych. Zdarzenia te odnotowywane są w prowadzonych

przez PCPR rejestrze porad i interwencji lub rejestrze pracy socjalnej.

Pracownicy tut. Centrum spotykają się z róŻnego typu niepokojącymi sygnałami

zw|ązanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Zgłoszenia często anonimowe dotyczą

głównie zaniedbań rodziców - opiekunów w stosunku do małoletnich dzieci. Przyczyn tych

zantedban dopatrzeć się można przede wszystkim w nadużywaniu alkoholu, bezrobociu, braku

środków i warunków (np. lokalowych) na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

obserwujemy wzrost |iczby osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, oraz osób

współuzależnionych.

4) Praktykanci

W f009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjęło na praktyki 7 studentów,

ktorzy otrzyma|i materiały dot. funkcjonowania tut. Centrum, zapozna|i się ze specyfiką pracy

kuŻdego działu, Po odbyciu praktyki otrzyma|i stosowne zaświadczęnie.

t9



IV. Sprawozdanie finansowe

Dz. 8 5 2 Rozdz. 8 5 2 0 I Plącówki opie k uńczo-wychowawcze usamodzielnienia

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie

planu w 7o

$ 3 r  r0
Swiadczenia dla opuszczających

placówki opiekuńczo-

wvchowawcze

l9 l  386.00 t82 333,04 95,27

Dz. 852 Rozdz. 8520I Placówki _ Porozumienia

Paragraf Rodzaj wydatku Plan
Wykonanie Wykonanie

planu w 7o

s  23r0

Wypłaty na podstawie

porozumień za dzieci

umieszczone w placówkach

opiekuńczo wychowawczych

poz terenem naszego Powiatu

(Gminv i Miasta)

217 3',15,00 r90 078.82

87,44

s 2320

WypłaĘ na podstawie

porozumień za dzieci

umieszczone w placówkach

opiekuńczo wychowawczych

poza terenem naszego Powiatu

(Powiatv)

533 656,00 517 476,85

96.97

osólem 75I 031.00 707 555.67 94.21

Dz, 852 Rozdz. 85204 Rodztny Zastępcze

Paragraf Rodzaj wydatku Plan
Wykonanie Wykonanie

nlanu w 7o

$3 i l 0
Swiadczenia dla rodzin

zasteoczvch
2 821 560.00 2747 485.60

97,3"1

$  4110

opłacone składki na

ubezpieczenie społeczne dla

zlecęniobiorców - Pogotowie

Rodzinne i Rodzinv Zawodowe

35 000,00 30 526,30

87.22

$  4 r20

Składki fundusz pracy -

Pogotowie Rodzinne i Rodziny

Zawodowę

ó 900'00 4 880,47

70,73

$  4 r70

Wynagrodzenie bezosobowe -

Pogotowie Rodzinne i Rodziny

Zawodowe

202 800.00 t99 208,53

98,23

ogólem 3 066 2ó0.00 2 982 t00.90 97.25
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Dz 852 Rozdz. 85204 Rodziny Zastępcze _ Porozumienia

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie

nlanu w 7o

s  23r0

Wypłaty na podstawie porozumień

za dzięci umieszczone w rodzinach

zastępczych poza terenem naszego

Powiatu (Gminv i Miasta)

r5 r50,00 108 025,s6 93,8 |

s 2320

Wypłaty na podstawie porozumień

za dzięci umięszczonę w rodzinach

zastępczych poza terenęm naszego

Powiatu (PowiaW)

67 700,00 62271 , 87 9 l , 9 8

oeółem 182 8s0.00 t70 f97.43 93.t3

Dz. 852 Rozdz. 85218 Wydatki PCPR

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie

nlanu w 7o

$ 2er0
Zwrot dotacj i wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmięrnęi wysokości

883,00 882,06 99,89

s 3020
Wydatki osobowę niez|iczane do

wynagrodzeń
2 410,00 f 317,77 96,11

6  40 r0 Wvnasrodzęnię osobowę 635 446.00 634 995.16 99^93

s 4040
Dodatkowe wynagrodzen re roczne

. .1 3"
37 410,00 31 401,10 99,98

s4rl 0 Składki ubezpieczęnie społeczne 9s 900.00 9s 616.94 99.70
o 4r20 Składki fundusz oracv r6 200.00 | 6 086,66 99,30
6  4170 Wvnasrodzenie bezosobowe 26 500"00 f6 2s4.00 99.07
I 42 r0 Zakuo materiałów i wvoosazenia 20 700.00 20 694.02 99.97
a 4260 Zakup enersii 8 200.00 7 372.25 89.90
E 4270 Zakup us łu g remontowych 3 200.00 3108 . 59 97.14
s 4280 Zakuo ustus zdrowotnvch 800,00 700,00 87.50

s 4300

Zakup usług pozostatych (opłaty

pocztowe i bankowę' rodziny

zastępczę, tę|ęfon sfu żbowy, faktury

zaudział w opłatach zgodniez

porozumieniem międry Starostwem

a PCPR

45 412,00 45 386,99 99,94

Q 4350 Zakup ustug - intęrnet l 300.00 l 2 l ó . 0 l 93.54
$ 4360 Zakup usług teIefonii komórkowei 3 200.00 31s8.92 98.72
$ 4370 Zakup usług te|efon stacionarnY 7 700.00 6 668.45 86.60
$  4410 Podróze sfuibowe 5100 . 00 s 052,68 99.07
I 4440 Odpis na ZFSS r7 800.00 1',7 767.37 99.81

t 4s60

Odsetki od dotacji wykorzystanych

n iezgodnie z pfzęznaczeniem I ub

pobranvch w nadmiernei wvsokości

63,00 59,93 95,13

6 4700 Szkolenia s 800.00 5 800.00 r00
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s 4140
Zakup materiałów papiemiczych do

snrzetu drukarskieso i ksero
| 000.00 998,78 99,88

6 4750 Zakuo akcesoriów komouterowych 8 250.00 8 241.43 99,90
A ó060 Zaklpy inwęsNcyine 5 600.00 5 247.00 93.70

ogółem 948 874.00 945 02ó.ll 99,59

Dz. 852 Rozdz. 85220 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Paragraf Rodzaj wydatku Plan
Wykonanie Wykonanie

planu w 7o

$  4010 Wvnagrodzenie osobowe r 08 053.00 107 968,33 99,92

$ 4040
Dodatkowę w1rragrodzenię roczle

. . t 3 "
5 072"00 5 060,82

99.78

a4 l l 0 Składk ubezpieczenie spoleczne l6 665.00 t6 547.50 99.29
6  4120 Składk fundusz oracv 2 800,00 2 725.26 91.33
s  4170 Wvnasrodzenie bezosobowe 29 200.00 28 662.00 98.1 6
I  4210 Zakup matęriałów i wYposażęnia 7 550.00 7 549.73 99.99
E 4260 Zakuo ęnersii r 994.00 | 228"72 61.62
A 4280 Zakup usług zdrowotnYch 270^00 220.00 81.48

s 4300
Zakup usług pozostałych (faktury

zaudział w opłatach zgodnie z

porozumieniem ze Starostwem)

f 700,00 2 694.89

99,81

6 4360 Zakuo usłus te|efonii komórkowei l 200.00 1028 , 81 85.73
$ 4370 Zakup usfug telefon stacionarny I 300.00 1111 . 42 85.49
s  4410 Podróże słuzbowe I 900.00 1 453.03 76.4'7

a 4440 Odpis na ZFSS f 821.00 2  8 t 0 . 1 l 99.61
6 4700 Szkolenia I 300.00 1219 . 00 93.77

$ 4740
Zakup materiałów papierniczych do

sDrzetu drukarskieso i ksero
650,00 646,30

99,43

$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowYch I 000.00 998.14 99 .81
ogółem 184 475.00 l 8 t 924.06 98.61

Dz. 852 Rozdz 8523I Uchodźcv

Paragraf Rodzaj wydatku Plan
Wykonanie Wykonanie

olanu w 7o

s31r0
Swiadczenia społeczne d|a
uchodŹców

1 250 000,00 I 247 408,14 99,79
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Środki otrzymane z PFRON w 2009 roku zostaĘl rozdysponowane w następujący sposób:

Rodzaj,wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie

olanu w 7o

F in ans owan i e kosztów działania Warsztatów Terapi i
Zajęciowej przy szpitalu w Ząbkach 355 104,00 355 104,00 r00

Finansowanie szkolęń osób niepełnosprawnych 2r3 000.00 213 000.00 100
Dofinansowanie do soortu. kulturv i rekręacii

71s 436,00

30 405,00

99,99

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyinych f72205,00
Dofi nansowanie przedmiotów ortopedy czny ch,

sprzętu rehabilitacyinego i Środków pomocniczych
289 688,56

Dofinansowanie barier architęktonic znych,

technicznvch i w komunikowaniu
183 088,81

Kwota wvdatkowana na ookrvcie kosztów obsfuei 34 863.00 34 86r.78 99.99

Zadania zlecone przez fundacj e oraz orgatizacje

oozarzadowę
5t 000,00 5l 000,00 100

osółem 1 429 403.00 | 4f9 353.15 99.99

Dz. 852 Rozdz. 85218 Projekt ,,okno na Świat,,

Paragraf Rodzaj wydatku Plan
Wykonanie Wykonanie

olanu w 7o
640 8 Wvnaerodzenie osobowe 51794.00 5l s52,00 99.53
Ą40 9 Wvnagrodzenie osobowe 6 076.00 6 048.00 99.54
64 8 Składk ubęzo ieczen ie sooleczne 20 653.00 20 288.57 98.23
s4 9 Składk ubezpięczęnie Społeczne f 422.00 2 380.31 98.28
s4 28 Składk firndusz oracv 3 306.00 3 250.32 98.31
64 f9 Składki fundusz oracv 390.00 381 . 38 97.79
A4 78 Wvnasrodzęnie bezosobowe 316 695.00 316122"94 99.82
$ 4 79 Wvnasrodzenie bezosobowę 37 155.00 37 087.06 99.82
$  4218 Zakup materiałów wvoosazenla t  3 895.00 13 755"93 99
E 4219 Zakuo materiałów wYDOSazenla 1 630.00 |  6  r 3 .81 99
$ 4288 Zakup usług zdrowotnych 266 813,00 266 7'72^65 99.98
$ 4289 Zakuo usłus zdrowotnvch 31 302.00 31 297.35 99,98
$ 4308 Zakuo usłus nozostałvch 230 261.00 2f5 664.4f 98
$ 4309 Zakup uslug pozostatych 27 015.00 26 474"63 98
$  4418 Podróże słuzbowe 3 222.00 3 171.48 98.43
a 44r9 Podróżę służbowe 378,00 312.08 98.43

s 4748
Zakup materiałów papierniczych do

Sprzętu drukarskiego ! ksero
l 790,00 11',75,46

99.19

Ę 4,149
Zakup materiatów papierniczych do

Sprzętu drukarskieso i ksero
210,00 208,30

99,19

s 4758 Zakuo akcesoriów komouterowvch 5 815.00 5 813.64 99.98
ą 4759 Zakup akcesoriów komputęrowvch 683.00 682.07 99.86

$ 6068 Zakupy I nwestycyj ne j ednostek
Budżętowych

r8 178,00 l6 806,6s 92,45

s 6069 Zakupy lnwestycyj ne j ednostek
Budzętowvch

2133,00 | 971,72
9) 44

osółem I 041 816.00 1033 490.77 99.20
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