POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
I.

Liczba zatrudnionych

W roku 2006 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 17 osób / 16 etatów/.
II.
1. PCPR organizowało i zapewniało usługi o określonym standardzie w domach pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym, oraz kierowało osoby ubiegające się o przyjęcie do
domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego działają dwa domy pomocy społecznej, są to:
-

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Radzyminie,
ul. Konstytucji 3 Maja 7
Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29.

W 2005 roku wydano 37 decyzji o umieszczeniu we własnych domach pomocy społecznej ,w tym:
DPS Zielonka - 10 decyzji
DPS Radzymin – 27 decyzji
Wydaliśmy w tym 1 decyzję zmieniającą w/g starych zasad finansowych o przeniesieniu z DPS do
DPS - poza teren Powiatu, 2 decyzje uchylające umieszczenie w DPS z powodu rezygnacji osoby
zainteresowanej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593) dokumenty do Domu
Pomocy Społecznej zbiera Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby
zainteresowanej. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje również decyzję o skierowaniu do wybranego
Domu i decyzje o odpłatności, które są podstawą dla PCPR-u do wydania decyzji o umieszczeniu
w DPS- ie. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest płatny i w 2006r. wynosił: Radzymin – 1732,50zł
, Zielonka- 1755,62 zł, z tym, że odpłatność ustala się następująco: osoba zainteresowana 70%
własnego dochodu, jeśli stanowi to kwotę mniejszą od wymaganej to osoby zobowiązane do
alimentacji ( tj. dzieci, rodzice, małżonkowie ) odpłacają resztę według kryteriów ustawy. Jeśli osoba
zainteresowana nie ma rodziny lub rodziny nie stać na pokrycie kosztów utrzymania jej członka w
Domu Pomocy Społecznej , to różnicę pokrywa Gmina.
2. PCPR prowadziło pomoc dla niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach rehabilitacji społecznej dofinansowano wyjazdy na czternastodniowe turnusy
rehabilitacyjne. Na ogólną liczbę złożonych 681 wniosków, przyznano 533 dofinansowań, w tym: dla
osób dorosłych – 291 oraz dla 101 opiekunów dla osób dorosłych, dla dzieci niepełnosprawnych – 76
oraz dla 65 opiekunów tych dzieci. 67 osób zrezygnowało z dofinansowania.
Dofinansowano także zakup sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń ortopedycznych i środków
pomocniczych dla 186 osób niepełnosprawnych ,w tym dla dzieci niepełnosprawnych 50
finansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 24 uczestników mieszczącego
się w Ząbkach
dofinansowano także 4 wnioski w sprawie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych
dofinansowano likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się dla 66 osób
niepełnosprawnych, w tym na bariery architektoniczne dla 42 osób, a na bariery w
komunikowaniu się dla 24 osób niepełnosprawnych.
3. Opieka i tworzenie rodzin zastępczych

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 2006 u każdej rodziny co najmniej dwa razy został przeprowadzony wywiad
środowiskowy przez pracownika Centrum. Podczas przeprowadzania wywiadów ustalona zostaje
sytuacja socjalno- bytowa. Jednocześnie zostały sprawdzone rodziny pod względem właściwego
sprawowania opieki nad dziećmi i ich wydolności wychowawczej
Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych:
− pomoc pieniężna dla nowo powstałych rodzin – 60 decyzji;
− jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem
dziecka do rodziny zastępczej- 18 decyzji
− rozwiązanie rodziny zastępczej ( postanowienie sądu) - 22 decyzje
− zawieszenie wypłaty pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych – 11 decyzji
− spłata nienależnie pobranych świadczeń - 3 decyzje
− zmiana wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - 93 decyzje,
− przedłużenie wypłaty pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych – 2 decyzje,
− przedłużenie rodziny zastępczej dla pełnoletniego wychowanka – 18 decyzji
− odstąpienie od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń- 1 decyzja
− rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń- 1 decyzja
− pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej w sytuacji losowej - 2 decyzje
− pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- 27 decyzji
− zawieszenie na pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki- 8 decyzji
− zaprzestanie wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - 12 decyzji
− pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 4 decyzje
− pomoc rzeczowa – 21 decyzji
− decyzje waloryzacyjne dla rodzin zastępczych- 239 decyzji
− decyzje waloryzacyjne dla kontynuujących naukę- 74 decyzje.
Pogotowie rodzinne
W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego roku 2006 przebywało w 12 dzieci,
aktualnie 2 z nich czeka na ustalenie ich sytuacji prawnej i rodzinnej. Losy pozostałych dzieci
układały się różnie, a mianowicie - 2 dzieci wróciło do rodzin naturalnych, 6 dzieci znalazło rodziny
zastępcze, 2 dzieci zostało umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka.
4. Pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Wydano 16 decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, w tym: 10 dla
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 dla wychowanka ze specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, 1 dla wychowanka zakładu poprawczego i schroniska dla
nieletnich, 2 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wydano 2 decyzje
przedłużające dalszą wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 4 decyzje zaprzestające
wypłaty pomocy pieniężnej , 8 decyzji zawieszających wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu
kontynuowania nauki
Pomoc pieniężna na usamodzielnienia: wydano 1 decyzję przyznającą pomoc tego typu dla
wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczych,
1 osoba otrzymała odmowę przyznania pomocy pieniężnej dla usamodzielnienie.

Pomoc rzeczowa: wydano 7 decyzji przyznających pomoc rzeczową dla: 5 osób opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2 dla osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich.
Wydano 25 decyzji waloryzacyjnych.
5. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo –wychowawczych i resocjalizacyjnych
Na terenie Powiatu Wołomińskiego działają dwa domy dziecka są to:

•
•
•

Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka
Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1, w Wołominie przy ul. Geodetów 73.
Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach, Opolska 32

Do Domu Dziecka w Równem skierowano 6 dzieci, Skierowano również 15 dzieci pochodzące z
naszego Powiatu do placówek, które znajdowały się poza terenem Powiatu Wołomińskiego , w tym:
1- dom małego dziecka w Warszawie
2 - dom dziecka w Otwocku
8- pogotowie opiekuńcze w Warszawie
2- pogotowie opiekuncze w Izdebnie
1 – dom dziecka w Rafałówce
1- ośrodek wsparcia dziecka i rodziny w Józefowie
W 2006 w PRDz Nr 1 przebywało najwięcej 7 dzieci na koniec roku liczba wynosiła 6 dzieci w tym 5
dziewczynek i 1 chłopiec)
W 2006 w PRDz Nr 2 pod koniec roku trafili pierwsi wychowankowie - przebywało 4 chłopców
6. Koordynowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy
Na terenie powiatu Wołomińskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych psychicznie, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5.
W roku 2006 z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby.

7. Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego
Łącznie z pomocy prawnika w w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w okresie styczeń– grudzień
2006 skorzystało blisko 1000 osób. W ramach pomocy prawnej udzielano porad prawnych oraz
sporządzono 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;
prawa cywilnego - spadkowego, sąsiedzkiego, darowizn, wnioski o zniesienie współwłasności oraz o
stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zapłatę, przywrócenie do stanu poprzedniego, ustalenie
istnienia stosunku najmu, wnioski o ubezwłasnowolnienie 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;
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;

praw człowieka - skargi do Trybunału Praw Człowieka na przewlekłość postępowania, wnioski do
Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi do sądów nadrzędnych na opieszałość sądów w Polsce.
Pomoc prawna zawierała przede wszystkim informację o istniejącym stanie prawnym, wskazanie
sposobów załatwienia
danej sprawy, wskazanie instytucji do których należy się zwrócić oraz
ewentualnie zredagowane pismo.
Jeden z psychologów w omawianym okresie czasu udzielił pomocy 350 osobom, pomoc
psychologiczna obejmowała m.in:
1. terapię grupową ośmiorga dzieci w wieku 7 lat, u których stwierdzono zaburzenia zachowania,
podwyższony poziom lęku, trudności komunikacyjne z rówieśnikami;
2. terapię indywidualną, którą objętych było 3 uczniów gimnazjów i liceuów; powodem podjecia
przez te osoby terapii były podwyższone przez nich trudności emocjonalne prowadzące do
samookaleczeń, wagarów,ucieczek z domów;
3. terapiia rodzinna dla 2 rodzin miała na celu poprawę komunikacji w rodzinie, radzenie sobie z
trudnościami uczuciowymi.
Z wszelkich form pomocy psychologicznej świadczonych przez drugiego psychologa w SPR
w/w okresie skorzystało łącznie 756 osób w trakcie 1847 godzin pracy, w sumie 1890 spotkań z
pacjentami.
Pracowano w sumie z 208 kartami pacjenta. Prowadzono w nurcie psychoterapii
psychoanalitycznej 18 pacjentów.
Współpracowano z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalnymi, z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie. Odbywały się spotkania z pedagogami w szkołach, w
trakcie których omawiano sytuację pacjentów, jak też spotkania z kuratorami w sądzie.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – filia d.s. Interwencji Kryzysowej
W roku 2006 z pomocy Ośrodka skorzystało 20 osób w tym 5 dzieci i 15 kobiet, pozostających
w kryzysie wynikającym z przemocy wewnątrzrodzinnej.
Z 20 osób 6 (w tym 3 dzieci) przebywały w hostelu. Czas pobytu w hostelu wynosił –
9,14, 16 dni. Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia
(3 posiłki dziennie) i dostępnych mediów.
Ogółem interweniowano w przypadku 15 rodzin (20 osób) pozostających w kryzysie z powodu
przemocy w rodzinie. Udzielono 46 bezpośrednich i posrednich form pomocy ( rozmowy, wywiady,
wyjaśnienia, interwencje, konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, mediacje rodzinne,
pomoc socjalna w tym hostelowa).
8. Pomoc uchodźcom
W roku 2006 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło „programy integracyjne” dla 16
rodzin ( 1 rodzina sześcioosobowa, 3 rodziny pięcioosobowe, 4 rodziny czteroosobowe, 3 rodziny
trzyosobowe, 2 rodziny dwuosobowe, 3 osoby samotne). Jedna rodzina przeniosła się do powiatu
pruszkowskiego, 1 do warszawskiego. Jedna rodzina zakończyła program integracji i wyjechała do
Austrii.
9. Mieszkania chronione
W mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków
wychowawczych i rodzin zastępczych przebywało 5 wychowanków.

placówek

opiekuńczo-

10. Na bieżąco udzielano 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 a szczególnie przez pracowników socjalnych.
Najczęściej klienci potrzebują informacji w zakresie prawa .
11. 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 czy Węgry. 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
amerykańskich warunków czy możliwości, ale raczej umiejętności ( kompetencji) jakie powinny
posiadać osoby przygotowujące się do pełnienia opieki zastępczej. Zaspokajanie podstawowych
potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim psychicznych i emocjonalnych obowiązki opiekunów zastępczych są takie same na całym świecie, tak jak taki sam jest ból i rozpacz
dziecka, które utraciły własnych rodziców.
Rok 2006 był kolejnym, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znalazło i przeszkoliło
grupę kandydatów na rodziny zastępcze, jest to już VIII grupa. Grupa składała się z 10 osób w tym 4
małżeństw. Szkolenie ukończyło 8 osób , 2 rodziny wyraziły gotowość do podjęcia funkcji rodzin
zastępczych, 1 rodziny zawodowej, 2 rodziny adopcyjnej. Następnym etapem po ukończeniu
szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji. Zespół do spraw kwalifikacji kandydatów do rodzin zastępczych
i innych wydał następujące pozytywne decyzje:
− 1 decyzja dla kandydatów na rodzinę zastępczą,
− 2 decyzje dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,
− 1 decyzja dla kandydatów na Rodzinny Dom Dziecka
wydano również jedną decyzję odmowną.
12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb
•

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „ Usłyszeć Świat”

W wyniku nawiązania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie współpracy ze
Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „ Usłyszeć Świat” w roku
2002 ,na terenie naszego powiatu powstał Ośrodek Terapii dla Dzieci z wadą słuchu. Powiat pragnąc
uczestniczyć w realizacji tego projektu, przeznaczył na ten cel lokal i częściowo wyposażył
Ośrodek; Stowarzyszenie ze 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 bierne i czytanie, objęte
są pomocą psychologa i pedagoga. Pracownicy Ośrodka w uzasadnionych przypadkach prowadzą
zajęcia w domu rodzinnym dziecka (np. u dzieci z porażeniem mózgowym ), a ponadto w placówkach
edukacyjnych, do których uczęszczają podopieczni. W 2006 roku terapią objęto 70 dzieci i ich
rodziny, wprowadzono nowe formy terapii: logorytmikę, choreoterapię i grupowe zajęcia
pedagogiczne dla dzieci szkolnych. Ponadto, w okresie 2 miesięcy, specjaliści z zakresu wad słuchu
prowadzili wielospecjalistyczne szkolenia warsztatowe dla nieprofesjonalistów wśród których znaleźli
sie nauczyciele szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, pracownicy służby zdrowia oraz rodzice dzieci
z wadą słuchu. Prowadzono poradnictwo indywidualne dla osób zajmujących się podopiecznymi
Ośrodka w placówkach oświatowych.
13. Szkolenia
W 2006r. w PCPR odbyło się szkolenie zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracowników
socjalnych OPS
nt ” Zastosowanie
metod wywiadu
klinicznego w pracy socjalnej”przeprowadzone przez zatrudnionego w PCPR psychologa, w nawiązaniu do Rozporządzenia

Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Ponadto kontynuowane było doradztwo metodyczne w pracy 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 oraz Strachówki. Udzielano wyjaśnień dot. zarówno: ustawy o
pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak również w sprawie szczegółowych warunków
realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych objętych suszą w 2006r.
Opracowywane były również wzory decyzji administracyjnych do wykorzystania w OPS.
III. Sprawozdanie finansowe.
Dz.852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze usamodzielnienia
§ 3110

−

świadczenia dla opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze

Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki – Porozumienia
§2310

§2320

−

−

wypłaty na podstawie porozumień za dzieci umieszczone
w placówkach
opiekuńczowychowawczych poza terenem naszego Powiatu ( Gminy
i Miasta)
wypłaty na podstawie porozumień za dzieci umieszczone
w placówkach
opiekuńczowychowawczych poza terenem naszego Powiatu
( Powiaty)

PLAN

194 192,00

PLAN

§ 3110

−

świadczenia dla rodzin zastępczych

§ 4110

−

opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne dla
zleceniobiorców – Pogotowie Rodzinne i Rodziny
zawodowe

−

składki fundusz pracy – Pogotowie Rodzinne i Rodziny
zawodowe

§ 4120

§ 4170

− wynagrodzenie bezosobowe – Pogotowie Rodzinne i

171 028,70

WYKONANIE

706 400,00

640 869,24

404 467,00

404 467,00

Ogółem Placówki - Porozumienia
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

WYKONANIE

1 045 336,24
PLAN

WYKONANIE

2 797 185,00

2 796 179,49

21 273,00

21 263,59

2 650,00

2 622,30

135 099,00

134 839,56

Rodziny zawodowe

Ogółem Rodziny zastępcze
Dz. 852 Rozdz.85204 Rodziny zastępcze- Porozumienia
§ 2310

− wypłaty na podstawie porozumień za dzieci umieszczone

2 954 904,94
PLAN

WYKONANIE

39 851,00

32 533,40

50 710,00

39 713,34

w rodzinach zastępczych poza terenem naszego Powiatu
( Gminy i Miasta)

§ 2320

− wypłaty na podstawie porozumień za dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych poza terenem naszego Powiatu
( Powiaty)

Ogółem Rodziny zastępcze- Porozumienia

72 246,74

Dz. 852 Rozdz. 85218 -Wydatki PCPR
§ 3020

− szkolenia

§ 4010

− wynagrodzenie osobowe

§ 4040

PLAN

WYKONANIE

2 348,00

2 247,87

397 925,00

389 394,97

− dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”

26 665,00

25 065,67

§ 4110

− składki ubezpieczenie społeczne

73 510,00

70 142,53

§ 4120

− składki fundusz pracy

9 500,00

9 201,90

§ 4170

− wynagrodzenie bezosobowe

20 500,00

20 469,20

§ 4210

− zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe ,

27 047,00

27 047,00

druki pomocy społecznej, paliwo samochodu służbowego,
części do komputera, drukarki itp.)

§ 4260

− zakup energii

8 000,00

6 032,80

§ 4270

−

1 800,00

1 794,35

§ 4300

− zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe i bankowe

56 796,00

45 784,94

zakup usług remontowych
-rodziny zastępcze, telefon służbowy, faktury za udział w
opłatach zgodnie z porozumieniem między Starostwem a
PCPR)

§ 4410

− podróże służbowe

3600,00

3 101,67

§ 4440

− odpis na ZFŚS

9 909,00

9 909,00

§6060

− zakupy inwestycyjne

5 000,00

4 636,00

Ogółem Rodz. 85218
Dz.852 Rodz. 85220- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
§4010

− wynagrodzenie osobowe

§ 4110

− składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120

− składki na fundusz pracy

§ 4170

− wynagrodzenie bezosobowe terapeutów w SPR

§ 4210

614 827,90
PLAN

WYKONANIE

30 000,00

27 804,15

5 320,00

5 076,55

735,00

498,57

42 574,00

38 874,40

− zakupy materiałów i wyposażenia

4 500,00

3 815,85

§ 4260

− zakup energii

1 000,00

613,18

§ 4300

− zakup usług pozostałych ( faktury za udział w opłatach

6 594,00

6 594,00

zgodnie z porozumieniem z Starostwem )

§4410

− podróże służbowe

900,00

776,74

§4440

− Odpis na ZFŚS

734,00

734,00

Ogółem – Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Dz.852 Rozdz.85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
§ 4170

− wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210
§ 4220

84 787,44
PLAN

WYKONANIE

16 026,00

15 330, 00

− zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

2 809,45

1. zakup artykułów żywnościowych

2 400,00

514,25

§ 4260

a) zakup energii

2 000,00

120,00

§ 4300

−

4 000,00

1388,90

zakup usług pozostałych

Ogółem – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dz.852 Rozdz. 85231 – Uchodźcy
§ 3110

1. Świadczenia społeczne dla uchodźców

20 162,60
PLAN

230 000,00

Ogółem - Uchodźcy

Środki otrzymane z PFRON w 2006 roku zostały rozdysponowane w następujący sposób:

WYKONANIE

220 889,00
220 889,00

PLAN

WYKONANIE

1 Finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych

15 000,00

13 229,00

2 Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji

80 000,00

80 000,00

3 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

282 754,00

282 046,00

4 Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy szpitalu w Ząbkach

321 936,00

321 936,00

507 988,00

499 068,00

6 Dofinansowanie barier architektonicznych i w komunikowaniu

413 269,00

412 940,00

7 Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi

40 522,00

40 229,00

5 Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Ogółem - PFRON

1 649 448

