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Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych  i finansowych za rok 2019 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  

  

I. Wykonanie zadań rzeczowych  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  realizuje zadania własne powiatu oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji  powiatu wołomińskiego i Starosty 

Wołomińskiego  z zakresu : pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

A.  Zadania  własne  

1. 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 działają dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez  

samorząd powiatowy, są to: 

• Dom Pomocy Społecznej  przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych                                 

i osób  z chorobą  Alzhaimera w Radzyminie  - dla  107 osób; 

• Dom Pomocy Społecznej przeznaczony  dla osób w podeszłym wieku w Zielonce – dla 67 

osób. 

W 2019 roku wydano 46 decyzji o umieszczeniu w ww. domach pomocy społecznej,                                            

w tym do: 

• DPS Zielonka – 18 decyzji; 

• DPS Radzymin – 28 decyzji. 

Na koniec grudnia 2019 r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 163 osób, w tym w: 

• DPS Zielonka- 62 osób; 

• DPS Radzymin- 101 osoby. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. 

zm.) dokumenty do domu pomocy społecznej kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla 

miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Ośrodek pomocy społecznej wydaje również decyzję                   

o skierowaniu do wybranego domu i decyzję o odpłatności, które są podstawą dla PCPR-u do 

wydania  decyzji o umieszczeniu w danym DPS- ie.  

Średni miesięczny  koszt utrzymania w domach w 2019 r. wynosił: Radzymin – 3.895,44 zł,                      

Zielonka - 3.844,96 zł.  

Odpłatność ustala się  następująco: osoba  zainteresowana ponosi odpłatność w wysokości 70% 

własnego dochodu, jeśli stanowi to kwotę mniejszą od wymaganej to osoby zobowiązane  do alimentacji 

(tj. dzieci, rodzice, małżonkowie) dopłacają resztę według  kryteriów  ustawowych. Jeśli osoba 

zainteresowana jest samotna lub rodziny  nie stać  na  pokrycie kosztów utrzymania jej członka w domu 

pomocy społecznej, to różnicę pokrywa gmina właściwa dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/?on=27.01.2014
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2. Organizacja pieczy zastępczej 

1) Rodziny zastępcze oraz wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 137/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 14.10.2011 r.,                                 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wołomińskim zostało wyznaczone 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Rodziny zastępcze będące pod opieką PCPR 

otrzymują wszechstronną pomoc w postaci opieki pracownika socjalnego, koordynatora oraz 

pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa rodzinnego. Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodzinę zastępczą m. in. poprzez stały kontakt, wpieranie 

rodzin zastępczych poprzez pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w diagnozowaniu trudności                 

i ich rozwiązaniu, pomoc w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy rodzinami zastępczymi,  pomoc                    

w dostępie do specjalistycznego wsparcia, wsparcie pełnoletnich wychowanków w procesie 

usamodzielniania. Podczas wizyt w środowisku koordynatorzy i pracownicy socjalni dokonują 

oceny funkcjonowania rodzin zastępczych pod względem właściwego sprawowania opieki nad 

dziećmi i ich wydolności wychowawczych. W 2019 r. zostało sporządzonych 301 indywidualnych 

planów pomocy dziecku. 

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2019r. 

rodziny zastępcze spokrewnione 114 

rodziny zastępcze niezawodowe 79 

rodziny zawodowe 4 

rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 1 

rodzinne domy dziecka 6 

Łącznie 204 

   Źródło: opracowanie własne PCPR 

 
Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2019r. 

rodziny zastępcze spokrewnione 145 

rodziny zastępcze  niezawodowe 100 

rodziny zastępcze 

zawodowe 

ogółem 19 

w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 9 

 rodzinne domy dziecka  41 

Łącznie  305 

Źródło: opracowanie własne PCPR 

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz.U. 2019 r., 

poz. 1111 z późn. zm.) przewiduje przyznanie następujących świadczeń pieniężnych: 

• na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych, 

zawodowych i rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego                                       

i zawodowych specjalistycznych oraz w rodzinnych domach dziecka, 

• dodatków z tytułu niepełnosprawności,  

• dodatku do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,  
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• jednorazowego świadczenia związanego z wydatkami w związku z potrzebami dziecka 

przyjętego do rodzinnej pieczy zastępczej, 

• świadczenia związanego  ze zdarzeniem losowym, 

• dodatku na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 

• dodatku na pokrycie kosztów związanych z niezbędnym remontem lub zmianą lokalu 

mieszkalnego dla rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka. 

Ponadto w/w ustawa przewiduje pomoc w następującej formie:   

• zatrudnieniu osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach 

gospodarskich; 

• skorzystania z rodziny pomocowej. 

Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości przyznanych świadczeń  oraz  

dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1  i art. 81 ponoszą  solidarnie  rodzice biologiczni dziecka. 

Rada Powiatu Wołomińskiego określiła w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami , odroczenia terminu płatności, rozłożenia  na raty lub  odstąpienia 

od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Wykaz wydanych decyzji w 2019 r. 

Przedmiot  decyzji Liczba 

decyzji 

• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 

decyzje przyznające świadczenie  
79 

• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 

decyzje uchylające przyznanie świadczenia 
34 

• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 

decyzje zawieszająca przyznanie świadczenia 
0 

• świadczenie  na pokrycie  niezbędnych  kosztów związanych z  potrzebami 

przyjmowanego dziecka - decyzje przyznające świadczenie 
32 

• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – decyzje 

przyznające świadczenie 
84 

• dodatek  z tytułu niepełnosprawności dziecka- decyzje przyznające dodatek 13 

• dodatek  z tytułu niepełnosprawności dziecka- decyzje uchylające dodatek 2 

• świadczenie  na pokrycie kosztów utrzymania  dziecka pozostającego w 

rodzinie zastępczej po uzyskaniu przez nie pełnoletniości i kontynuującego 

naukę – decyzje przyznające świadczenie  

19 

• świadczenie  na pokrycie kosztów utrzymania  dziecka pozostającego w 

rodzinie zastępczej po uzyskaniu przez nie pełnoletniości i kontynuującego 

naukę– decyzje uchylające przyznanie świadczenia 

14 

• świadczenie na pokrycie  kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych- - decyzje przyznające świadczenie 
2 

• świadczenie na pokrycie  kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych- - decyzje odmawiające  świadczenie 
0 

• środki  finansowe  na utrzymanie  lokalu, w którym rodzina  zastępcza pełni 

funkcję- decyzje przyznające środki 
24 

• środki  finansowe  na utrzymanie  lokalu, w którym rodzina  zastępcza pełni 

funkcję- decyzje rozliczające przyznane  środki 
24 

• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu - decyzje przyznające świadczenie 
1 

• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu - decyzje wygaszająca  
0 



4 

 

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje przyznające pomoc 17 

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje odmowne   0 

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje zawieszające 0 

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje wznawiające 0 

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje waloryzujące  0 

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje uchylająca przyznane 

świadczenie 
15 

• pomoc pieniężna na usamodzielnienie - decyzje przyznające pomoc 9 

• pomoc pieniężna na zagospodarowanie  - decyzje przyznające pomoc 15 

• ustalenie  nienależnie pobranych świadczeń  do zwrotu 9 

• inne ( przekwalifikowanie rodziny, zmiana świadczenia na nowe zasady) 18 

• Decyzje w/s odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej, w tym: 
196 

− odstąpienie od naliczania opłaty 143 

− umorzenie odpłatności 7 

− opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 33 

− inne (zmiana decyzji, uchylenie decyzji)  13 

Źródło:  opracowanie własne PCPR. 

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą wymienioną w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) i w art.88 

ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),                           

w przypadku  gdy umieszczenie nastąpiło  na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się  pomoc na: 

a) kontynuowanie nauki, 

b) zagospodarowanie, 

c) usamodzielnienie. 

oraz udziela się wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia. 

2) Pogotowie rodzinne 

W rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie powiatu wołomińskiego                         

w 2019 r. łącznie w ciągu całego roku przebywało 17 dzieci (4 dzieci wróciło do rodziców 

biologicznych, 4 dzieci przeniesiono do innych rodzin zstępczych, a 1 dziecko przeniesiono do 

placówki opiekuńczo wychowawczej).  

Na dzień 31.12.2019 r. w rodzinie zastępczej  o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało                      

9 dzieci.  

 

3) Szkolenia  

• 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, Ukraina czy Gruzja. Jest to program przygotowany w oparciu o kilkudziesięcioletnie 

doświadczenie praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej w wielu 

krajach świata. Program świetnie nadaje się do użycia w Polsce, ponieważ nie odnosi się do 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/?on=27.01.2014
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amerykańskich warunków czy możliwości, ale raczej umiejętności (kompetencji) jakie 

powinny posiadać osoby przygotowujące się do pełnienia opieki zastępczej. W zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, 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. 

W 2019 roku odbyło się szkolenie XXVI i XXVII grupy PRIDE. Pierwsze szkolenie trwało 

od 18.01.2019 r.  do 08.05.2019 r. W szkoleniu XXVI grupy brało udział 14 osób, w tym 2 

osoby samotne i 6 małżeństw (w tym jedna osoba samotna pełniąca funkcję rodziny 

zastępczej) i 4 małżeństwa będące już niezawodowymi rodzinami zastępczymi 

zobowiązanymi przez Sąd do obycia szkolenia. Szkolenie drugiej grupy odbywało się od 

08.10.2019 r. do 21.01.2020 r. W grupie XXVII uczestniczyło 10 osób w tym 4 osoby samotne 

i 3 małżeństwa z czego 3 osoby samotne i 2 małżeństwa pełnią już funkcję rodziny zastępczej, 

a pozostali to kandydaci na rodzinę zastępczą. Po ukończeniu szkolenia, odbyciu praktyk oraz 

skompletowaniu niezbędnych dokumentów i po przejściu badań psychologicznych 

dotyczących predyspozycji i motywacji do bycia rodziną zastępczą, komisja kwalifikacyjna 

przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne do uzyskania zaświadczenia do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Zaświadczenia uzyskały 4 osoby. Komisje do grupy 

XXVII odbędą się w II kwartale 2020.  

3. Mieszkanie chronione  

Mieszkania chronione treningowe to forma świadczenia pomocy społecznej zorganizowanej dla osób 

usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób pod 

opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione treningowe 

zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością 

lokalną. 

Mieszkania chronione treningowe 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 ciąży ustawowy obowiązek pomocy                                  

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce w mieszkaniu chronionym może 

być przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej. 

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym: 

• Umożliwia przygotowanie się użytkowników do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie 

umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie                         

z problemami życia codziennego; 

• Stwarza możliwość do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności 

życiowych, rodzinnych (w tym utrzymywania więzi rodzinnych), emocjonalnych itp. przy  

wsparciu pracownika socjalnego, opiekuna usamodzielnia i innych specjalistów, 
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• Uczy ponoszenia konsekwencji za własne decyzje, umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia 

odpowiedzialności za siebie i swoje własne życie oraz nabycie umiejętności realnego 

postrzegania rzeczywistości; 

• Uczy pozyskiwania samodzielnego mieszkania; 

• Stwarza możliwość w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych , 

poszukiwania pracy poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje 

społeczne; 

• Pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia 

w relacje społeczne. 

W roku 2019 r. w mieszkaniu rotacyjnym- chronionym mieszkało 5 osób z czego: 

• wydano 2 decyzje przyznające miejsce w mieszkaniu chronionym; 

• wydano 3 decyzje przedłużające pobyt w mieszkaniu chronionym; 

• wydano 5 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym; 

• wydano 1 decyzję uchylającą pobyt w mieszkaniu chronionym; 

4. Porozumienia w/s wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo– 

wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                        

( t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka; 

• średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadaptacyjnym. 

Powiat wołomiński zwraca koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, 

umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Analogicznie  inne powiaty 

zobowiązane są do zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych 

w pieczy na terenie powiatu wołomińskiego.  Zwrot kosztów odbywa się na podstawie porozumień 

zawieranych między powiatami.  Obsługę merytoryczną i finansowo- księgową ww. porozumień 

prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

W 2019 r. na podstawie zawartych porozumień powiat wołomiński zwracał koszty utrzymania za 

7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych znajdujących się na terenie 

innych powiatów. Ponadto 1 dziecko zostało umieszczone w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.  
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W 2019 r. roku na mocy zawartych porozumień inne powiaty zwracały koszty utrzymania za                     

15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu 

wołomińskiego.  

W 2019 roku na terenie innych powiatów przebywało w rodzinach zastępczych 37 dzieci                        

z powiatu wołomińskiego, za które na podstawie porozumień powiat wołomiński zwracał koszty 

utrzymania dzieci. Natomiast na terenie powiatu wołomińskiego w rodzinach zastępczych 

przebywało 76 dzieci z innych powiatów, za które na podstawie porozumień powiaty zwracały 

koszty utrzymania dzieci. 

 

5. Kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo– wychowawczych  

Na terenie powiatu wołomińskiego działa pięć domów dziecka są to: 

• Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka  

w 2019 r. wynosił 5.259,24 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka   

w 2019 r. wynosił 3.999 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin, średni miesięczny koszt 

utrzymania wychowanka w 2018 r. wynosił 3.501,33 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka 

w 2019 r. wynosił 3.718 zł; 

• Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach gm. Wołomin, średni miesięczny koszt utrzymania 

wychowanka w 2019 r. wynosił 3.486,48 zł. 

W  2019 r. skierowano 12  dzieci do placówek  na terenie naszego Powiatu: 

• do Domu Dziecka w Równem skierowano 12 dzieci; 

W 2019 r. w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przebywało: 

• w RDDz Nr 1 – 5 dzieci  w wieku od 3 lat do 20 lat ( 5 dziewczynek); 

• w  RDDz Nr 2 – 6 dzieci w wieku od 7 do 16  lat ( 4 dziewczynki,  2 chłopców); 

• w  RDDz Nr 3 – 8 dzieci w wieku  od 3 lat do 17  lat ( 5 dziewczynek, 3 chłopców); 

• w  RDDz Nr 4 – 9 dzieci w wieku od 5 lat do 17  lat ( 8 dziewczynek, 1 chłopiec). 

 

6. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

W roku 2019 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się 3265 spotkań 

psychologów z osobami korzystającymi z różnych form pomocy oferowanych przez Poradnię. 

Dostępność Poradni w roku 2019 r. szacowana jest na 6163 godzin pracy różnych form działalności, 

zarówno psychologicznej jak i prawniczej.  

 



8 

 

W 2019 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 311 osób podczas 722 spotkań. 

Ponadto z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) skorzystało 120 

osoby co stanowi 2334 spotkania. 

W procesie diagnostycznym rodzin zastępczych objęto 53 rodziny badaniami na posiadanie 

motywacji i predyspozycji do zostania rodziną zastępczą (102 osoby). Przeprowadzono również 13 

diagnoz psychofizycznych dzieci będących  w różnych formach  pieczy zastępczej. Diagnostyka rodzin 

zastępczych w tym diagnozy psychofizyczne stanowią 209 spotkań. 

 

Do głównych aktywności Specjalistycznej Poradni  Rodzinnej możemy zaliczyć: 

o konsultacje 

o diagnostykę  

o wsparcie 

o psychoterapię 

o terapię rodzinną 

o porady wychowawcze 

o interwencje kryzysowe 

o badania na motywację i predyspozycję do zostania rodziną zastępczą 

o diagnozy psychofizyczne dzieci objętych pieczą zastępczą   

• konsultacje prawne 

INTERWENCJE KRYZYSOWE 2019: 

Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych w ramach 

sytuacji kryzysowych na terenie powiatu. W ramach tej aktywności odbyło się 12 interwencji 

kryzysowych na terenie powiatu. W interwencjach brał udział zespół psychologów z poradni. 

W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 2019 r. udzielano porad prawnych 

oraz sporządzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. Większość spraw dotyczyła: 

• prawa rodzinnego - pozwy o rozwód lub separację porady dotyczące stosunków majątkowych 

między małżonkami, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, praw i obowiązków 

małżonków, pozwy o alimenty, odpowiedzi na pozwy, wezwania do zapłaty, pozwy o ustalenie 

obowiązku alimentacyjnego; pozbawienie praw rodzicielskich, przemoc rodzinna, rozdzielność 

majątkowa, podział majątku, ustalenie ojcostwa, ustalenie pobytu małoletniego, ustalenie 

kontaktów z dziećmi. 

• prawa cywilnego - spadkowego, sąsiedzkiego, darowizn, wnioski o zniesienie współwłasności 

oraz o stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zapłatę, zasiedzenie, dożywocie, przywrócenie do 

stanu poprzedniego, ustalenie istnienia stosunku najmu, dzierżawa, wnioski o 

ubezwłasnowolnienie, przedawnione roszczenia, niedochowanie terminów sądowych, szkody 
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komunikacyjne, kredyty – długi, mieszkania socjalne, sprawy dotyczące – ZUS, KRUS i US, 

sprawy dotyczące odszkodowań i inne; 

• prawa karnego - głównie znęcanie się nad rodziną, zawiadomienia o przestępstwie z wnioskiem 

o ściganie, zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania, wnioski o adwokata, 

wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwę w odbywaniu kary, kara aresztu i prac 

społecznych za długi, spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, 

przestępstwa przeciwko dokumentom, nękanie psychiczne i fizyczne, narkomania, 

przydzielanie małoletniemu kuratora, komornicze zajęcia tytułem mandatów; 

• postępowania administracyjnego - odwołania od odmownych decyzji ZUS, Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, OPS, wnioski o przyznanie świadczeń, 

skargi na bezczynność urzędu, wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej, 

• prawa pracy - pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, wnioski o kontrolę do 

Państwowej Inspekcji Pracy, nieprawidłowości dotyczące zwolnienia z pracy, brak 

uregulowania stosunku pracy, brak wypłaty wynagrodzenia, wypadki przy pracy, renty, 

emerytury, odszkodowania za wypadek przy pracy.  

Pomoc prawna zawierała przede wszystkim informację o istniejącym stanie prawnym, wskazanie 

sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji do których należy się zwrócić oraz 

ewentualnie zredagowanie pisma.  

Prawnik w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. udzielił 350 porad prawnych. Dostępny był                               

w wymiarze 205 godzin.   

7. Program „Lato z Uśmiechem 2019” 

Program skierowany był do uczniów szkół specjalnych  w wieku od 8 do 24 lat, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym  i ze spektrum autyzmu. 

Zajęcia odbywały się w cyklach tygodniowych od 08.07.2019 do 09.08.2019 r. 

Zgłoszenia na zajęcia wpływały od prawnych opiekunów dzieci na jeden lub kilka terminów.  

W Programie uczestniczyło łącznie 28 dzieci 

Całkowity budżet wyniósł 40 000,00 zł. Koszty obejmowały ubezpieczenie uczestników, zapewnienie 

transportu na wycieczki, wyżywienie podczas zajęć, materiały pomocnicze wykorzystywane podczas 

zajęć  plastycznych z dziećmi, a także wynagrodzenie dla opiekunów. Wydatkowano 31 754,87 zł.  

Cele Programu obejmowały wzrost dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, poprzez np. poznanie 

zasad higieny osobistej i najbliższego otoczenia, poznanie zasad zdrowego stylu życia, odkrywanie 

własnych zainteresowań.   

 

8. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

 Zadanie jest realizowane przez wszystkich pracowników Centrum, którzy udzielają klientom 

informacji o ich prawach i uprawnieniach. Porady dotyczą zarówno działań dotyczących pieczy 

zastępczej, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, uchodźców, placówek wsparcia dziennego, domów 
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pomocy społecznej, uzależnień  i wszelkiego rodzaju konfliktów rodzinnych.   

Najczęściej klienci potrzebują informacji w zakresie prawa opiekuńczego i rodzinnego,  

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, porad dotyczących  opieki nad  osobami  

niepełnosprawnymi lub pokierowania do odpowiednich instytucji wspierających. 

9. Inne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikające z rozeznanych potrzeb  

1) Współpraca z gminami, policją, kuratorami sądowymi, pielęgniarkami 

środowiskowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi      

                          

Współpraca z sądem i kuratorami sądowymi: 

— realizacja postanowień sądu w zakresie ustanawiania rodziny zastępczej, 

— realizacja postanowień sądu w zakresie umieszczania małoletnich w całodobowych 

placówkach  opiekuńczo- wychowawczych, 

— przekazywanie do sądu sprawozdań z sytuacji rodziny zastępczej,  

— przekazywanie do sądu  „ Rejestru rodzin zastępczych”, 

— okresowe spotkania pracowników PCPR z sędziami Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

oraz  z kuratorami w celu wymiany informacji i ustalania bieżących działań w sprawach 

dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Współpraca z placówkami oświatowymi: 

Pracownicy socjalni tut. Centrum nawiązywali i utrzymywali kontakt z wychowawcami                                   

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

zachowania uczniów, wyników w nauce i  frekwencji, problemów wychowawczych 

podopiecznych rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych                                

i placówek. W uzasadnionych wypadkach pracownicy Centrum występowali o opinie dot. 

poszczególnych wychowanków.  

Współpraca z gminami i ośrodkami pomocy społecznej:  

Organizowanie opieki nad rodziną i dziećmi wymaga współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej, które posiadają szczegółowe informacje o sposobie życia i potrzebach 

mieszkańców.  Współpraca z OPS układa się pozytywnie. Pracownicy socjalni na wniosek 

PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe osób korzystających z domów samopomocy. 

Współpraca dotyczy również sytuacji społecznej i rodzinnej osób z niepełnosprawnością. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach działań promocyjnych przekazuje 

informacje o możliwości skorzystania z pomocy dla osób niepełnosprawnych w ramach  

programu „Aktywny Samorząd”. 

2) Poradnictwo dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej  

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie porad osobom zgłaszającym się udzielają 

wszyscy pracownicy, są to zazwyczaj rozmowy informacyjne, wspierające, motywujące. 

Pracownicy po rozeznaniu i przeanalizowaniu sytuacji podejmują adekwatne do niej kroki. 
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Jeśli wymaga tego sytuacja osoby te informowane są o realizowanych przez Centrum 

zadaniach, przede wszystkim o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych 

lub psychologicznych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, kierowane są do innych 

instytucji kompetentnych do podjęcia kroków w danym zakresie (m.in. OPS-y, sąd, policja, 

gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych). Pracownicy Centrum informują 

również  o działających organizacjach pozarządowych.  

Pracownicy tut. Centrum spotykają się z różnego typu niepokojącymi sygnałami związanymi 

z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Zgłoszenia często anonimowe dotyczą głównie 

zaniedbań rodziców – opiekunów w stosunku  do małoletnich dzieci i osób zależnych. 

Przyczyn tych zaniedbań dopatrzeć się można przede wszystkim w nadużywaniu alkoholu, 

bezrobociu, braku środków i warunków (np. lokalowych) na zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania rodziny. Obserwujemy wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu                       

i nadużywających alkoholu oraz osób współuzależnionych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia osobom niepełnosprawnym oraz ich 

rodzinom dostęp do informacji o możliwościach uzyskania określonej pomocy oraz  

miejscach, gdzie tę pomoc  można  uzyskać. Działania te mają na celu podnoszenie 

świadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kwestii przysługujących im praw                                

i możliwości osób niepełnosprawnych do podnoszenia wykształcenia. 

 

B. Zadania zlecone 

 

1. Pomoc dla osób niepełnosprawnych – Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, 

przyznawanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Niepełnosprawność, będąca udziałem coraz większej części 

społeczeństwa i obejmująca wszystkie aspekty funkcjonowania dotkniętego nią człowieka, 

wymusza podejmowanie różnorodnych  działań w celu zapewnienia słabszej części naszego 

społeczeństwa godnych warunków do życia i rozwoju. Jednym z takich działań jest 

umożliwienie osobom niepełnosprawnych dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej,                      

a tym samym pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Środki finansowe otrzymywane                                   

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dużym stopniu pomagają 

w realizacji w/w celu. 

W 2019 r. otrzymano z PFRON (zgodnie z algorytmem) środki finansowe na realizację zadań     

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w  wysokości 1 569 978,00 zł (wykorzystano 

1 569 935,89 zł). Uchwałą Rady Powiatu Nr V-49/2019 z dnia 28 marca 2019 r.,  Uchwałą Rady 

Powiatu Nr XIV-157/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. środki zostały  podzielone na: 
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1)  Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 151 047,72 zł (wykorzystano 151 006,03 zł),  

w tym na: 

• zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako  poszukujące pracy  i niepozostające w zatrudnieniu ( art. 11 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 kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich 

urządzeń ułatwiających pracę, lub funkcjonowanie, zakup i autoryzacja odpowiedniego 

oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także z kosztów rozpoznania przez służby 

medyczny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 26  ustawy)  

• zwrot kosztów wyposażenia  stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy); 

• finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych (art. 28 i 40 ustawy). 

2)  Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 1 418 930,28 zł,  (wykorzystano 

1 418 929,86) w tym na: 

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

ust.1 pkt.8) – 434 304,00 zł; 

2. dofinansowanie na realizację zadań  zgodnie z  art. 35 a ust.1 pkt. 7 ustawy   wydatkowano 

ogólnie kwotę  984 626,28  zł, (wykorzystano 984 625,86 zł) w tym na: 

• sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze, 

• turnusy rehabilitacyjne,  

• bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne, 

• sport kultura i rekreacja i turystyka; 

W 2019 r. przyznano dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do: 

1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: 

− liczba złożonych wniosków w 2019 r.: 239 na kwotę 908 513,65 zł; 

− wypłacono dofinansowanie dla 237 osób co stanowi 72 zrealizowanych wniosków z 2017 r.                

i 152 wnioski z 2018 r. 

2) turnusów rehabilitacyjnych: 

− liczba osób ubiegające się o dofinansowanie wraz z opiekunami– 511; 

− przyznano dofinansowanie dla 190 osób (wraz z opiekunami) na kwotę: 240 442,00 zł; 
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− wypłacono dofinansowania dla 170 osób w wysokości  201 390,00 zł ( 20 osób zrezygnowało  

z dofinansowania); 

4) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 

− liczba złożonych wniosków – 124; 

−  wypłacono dofinansowanie dla 71 osób w kwocie 250 162,00 zł; 

z tego na likwidację barier architektonicznych dla 24 osób  na kwotę  144 073,00 zł; 

5) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych: 

− liczba  złożonych wniosków – 8 na kwotę 97 898,00 zł; 

− zawarto umowy z 8 wnioskodawcami na kwotę 38 246 zł (z czego wypłacono 37 872,00 zł). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2019 r. realizowało pilotażowy program 

„Aktywny samorząd” na podstawie zawartego porozumienia przez Powiat Wołomiński w 2012 r. z 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także na podstawie zawartej 

przez PCPR umowy  z 07 maja 2018 r. oraz aneksów do umowy zawartych w 2018 r.  i  2019 r. w 

sprawie realizacji w/w programu.  

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu 

Wołomińskiego mogły uzyskać dofinansowanie w następującym zakresie:  

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

• Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 

Zadanie  2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, 

Zadanie  3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, 

Zadanie  4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,                      

z dysfunkcją narządu słuchu, 

• Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym:  

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku 

życia )  lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

wzroku lub kończyn  górnych, 
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Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana  do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,                

z dysfunkcją narządu wzroku, 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku 

życia) lub  osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,                               

z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, 

Zadanie  5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem                      

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 

• Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  adresowana 

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym  

stopniem niepełnosprawności i  dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 

za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie eklektycznym, adresowana do osób z orzeczeniem                                                 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 

Zadanie 3  -  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do 

osób ze stopniem niepełnosprawności, 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,                   

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie 

jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem                 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 

przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu 

dofinansowania,  

• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 

typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
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niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 

dziecka; 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole 

policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami 

doktoranckimi. 

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez PFRON w 2019 roku na realizację 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wyniosła 688 006,00 zł), w tym na realizację: 

➢ Modułu I,  w wysokości  391 887,00 zł   

➢ Modułu II,   w wysokości  254 131,00 zł  

oraz na 

➢ Obsługę realizacji programu,  w wysokości 32 300,00 zł; 

➢ Promocję programu, w wysokości 6 459,00 zł; 

➢ Ewaluację programu, w wysokości  3 229,00 zł. 

W związku z tym, iż Program trwa do 15.04.2020 r. i jest obecnie w trakcie realizacji, poniżej zostaną 

podane kwoty przyznane do dofinansowania  do dnia 31.12.2019 r.  

W ramach Programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przyznało w 2019 r. 

dofinansowania do następujących zadań: 

Moduł I 

1) Obszar A Zadanie 1 

− liczba złożonych wniosków – 4; 

− przyznano dofinansowanie dla  4 osób  na kwotę 26 045,00 zł; 

2) Obszar A Zadanie 2 

− liczba złożonych wniosków – 2, obie osoby zrezygnowały z ubiegania się                                             

o dofinansowanie; 

3) Obszar A Zadanie 3 

−  liczba  złożonych wniosków – 0; 

4) Obszar A Zadanie 4 

−  liczba  złożonych wniosków – 0; 

5) Obszar B Zadanie 1 

− liczba złożonych wniosków – 18 (w tym 1 nie spełnił warunków formalnych), 

− przyznano dofinansowanie dla  17 osób na kwotę 100 405,00 zł; 

6) Obszar B Zadanie 2 

− liczba złożonych wniosków – 3, 

− przyznano dofinansowanie dla  3 osób na kwotę 5 850,00 zł; 
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7) Obszar B Zadanie 3 

− liczba złożonych wniosków – 4, 

− przyznano dofinansowanie dla  4 osób na kwotę 10 504,00 zł; 

8) Obszar B Zadanie 4 

− liczba złożonych wniosków – 10, 

− przyznano dofinansowanie dla  9 osób na kwotę 19 841,00 zł, 

− 1 osoba oczekuje na przyznanie dofinansowania; 

9) Obszar B Zadanie B 

−  liczba  złożonych wniosków – 0; 

10) Obszar C Zadanie 1 

− liczba złożonych wniosków – 23, (w tym 6 nie spełniło warunków formalnych); 

− przyznano dofinansowanie dla 17 osób na kwotę 163 560,00 zł; 

11) Obszar C Zadanie 2 

− liczba złożonych wniosków – 6,  

− przyznano dofinansowanie dla 6 osób na kwotę 17 350,00 zł ; 

12) Obszar C Zadanie 3 

− liczba  złożonych wniosków – 0 ; 

13) Obszar C Zadanie 4 

− liczba  złożonych wniosków – 0 ; 

14) Obszar C Zadanie 5 

− liczba złożonych wniosków – 4, (w tym 1 nie spełnił warunków formalnych,  1 osoba 

zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie), 

− przyznano dofinansowanie dla  2 osób na kwotę 10 000,00 zł; 

15) Obszar D  

− ilość złożonych wniosków – 12 , 

− przyznano dofinansowanie dla 12  osób  na kwotę 21 633,00; 

Moduł II 

• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

− ilość  złożonych wniosków – 84 (w tym 4 nie spełniły warunków formalnych); 

− przyznano dofinansowanie dla 77 osób  na kwotę 244 306,00 zł; 

− 3 osoby oczekują na przyznanie dofinansowania; 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizowało Program „Zajęcia 

Klubowe WTZ” adresowane do pomiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem 

programu było wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 

społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych 
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jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W imieniu powiatu wołomińskiego, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wołominie podpisało w dniu 19.02.2019 r. Aneks nr 1 do umowy                                                   

Nr KLU/000003/07/D z dnia 4 października 2018 r. na podstawie wydanego upoważnienia                                    

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację w/w zadania 

otrzymano kwotę 59 040,00 zł (wykorzystano 55 429.89) z tego 57 600,00 było przeznaczonych na 

prowadzenie zajęć klubowych WTZ (wykorzystano 53 990,33), a  1440,00 na obsługę programu 

(wykorzystano 1439,56). 

 

2. Pomoc cudzoziemcom 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507                         

z późn. zm.)  „cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy bądź 

ochronę uzupełniającą (...) udziela się pomocy mającej  na celu wspieranie procesu jego integracji 

(...)”. Pomocy tej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w formie tzw. Indywidualnych 

Programów Integracji (IPI). Program taki może trwać maksymalnie 12 m-cy. Program IPI pisany 

jest przez realizatora programu-przedstawiciela PCPR w porozumieniu  z cudzoziemcem i jego  

rodziną.  

Określa się w nim wysokość pomocy finansowej świadczonej przez Centrum oraz zakres i formę  

pozostałej pomocy socjalnej m.in.: 

• opłacanie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 

• specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,  

• naukę języka polskiego na zorganizowanych kursach językowych, 

• pomoc w  znalezieniu mieszkania, 

• pomoc w znalezieniu pracy, 

• pomoc w wypełnianiu dokumentów, 

• pomoc w znalezieniu lekarza pierwszego kontaktu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje przez 12 miesięcy  proces integracji poprzez 

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

w  miejscu zamieszkania (min. 2 razy w roku). 

W roku 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom 

w formie realizacji 6 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego: 

• 4 IPI zostały zakończone, 

• 2 IPI  są w trakcie realizacji. 

Pomocą tut. Centrum w roku 2019 było objętych w sumie 6 rodzin, w tym: 

• 2 rodziny jednoosobowe, 

• 1 rodzina dwuosobowa; 

• 2 rodziny trzyosobowe, 

• 1  rodzina czteroosobowa, 
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3. Koordynowanie pracy środowiskowych domów samopomocy 

Na terenie powiatu wołomińskiego na koniec roku 2019 funkcjonowały cztery środowiskowe domy 

samopomocy (ŚDS): 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doznających choroby psychicznej, prowadzony 

przez powiat wołomiński, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5- dla  

30 uczestników; 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony 

przez Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej, który ma swoją siedzibę w Radzyminie                              

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  1 – dla 25 uczestników; 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony 

przez powiat wołomiński, który ma swoją siedzibę w Tłuszczu, ul. Szkolna 4 – dla                                    

23 uczestników;  

4) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzony 

przez TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach ul. 3-go Maja 

14- dla 25 uczestników. 

W roku 2019 r. uczestnikami środowiskowych domów  było  112 osób. Wydano następujące 

decyzje kierujące do: 

• ŚDS Wołomin dla 37 uczestników, 

• ŚDS  Radzymin dla 26 uczestników, 

• ŚDS Tłuszcz dla 23 uczestników, 

• ŚDS Ząbkach  dla 26 uczestników. 

4. Realizacja programu „ rodzina 500+” – oraz rządowego programu „Dobry Start” w zakresie 

pieczy zastępczej  

W 2018 r. w  ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa 

świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek 

w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 

18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  

 

W 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz. U. z 2018 poz. 1061), 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przyznawało świadczenia w kwocie 300 zł                 

dla dzieci uczących się i przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. 

 



19 

 

 

C. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

1. Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, 

Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu” 

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr XI-112/2019 z dnia 29.08.2019 r. wyraziła zgodę na 

przystąpienie powiatu wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Projektowej IX „Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Projekt „O! Tworzymy Twoją Przyszłość” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołominie w okresie od  01.07.2019 r. do 31.07.2021 r., a jego ogólna wartość wynosi 

839.986,37 zł – dofinansowanie z UE 671 986.37 zł (w tym wkład własny w wysokości 20% wartości 

całego projektu, tj. kwotę 168.000,00 zł). Stosowna umowa o dofinansowanie projektu została 

podpisana w  dniu 06.12.2019 r. (Umowa nr RPMA.09.01.00-14c107/19-00).Głównym celem 

projektu jest aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 60 os. zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego. Projekt jest 

realizowany w partnerstwie z Gminą Wołomin oraz Gminą Marki. 

Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością - 20 os. (10K, 10M) w wieku aktywności 

zawodowej,   młodzież  przebywająca w pieczy zastępczej – 38 os.(24K, 14M), a także 2 osoby z 

rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – podopieczni ośrodków pomocy 

społecznej. Działania projektu skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pochodzących z terenu powiatu wołomińskiego, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz Ośrodki 

Pomocy Społecznej w Markach i Wołominie. 

Cel główny zostanie osiągnięty za pomocą celów szczegółowych: 

• wzrost świadomości najbliższego otoczenia uczestniczek i uczestników projektu oraz 

społeczności lokalnej o możliwości zmiany trudnej sytuacji życiowej osób biorących udział                        

w projekcie; 

Przedmiot decyzji 
Liczba decyzji 

przyznających uchylających 

• dodatek do zryczałtowanej kwoty  52 4 

• dodatek wychowawczy  294 39 

• świadczenie dobry start dla dzieci w rodzinach 

zastępczych - przyznanie 

219  0 
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• wypracowanie u 60 osób objętych projektem postawy aktywnej w odniesieniu do życia 

społecznego i zawodowego uczestniczek i uczestników projektu; 

• poprawa u 42 osób objętych projektem kompetencji społecznych oraz ukazanie 

alternatywnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie; 

• przełamanie barier mentalnych i fizycznych oraz  wzrost kwalifikacji zawodowych 

ukierunkowanych na trwałe włączenie w rynek pracy. 

Wsparcie będzie odbywać się na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej indywidualnie dla każdej 

osoby (indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników) z uwzględnieniem diagnozy 

sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. Uczestnikom projektu zaoferowano: trening kompetencji życiowych, trening kompetencji 

społecznych, trening kompetencji  osobistych, trening motywacji, poradnictwo psychologiczne, 

trening pracy, kursy zawodowe, warsztaty ekonomii społecznej,  indywidualne  doradztwo 

zawodowe, kursy i szkolenia, warsztaty terapeutyczne, zajęcia psychoruchowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  wraz z Partnerami w 2019  prowadziło 

działania przygotowujące do realizacji projektu „ O! Tworzymy Twoją Przyszłość”. Obejmowały 

one m.in. analizę najistotniejszych problemów społecznych i przyczyn wykluczenia społecznego                

w powiecie wołomińskim, uzyskanie zgody Rady Powiatu Wołomińskiego na przystąpienie do 

realizacji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, uzgodnienie treści i podpisanie 

stosownych  umów w tym: umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie. 

W 2019 roku zostali także zrekrutowani beneficjenci projektu. Przy rekrutacji były zastosowane 

zasady równości płci i niedyskryminacji, równego dostępu. Opracowano niedyskryminacyjny pod 

względem płci regulamin rekrutacji. Poinformowano właściwe terytorialnie organizacje i instytucje, 

o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa o prowadzonej rekrutacji projektu. 

W ramach projektu w grudniu 2019 rozpoczęto realizację indywidulanych spotkań  z psychologiem 

oraz doradcą zawodowym w celu sprecyzowania potrzeb uczestników, w zaplanowanych zajęciach 

w Projekcie.  

 

2. Dodatkowe środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 r. otrzymało od Wojewody Mazowieckiego  środki 

finansowe w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                            

w formie dotacji celowej w wysokości:  107 661,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
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3.  „Opieka Wytchnieniowa” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, zgodnie z przyjętym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

programem „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019.  

Program polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia specjalistycznego 

(psychologicznego oraz terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji/pielęgnacji, 

dietetyki oraz logopedii.  

Uczestnikami programu byli  członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji a także osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

W 2019 roku ( w okresie od września do grudnia) skorzystało 17 osób, w tym 11 opiekunów osób 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Udzielono w sumie 427 godzin w/w wsparcia.  

Na realizację programu przeznaczono środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł z czego 80 000 zł 

to środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wykorzystano 15 099,10 

zł), pozostała kwota tj. 20 000,00 to wkład własny powiatu wołomińskiego (wykorzystano 3 774,78). 

Ponadto Ministerstwo przeznaczyło 800,00 zł na obsługę programu (wykorzystano 703,32 zł). 

 

II .  Struktura zatrudnienia 

  

W roku 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych  było 39 osób (35,275 etatu 

– nie wliczając osób zatrudnionych na zastępstwo)  w ramach następujących stanowisk: 

kierownicze stanowiska urzędnicze: 

• dyrektor jednostki - 1/1 etat /(wyższe) 

• zastępca dyrektora - 1 /1 etat/(wyższe) 

stanowiska urzędnicze: 

• referent –  1/1 etaty/ (wyższe) 

• starszy referent 1/1 (wyższe) 

• samodzielny referent -  1/1 etat (wyższe) 

• inspektor -  3/3 etaty/ (2 osoby wyższe, 1 osoba średnie) 

• starszy inspektor - 1/1 etat/ (wyższe) 

• starszy specjalista – 2/2 etaty/ (wyższe) 
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stanowiska pracownicze: 

• pracownik socjalny – 2/2 etaty / (wyższe) 

• recepcjonista – 2/1,4 etatu (1osoba wyższe, 1 średnie) 

• specjalista pracy socjalnej – 2/1,3 etatu/ (wyższe) 

• starszy specjalista pracy z rodziną – 1 /1 etat/ (wyższe) 

• starszy specjalista pracy socjalnej 3/3 etaty (wyższe) 

• główny specjalista - 3 /3 etaty / (wyższe) 

• psycholog- 6/3,575 etatu / (wyższe) 

• koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 4/4 etaty (wyższe) 

• starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3/3 etat (wyższe) 

 

stanowiska obsługi: 

• osoba sprzątająca - 1 /1 etat/ (zawodowe) 

 

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 

• Pracownik I stopnia 1/1  etat (wyższe)
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SPRAWOZDANIE  Z ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE WG GŁÓWNYCH GRUP ZATRUDNIENIA 

 ZA 2019 ROK 

 
L

p. 

GRUPA 

ZATRUDNIENI

A 

ILOŚĆ 

ETATÓW 

STAN NA 

01.01.2019 

ZMIANY W CIĄGU 2019 ROKU 

ILOŚĆ 

ETATÓW 

STAN NA 

31.12.2019 

ŚREDNIO- 

ROCZNA 

LICZBA 

ETATÓW 

ŚREDNIE 

WYNAGRODZ. 

1. KADRA 

ZARZĄDZAJĄCA 

PCPR 
2 etaty BRAK  ZMIAN 2 etaty 2 

9 708,28* 

2. STANOWISKA 

URZĘDNICZE 

 
9,00 etatów BRAK  ZMIAN 9,00 etatów 9,00 

4 839,46* 

3. STANOWISKA 

PRACOWNICZE 

 

18,30 etatu 

  *rozwiązanie umowy z dn.17.03.2019 r.                                                                                      /-1,00/    

*zatrudnienie prac. od 01.03.2019r. do 30.11.2021 r.  Recepcjonistka SPR                         /+0,375/   

*zatrudnienie prac. od dnia 18.03.2019r. do 31.08.2020 r.                                                     /+1,00/  

*zatrudnienie pracownika na zastępstwo od 01.07.2019r.                                                     /+1,00/  

*zatrudnienie pracownika na zastępstwo od 22.07.2019r. do 16.08.2019r.                         /+1,00/  

*zwiększenie etatu od 01.11.2019r. z 3/8 et. na 2/5 et. Recepcjonistka SPR                      /+0,025/ 

*zatrudnienie pracownika na zastępstwo od 01.11.2019r.                                                   /+1,00/  

 

18,70 etatu 18,45 

5039,87 

4. PSYCHOLODZY 

3,575 etatu 

  *rozwiązanie umowy o pracę  z dn.31.08.2019 r.                                                                   /-0,50/     

*zatrudnienie pracownika od 01.09.2019r.  do  31.08.2020r.                                             /+0,50/ 

 

3,575 etatu 3,58 

5822,04 

5. STANOWISKA 

POMOCNICZE 1 etat 

*rozwiązanie umowy o pracę wz. z przejściem na emeryturę  z dn.29.08.2019 r.             -1,00/     

*zatrudnienie pracownika od 02.09.2019r.  na czas nieokreślony                                     /-1,00/     

               

1 etat 1 

5058,46* 

6. ZATRUDNIENIE 

W RAMACH 

PRAC 

INTERWENCYJN

YCH 

1 etat 
* rozwiązanie umowy w ramach prac interwencyjnych  z dn. 21.07.2019r.                   /-1,00/  

*umowa w ramach prac interwencyjnych od 03.06.2019 r. do 31.10.2020 r.                 /+ 1,00/  
1 etat 1,20 

3274,51 

 
RAZEM 

 

33,875 

etatu 

------------ 

 

35,275 

etatu 

 

 

*Nie dodajemy do ilości etatów pracowników zatrudnionych na zastępstwo.  

* Dotyczy poz. 1,2,5 do średniego wynagrodzenia zostały doliczone nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników. 
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III. Wykonanie planu finansowego 

Dz. 855 Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze usamodzielnienia 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 3110 

Świadczenia dla 

opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

158 197,00 105 318,99 66,57% 

 

Dz. 855 Rozdz. 85510 Placówki – Porozumienia 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 2310 

Dotacje celowe przekazane  

gminie na zadania bieżące  

realizowane na podstawie  

porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu  

terytorialnego 

20 000,00 15 188,78 75,94% 

§ 2320 

Dotacje celowe przekazane  

dla powiatu na zadania  

bieżące realizowane na 

podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami  

samorządu terytorialnego 

48 619,00 37 383,46 76,89% 

§ 2330 

Dotacje celowe przekazane  

do samorządu województwa  

na zadania bieżące 

realizowane na podstawie  

porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu 

terytorialnego  

241 400,00 206 950,12 85,73% 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 080,00 26 076,61 99,99% 

Ogółem 336 099,00 285 598,97 84,97% 

 

Dz. 855 Rozdz. 85504 Wspieranie Rodziny – Program dobry Start (300+) 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 3110 Świadczenia społeczne 73 800,00 65 700,00 89,02% 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 690,00 2 410,00 89,59% 

Ogółem 76 490,00 68 110,00 89,04% 

 

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny Zastępcze 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 3020 
Wydatki osobowe niezliczane do 

wynagrodzeń 
6 950,00 3 770,00 54,24% 

§ 3110 

Świadczenia dla rodzin 

zastępczych w tym: 

Dotacja celowa na dzieci 

cudzoziemskie w rodzinach 

zastępczych, Dodatek 

wychowawczy Program 500+ 

5 323 634,00 5 292 233,34 99,41% 

§ 4010 

Wynagrodzenie osobowe w tym: 

Dotacja na koordynatorów, 

Koszty obsługi Programu 500+ 

427 125,00 328 094,52 76,81% 
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§ 4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne „13” 
20 116,00 20 115,26 100% 

§ 4110 

Opłacone składki na 

ubezpieczenie społeczne dla 

zleceniobiorców – Pogotowie 

Rodzinne i Rodziny Zawodowe 

130 705,00 126 917,72 97,10% 

§ 4120 

Składki fundusz pracy – 

Pogotowie Rodzinne i Rodziny 

Zawodowe 

15 731,00 12 414,46 78,92% 

§ 4170 

Wynagrodzenie bezosobowe – 

Pogotowie Rodzinne i Rodziny 

Zawodowe 

438 664,00 436 028,00 99,40% 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 772,00 11 771,46 100% 

§ 4220 Zakup środków żywności 16 137,00 16 123,67 99,92% 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100% 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 560,00 10 558,75 99,99% 

§ 4410 Podróże służbowe 9 152,00 9 151,12 99,99% 

§ 4440 Odpis na ZFŚS 10 870,00 10 869,49 100% 

§ 4610 
Koszty postępowania sądowego          

i prokuratorskiego 
701,00 661,27 94,33% 

§ 4700 Szkolenia 7 527,00 7 526,47 99,99% 

Ogółem  6 429 724,00 6 286 315,53 97,77% 

 

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny Zastępcze – Porozumienia 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 2310 

Dotacje celowe przekazane  

gminie na zadania bieżące  

realizowane na podstawie  

porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu  

terytorialnego  

149 196,00 141 147,53 94,61% 

§ 2320 

Dotacje celowe przekazane  

dla powiatu na zadania  

bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów)  

między jednostkami  

samorządu terytorialnego  

268 091,00 263 431,12 98,26% 

 

Dz. 852 Rozdz. 85218 Wydatki PCPR 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 3020 
Wydatki osobowe niezliczane do 

wynagrodzeń 
4 650,00 4 491,46 96,59% 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe 1 333 427,00 1 332 554,65 99,93% 

§ 4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne „13” 
96 121,00 96 120,57 100% 

§ 4110 Składki ubezpieczenie społeczne 239 206,00 237 186,97 99,16% 

§ 4120 Składki fundusz pracy 26 840,00 26 194,99 97,60% 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15 500,00 13 790,00 88,97% 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 921,00 32 913,08 99,98% 

§ 4220 Zakup środków żywności 500,00 499,52 99,90% 

§ 4260 Zakup energii 23 298,00 23 297,12 100% 



26 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych 14 642,00 14 641,29 100% 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 768,00 768,00 100% 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 112 470,00 112 468,72 100% 

§ 4360 
Zakup usług 

telekomunikacyjnych 
5 404,00 5 402,28 99,97% 

§ 4410 Podróże służbowe  8 687,00 8 686,92 100% 

§ 4430 Różne opłaty i składki 249,00 248,04 99,61% 

§ 4440 Odpis na ZFŚS 30 907,00 30 906,19 100% 

§ 4700 Szkolenia 12 006,00 12 005,04 99,99% 

§ 6050 Zakupy inwestycyjne 37 000,00 36 886,47 99,69% 

Ogółem  1 994 596,00 1 989 061,31 99,72% 

 

 

 

 

Dz. 852 Rozdz. 85220 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe 279 734,00 279 642,56 99,97% 

§ 4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne „13” 
19 240,00 19 239,99 100% 

§ 4110 Składki ubezpieczenie społeczne 51 757,00 51 097,63 98,73% 

§ 4120 Składki fundusz pracy 6 791,00 6 679,05 98,35% 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 880,00 4 800,00 98,36% 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 094,00 49 093,77 100% 

§ 4260 Zakup energii 6 805,00 6 804,36 99,99% 

§ 4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 100% 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 100% 

§ 4300 Zakup usług pozostałych  18 763,00 18 762,67 100% 

§ 4360 
Zakup usług 

telekomunikacyjnych 
1 174,00 1 173,34 99,94% 

§ 4440 Odpis na ZFŚS 6 785,00 6 784,29 99,99% 

§ 4520 

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

2 696,00 2 696,00 100% 

§ 4700 Szkolenia 10 000,00 10 000,00 100% 
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Ogółem  458 639,00 457 693,66 99,79% 

 

Dz. 852 Rozdz. 85220 Mieszkania chronione 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 553,00 4 552,01 99,98% 

§ 4270 Zakup usług remontowych 7 747,00 7 734,00 99,83% 

Ogółem 12 300,00 12 286,01 99,89% 

 

Dz. 852 Rozdz. 85231 Uchodźcy 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 3110 
Świadczenia społeczne dla 

uchodźców 
56 663,00 56 662,54 100% 

 

Dz. 852 Rozdz. 85295 Projekt „O! Tworzymy Twoją Przyszłość” 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 2057  4 500,00 0 0% 

§ 4017 Wynagrodzenie osobowe 24 899,00 8 084,00 32,47% 

§ 4117 Składki ubezpieczenie społeczne 4 314,00 1 392,06 32,27% 

§ 4127 Składki fundusz pracy 617,00 173,51 28,12% 

§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 26 800,00 720,00 2,69% 

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 52,00 0 0% 

§ 4307 Zakup usług pozostałych 55 727,00 0 0% 

Ogółem  116 909,00 10 369,57 8,87% 

 

Dz. 853 Rozdz. 85395 Opieka Wytchnieniowa – wkład własny powiatu 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 4110 Składki ubezpieczenie społeczne 3 500,00 314,09 8,97% 

§ 4120 Składki fundusz pracy 500,00 44,70 8,94% 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 16 000,00 3 415,99 21,35% 

Ogółem  20 000,00 3 774,78 18,87% 

 

 

Dz. 843 Rozdz. 85412 Lato z uśmiechem 

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

§ 4110 Składki ubezpieczenie społeczne 2 200,00 1 059,04 48,14% 

§ 4120 Składki fundusz pracy 600,00 150,68 25,11% 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 23 200,00 20 235,00 87,22% 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,00 2 049,15 99,96% 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11 620,00 7 931,00 68,25% 

§ 4430 Różne opłaty i składki 330,00 330,00 100% 

Ogółem  40 000,00 31 754,87 79,39% 

 

Środki otrzymane z programu „Aktywny Samorząd” zostały rozdysponowane w następujący sposób: 
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Moduł 

 
Rodzaj wydatku 

Plan 

2019/2020 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

planu w % 

stan na 

31.12.2019 r. 

Przewidywane 

wykonanie 

planu na dzień 

15.04.2020 r. 

Wykonanie 

planu w % 

na dzień 

15.04.2020 r. 

Moduł I 

 

Obszar A zadanie Nr 1 – 

pomoc w zakupie i 

montażu oprzyrządowania 

do posiadanego 

samochodu 

391 887,00 

8 800,00 

51,89% 

26 045,00 

95,74% 

Obszar A zadanie Nr 2 – 

pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy kategorii B 

0 0 

Obszar A zadanie Nr 3 – 

pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy kategorii B 

0 0 

Obszar A zadanie Nr 4 – 

pomoc w zakupie i 

montażu oprzyrządowania 

do posiadanego 

samochodu 

0 0 

Obszar B zadanie Nr 1 – 

pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

98 259,99 100 405,00 

Obszar B zadanie Nr 2 – 

dofinansowanie szkoleń w 

zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania  

5 850,00 5 850,00 

Obszar B zadanie Nr 3 – 

pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

9 029,00 10 504,00 

Obszar B zadanie Nr 4 – 

pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

10 127,10 19 841,00 

Obszar B zadanie Nr 5 – 

dofinansowanie szkoleń w 

zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 

0 0 

Obszar C zadanie Nr 1 – 

pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

30 000,00 163 560,00 

Obszar C zadanie Nr 2 – 

pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 

posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym  

17 350,00 17 350,00 
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Obszar C zadanie 3  – 

pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

0 0 

Obszar C zadanie nr 4 – 

pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 

posiadanej protezy 

kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

0 0 

 

Obszar C zadanie Nr 5 – 

pomoc w zakupie skutera 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub 

oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka 

ręcznego 

5 000,00 10 000,00 

Obszar D – pomoc w 

utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki osoby 

zależnej  

18 931,50 21 633,00 

 Razem Moduł I 391 887,00 203 347,59 51,89% 375 188,00 95,74% 

Moduł II 

Pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na 

poziomie wyższym  

254 131,00 107 707,00 42,38% 254 131,00 

 

100% 

 Obsługa realizacji 

programu 
32 300,00 14 408,31 44,61% 32 300,00 

100% 

Promocja programu 6 459,00 1 759,98 27,25% 6 459,00 100% 

Ewaluacja programu 3 229,00 0 0% 3 229,00 100% 

Ogółem 688 006,00 327 222,88 47,56% 671 307,00 97,57% 

 

 

 

 

Środki otrzymane z PFRON w 2019 roku zostały rozdysponowane w następujący sposób: 

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

Finansowanie kosztów działania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy szpitalu w Ząbkach 

 

434 304,00 434 304,00 100% 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu 

do spółdzielni socjalnej 

151 047,72 

130 000,00 

 99,97%                                                            
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 0 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku 

pracy 
17 392,03 

Zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń 

pracowników pomagających 
3 614,00 

Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji 

984 626,28 

37 871,88 

99,99% 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 201 390,00 

Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, 

sprzętu rehabilitacyjnego i środków 

pomocniczych 

495 201,80 
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Dofinansowanie barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu  
250 162,18 

Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów 

obsługi 
39 249,00 39 245,57 99,99% 

Ogółem 1 609 227,00 1 609 181,46 99,99% 

 

 
Środki otrzymane z programu „Zajęcia klubowe WTZ” stan na 31.12.2019 r. (zadanie realizowane do 

31.01.2020 r. 

Rodzaj wydatku Plan 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2018 r. 

Wykonanie 

planu w % 

Wykonanie 

planu na 

dzień 

31.01.2019 r. 

Wykonanie 

planu w % 

Zajęcia klubowe WTZ 57 600,00 38 400,00 66,67% 53 990,33 93,73% 

Obsługa programu 1 440,00 0 0% 1 439,56 99,97% 

Razem 59 040,00 38 400,00 65,04% 55 429,89 93,88% 

 


