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1. Ogólna charakterystyka  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Chodzieży. 

1.1. Informacje wstępne. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży powołane zostało Uchwałą Rady 

Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 marca 1999r. Nr IV/20/99. Jako jednostka organizacyjna 

Powiatu Chodzieskiego realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polityki 

prorodzinnej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Centrum ma swoją 

siedzibę w Chodzieży przy  ul. Wiosny Ludów 14A. Jest to budynek przystosowany dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Niniejsze sprawozdanie obrazuje działalność PCPR w Chodzieży w wymienionych 

powyżej obszarach, w tym w zakresie wysokości środków, jakimi dysponowało w 2014 roku, 

stanu zatrudnienia oraz realizowanych zadań. Sprawozdanie obejmuje także działalność 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

W sprawozdaniu przedstawiona została również działalność, jaką wykonywała 

jednostka w 2014 roku w zakresie sprawowanego nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej w 

Chodzieży, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Chodzieży wraz z  Oceną działalności 

Warsztatów. 

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr  366/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 

stycznia 2014 roku w sprawie przyznania uprawnień do wprowadzania zmian w planie 

finansowym wydatków bieżących, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawowało 

kontrole finansowe nad następującymi jednostkami budżetowymi:  

-  Domem Pomocy Społecznej w Chodzieży,  

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szamocinie, w tym 

Domem Dziecka w Szamocinie oraz Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą ,,Rodzina”  

w Studzieńcu później z siedzibą w Ratajach. 

W ramach tej  kontroli w 2014 roku sprawdzono pod względem merytorycznym, 

formalnym, rachunkowym 10 wniosków i zarządzeń Domu  Pomocy Społecznej, 17 

wniosków i zarządzeń Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 

Szamocinie, 19 wniosków i zarządzeń Domu Dziecka w Szamocinie, 19 wniosków i 

zarządzeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,RODZINA” w Studzieńcu później w 

Ratajach.  
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Spośród najistotniejszych zadań wyznaczonych w dokumentach strategicznych takich 

jak: 

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009- 2020, 

2. Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009- 2020, 

3. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Chodzieskim 

na lata 2011-2020, 

4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Chodzieskim na lata 2011-2016, 

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży wszystkie z nich realizowało w roku 

sprawozdawczym na bieżąco. 

Przy realizacji ustawowych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Chodzieży współpracowało z innymi organami administracji samorządowej i rządowej, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży, sądami, jednostkami organizacyjnymi ochrony 

zdrowia, jednostkami oświatowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 

Skarbowym,  Ośrodkiem Adopcyjnym, trzecim sektorem, osobami prawnymi i fizycznymi 

oraz wieloma innymi instytucjami. 

Wykonując swoje zadania w 2014 r. zarejestrowano następującą ilość spraw: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży: wpłynęło 6.053 spraw, 

wysłano 2.892 pism,  

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży: 

wpłynęło 4.404 sprawy, wysłano 2.827 pism. 

 

   

Centrum

58%

Zespół

42%

Ilość spraw zarejestrowanych 10.457
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1.2. Zatrudnienie w jednostce 

 

W 2014 r. zatrudnienie w PCPR wynosiło 9 etatów:  

- Kierownik Centrum/Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Chodzieży 

- Główny księgowy 

- Księgowy- kadrowiec  

- Radca Prawny- ½ etatu 

- 2 Starszych Specjalistów Pracy Socjalnej 

- Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

- Specjalista Pracy Socjalnej 

- Główny Specjalista do Spraw Rehabilitacji 

- Psycholog – ½ etatu. 

 

Zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania  

o  Niepełnosprawności wynosiło 2,75 etatów: 

- 2 Pracowników administracyjnych 

-  Pomoc administracyjno- biurowa- ¾ etatu. 

 

 

 

Centrum

51%

Zespół

49%

Ilość wysłanych pism- 5.719
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1.3. Budżet jednostki 

1.3.1. Wydatki jednostki w poszczególnych rozdziałach 

Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze   
 

Lp. Rodzaj (grupa) wydatków Plan                 Wykonanie                    
Wskaźnik % 

4:3 

1 2 3 4 5 

I. 
Wydatki bieżące 
z tego:                                                                                                                      
(1. + 2. + 3.)                                

60 194,00 60 192,63 100,00 

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    
(1.1. + 1.2.) 

0,00 0,00   

1.1. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       

1.2. pozostałe wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
      

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 918,00 59 917,25 100,00 

3. 
Wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostki, z tego:                                                                                                     
(3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) 

276,00 275,38 99,78 

3.1. na bieżącą działalność jednostki 276,00 275,38 99,78 

3.2. ZFŚS § 4440             

3.3. remonty ogółem § 4270, z tego:                               
(3.3.1. + 3.3.2.) 

0,00 0,00   

3.3.1. 
wydatki na usługi budowlano - montażowe, 
w zakresie remontów pomieszczeń i 
budynków  

      

3.3.2. pozostałe wydatki remontowe        

3.4. 
kary, odszkodowania, odsetki                                                                              
§§ 456-460                                                                                              

0,00 0,00   

II. 

Wydatki 

majątkowe........................................ 

(Nazwa zadania, zakres rzeczowy, 

poniesione nakłady)                                                                                            

0,00 0,00   

III. OGÓŁEM WYDATKI  (I. + II.) 60 194,00 60 192,63 100,00 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Plan 59 918,00 zł,  wykonano 59 917,25 zł, co stanowi  100 % planu. 

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono ogółem 9 wychowankom na łączną 

kwotę 36 823,25 zł 

1 wychowanek x  494,10 x 12 miesięcy = 5 929,20 zł 
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1 wychowanek x 494,10 x 3 miesiące + 411,75 =  1 894,05 zł 

2 wychowanków x 500,00 x 12 miesięcy = 12 000,00 zł 

1 wychowanek x 500,00 x 4 miesiące = 2 000,00 zł 

1 wychowanek x 500,00 x 10 miesięcy  = 5 000,00 zł 

1 wychowanek x 500,00 x 7 miesiące = 3 500,00 zł 

1 wychowanek x 500,00 x 8 miesięcy = 4 000,00 zł 

1 wychowanek x 500,00 x 5 miesięcy = 2 500,00 zł 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wypłacono 4 wychowankom na łączną kwotę  

23 094,00 zł 

3 wychowanków x 6 600,00 zł = 19 800,00 zł 

1 wychowanek x 3 294,00 zł = 3 294,00 zł 

 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

Plan 276,00 zł wykonanie 275,38 zł, co stanowi 99,78 % planu. 

Kwota dotyczy poniesionego wydatku w ramach  § 4330 na utrzymanie wychowanki 

pochodzącej z terenu powiatu chodzieskiego umieszczonej na terenie Miasta Poznań w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej – Domu Młodzieżowym w Poznaniu  w dniach 

04.09.2014 r. – 05.09.2014 r.  

Razem plan wydatków w rozdz. 85201 wynosił 48 000 zł, plan po zmianach 60 194 zł, 

wykonanie 60 192,63 zł, co stanowi 100 % planu.  

 

Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział  85204- Rodziny zastępcze                                               
  

Lp. Rodzaj (grupa) wydatków Plan                 Wykonanie                  
Wskaźnik % 

4:3 

1 2 3 4 5 

I. 
Wydatki bieżące 
z tego:                                                                                                                      
(1. + 2. + 3.)                                

788 220,00 780 443,83 99,01 

1. 
Wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane                                                                                     
(1.1. + 1.2.) 

67 551,00 61 600,74 91,19 

1.1. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 072,00 1 071,94 99,99 

1.2. 
pozostałe wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane 

66 479,00 60 528,80 91,05 
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2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 719 575,00 717 749,09 99,75 

3. 
Wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań jednostki, z tego:                                                                                         
(3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) 

1 094,00 1 094,00 100,00 

3.1. na bieżącą działalność jednostki       

3.2. ZFŚS § 4440       1 094,00 1 094,00 100,00 

3.3. 
remonty ogółem § 4270, z tego:                                
(3.3.1. + 3.3.2.)       

3.3.1. 
wydatki na usługi budowlano - 
montażowe, w zakresie remontów 
pomieszczeń i budynków  

      

3.3.2. pozostałe wydatki remontowe        

3.4. 
kary, odszkodowania, odsetki                                                                  
§§ 456-460                                                                                                               

      

II. 

Wydatki 
majątkowe........................................ 
(Nazwa zadania, zakres rzeczowy, 
poniesione nakłady)                                      

0,00 0,00   

III. OGÓŁEM WYDATKI  (I. + II.) 788 220,00 780 443,83 99,01 

 
W tym dotacja na Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Plan 12.198,00, 

Wykonanie 12.198,00. 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Plan 70 582 zł, plan po zmianach 67 551 zł, wykonano 61 600,74 zł, co stanowi 91,19% 

planu. 

W ramach tej grupy wydatków wypłacane jest wynagrodzenie dla zawodowej rodziny 

zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie miesięczne i  

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Planowano  754 075 zł, plan po zmianach 719 575 zł, wykonano 717 749,09  zł, co stanowi  

99,75 % planu.  

Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci w rodzinach zastępczych, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych.  

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

Planowano  45 128 zł, plan po zmianach 1094 zł wykonano 1094 zł, co stanowi 100%.  
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Wydatki dotyczą przekazania w trakcie roku 100% odpisu na ZFŚS w związku z 

zatrudnieniem na umowę o pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Razem plan wydatków w rozdz. 85204 wynosił 869 785 zł, plan po zmianach 788 220 zł, 

wykonanie 780 443,83 zł, co stanowi 99,01 % planu.  

 

Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział 85218- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
 

Lp. Rodzaj (grupa) wydatków Plan                 Wykonanie                  
Wskaźnik % 

4:3 

1 2 3 4 5 

I. 
Wydatki bieżące 
z tego:                                                                                                                      
(1. + 2. + 3.)                                

443 809,00 443 152,02 99,85 

1. 
Wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane                                                                                   
(1.1. + 1.2.) 

375 236,00 375 219,67 100,00 

1.1. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 493,00 23 492,67 100,00 

1.2. 
pozostałe wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane 

351 743,00 351 727,00 100,00 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00 

3. 
Wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań jednostki, z tego:                                                                                         
(3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) 

68 373,00 67 732,35 99,06 

3.1. na bieżącą działalność jednostki 59 621,00 58 980,35 98,93 

3.2. ZFŚS § 4440       8 752,00 8 752,00 100,00 

3.3. 
remonty ogółem § 4270, z tego:                                
(3.3.1. + 3.3.2) 0,00 0,00   

3.3.1. 
wydatki na usługi budowlano - 
montażowe, w zakresie remontów 
pomieszczeń i budynków  

      

3.3.2. pozostałe wydatki remontowe        

3.4. 
kary, odszkodowania, odsetki                                                                                      
§§ 456-460                                                                                                               

0,00 0,00   

II. 

Wydatki majątkowe "Zakup 
dwuletniej licencji systemu 
informacji prawnej LEGALIS" 
(Nazwa zadania, zakres rzeczowy, 
poniesione nakłady)                                      

3 898,00 3 897,53 99,99 

III. OGÓŁEM WYDATKI  (I. + II.) 447 707,00 447 049,55 99,85 
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Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Planowano 375 030 zł, plan po zmianach 375 236 zł, wykonano 375 219,67 zł, co stanowi 

100% planu.  

W ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 

od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2013 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2013 r. wraz ze składkami ZUS i FP, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od lipca 2014, 

nagrodę jubileuszową dla kierownika oraz wynagrodzenia informatyka i sprzątaczki z tytułu 

umowy zlecenia. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Plan 200 zł, wykonano 200 zł, co stanowi 100% planu. 

Wykonanie obejmuje zwrot za zakup okularów dla jednego pracownika. 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

Planowano 55 418 zł, plan po zmianach 68 373 zł, wykonano 67 732,35 zł, co stanowi 

99,06 % planu.   

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono min. artykuły biurowe, środki czystości, 

artykuły eksploatacyjne, materiały papiernicze, zakup licencji programów komputerowych 

(Kadry, Płace i Finanse Optivum, Budżet JST JB Doskomp, ESET NOD32 Antywirus), 

prenumeratę czasopisma „Pracownik socjalny”.  Ponadto dokonano min. opłat: za zakup 

energii, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), usługi pocztowe, 

rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem, dostęp do sieci Internet, kanalizację, wywóz 

nieczystości, opłaty komornicze, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie majątku PCPR, 

szkolenia pracowników (BHP), a także wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych 

pracowników i przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.   

Wydatki majątkowe 

Zadanie: Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS: 

Plan 4 500 zł, plan po zmianach 3 898 zł, wykonano 3 897,53 zł, co stanowi 99,99 % planu.   

 

Razem plan wydatków w rozdz. 85218 wynosił 434 948 zł, plan po zmianach 447 707 zł, a 

wykonanie wyniosło 447 049,55 zł, co stanowi 99,85 % planu. 
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Dział 853-  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85321- Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- zadanie zlecone 
                                         

Lp. Rodzaj (grupa) wydatków Plan                 Wykonanie                  
Wskaźnik % 

4:3 

1 2 3 4 5 

I. 
Wydatki bieżące 
z tego:                                                                                                                      
(1. + 2. + 3.)                                

183 063,00 182 758,92 99,83 

1. 
Wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane                                                                                 
(1.1. + 1.2.) 

112 337,00 112 079,45 99,77 

1.1. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 467,00 5 466,67 99,99  

1.2. 
pozostałe wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane 

106 870,00 106 612,78 99,76 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00  400,00  100,00  

3. 
Wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań jednostki, z tego:                                                                                         
(3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) 

70 326,00 70 279,47 99,93 

3.1. na bieżącą działalność jednostki 63 514,00 63 468,23 99,97 

3.2. ZFŚS § 4440       6 148,00 6 148,00 100,00 

3.3. 
remonty ogółem § 4270, z tego:                                
(3.3.1. + 3.3.2) 664,00 663,24  99,89  

3.3.1. 
wydatki na usługi budowlano - 
montażowe, w zakresie remontów 
pomieszczeń i budynków  

      

3.3.2. pozostałe wydatki remontowe  664,00  663,24  99,89  

3.4. 
kary, odszkodowania, odsetki                                                                                      
§§ 456-460                                                                                                               

      

II. 

Wydatki majątkowe "Zakup 
dwuletniej licencji systemu 
informacji prawnej LEGALIS" 
(Nazwa zadania, zakres rzeczowy, 
poniesione nakłady)                                      

      

III. OGÓŁEM WYDATKI  (I. + II.) 183 063,00 182 758,92 99,83 

 
W tym środki własne powiatu chodzieskiego Plan 11.334,00, Wykonanie 11.223,85.  

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

Planowano 119 320 zł, plan po zmianach 112 337 zł, wykonanie 112 079,45 zł, co stanowi 

99,77 %. 

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników za 

grudzień 2013 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. pracowników zatrudnionych w 
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Zespole, podwyżki dla pracowników od lipca 2014, nagrodę jubileuszową dla 

przewodniczącego Zespołu oraz pochodne od tych wynagrodzeń.  

Ponadto w grupie tej znajdują się także wydatki dla członków Zespołu, z którymi zawarto na 

dany rok budżetowy umowy zlecenia. Umowy te dotyczą członków Zespołu powoływanych 

do składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Planowano 0,00 zł, plan po zmianach  400 zł, wykonano 400 zł, co stanowi 100% planu. 

Środki te przeznaczono dotychczas na zwrot środków za zakup okularów dla dwóch 

pracowników. 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

Planowano 43 531 zł, plan po zmianach 70 326 zł, wykonanie 70 279,47 zł, co stanowi 

99,93%. 

Wykonanie obejmuje zakup niezbędnych tonerów do drukarek, artykułów biurowych, 

wyposażenia, zakup usług pocztowych, badania lekarskie pracowników i podróże służbowe, 

malowanie korytarza przy Zespole, zakup usług orzeczniczych na podstawie zawartych umów 

z członkami Zespołu prowadzącymi własną działalność gospodarczą - usługi dotyczyły 

wykonania określonych zadań zawartych w umowie, a także przeprowadzania wstępnych 

analiz medycznych. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych dokonano 100% odpisu na 

ZFŚS. 

 

Razem plan w rozdz. 85321 wynosił 162 851 zł, plan po zmianach 183 063 zł, wykonanie 

wynosi 182 758,92 zł, co stanowi 99,83 % planu. 

 

Dział 853-  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85395- Pozostała działalność  

  

Zadanie- realizacja projektu "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 

społecznej i zawodowej w powiacie chodzieskim" realizowany w partnerstwie z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Budzyniu. 

 

Zadanie- obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady do Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych                                 
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Lp. Rodzaj (grupa) wydatków Plan                 Wykonanie                  
Wskaźnik % 

4:3 

1 2 3 4 5 

I. 
Wydatki bieżące 
z tego:                                                                                                                      
(1. + 2. + 3.)                                

659 257,69 647 548,56 98,22 

1. 
Wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane                                                                                     
(1.1. + 1.2.) 

115 710,77 114 245,68 98,73 

1.1. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 803,00  4.802,52  99,99  

1.2. 
pozostałe wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane 

110 907,77 110 387,81 99,53 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 600,00 24 600,00 100,00  

3. 
Wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań jednostki, z tego:                                                                                         
(3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) 

518 946,92 507 758,23 97,84 

3.1. na bieżącą działalność jednostki 518 946,92 507 758,23 97,84 

3.2. ZFŚS § 4440             

3.3. 
remonty ogółem § 4270, z tego:                                
(3.3.1. + 3.3.2.)       

3.3.1. 
wydatki na usługi budowlano - 
montażowe, w zakresie remontów 
pomieszczeń i budynków  

      

3.3.2. pozostałe wydatki remontowe        

3.4. 
kary, odszkodowania, odsetki                                                                  
§§ 456-460                                                                                                               

      

II. 

Wydatki majątkowe "Zakup 
dwuletniej licencji systemu 
informacji prawnej LEGALIS" 
(Nazwa zadania, zakres rzeczowy, 
poniesione nakłady)                                      

      

III. OGÓŁEM WYDATKI  (I. + II.) 659 257,69 647 548,56 98,22 

 

Zadanie: obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych  

 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

Plan 250 zł, wykonanie 243,16 zł, co stanowi 97,26% planu. 

Wydatki obejmują zakup znaczków pocztowych oraz tuszy do drukarki i papieru ksero.  
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Zadanie: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. od dodatków 

specjalnych dla pracowników zaangażowanych do realizacji projektu systemowego w 2013 

roku. 

Plan razem ze Społeczną Radą 5 748 zł, wykonanie 5 747,17 zł, co stanowi 99,99%. 

Zadanie: realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 

społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” przy udziale środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Budzyniu. 

Plan wydatków obejmował zadania związane z realizacją projektu systemowego 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była 

aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

korzystających ze wsparcia pomocy społecznej w sposób ciągły, znajdujących się w wieku 

aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 

niezatrudnionych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

Planowano 0 zł, plan po zmianach 109 962,77 zł, wykonanie 109 443,16 zł, co stanowi 

99,53%. 

Wydatki w tym zakresie obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 

pracowników Centrum zaangażowanych do realizacji projektu. Ponadto sfinansowano 

wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło celem 

przeprowadzenia min. treningu umiejętności społecznych, treningu terapeutyczno – 

psychologicznego, indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa 

zawodowego, kursu komputerowego dla 4 wychowanków rodzin zastępczych. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Planowano 0 zł, plan po zmianach 24 600 zł, wykonanie 24 600 zł, co stanowi 100%. 

Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej za III –XI/2014 dla 4 wychowanków 

rodzin zastępczych. 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 

Planowano 0 zł, plan po zmianach 518 696,92 zł, wykonanie 507 515,07 zł, co stanowi 

97,84% planu. 

W ramach tej grupy poniesiono wydatki min. na zakup artykułów biurowych, materiałów 

papierniczych, artykułów spożywczych, usług gastronomicznych w ramach cateringu na 

spotkania, zwrot kosztów dojazdów na spotkania dla beneficjentów, aktywizację edukacyjną, 
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przeprowadzenie kursu komputerowego dla osób niepełnosprawnych, kursów zawodowych, 

obozu aktywnej integracji, turnusu rehabilitacyjnego, szkolenia w zakresie zdrowia i 

pierwszej pomocy, utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji 

projektu, usługi pocztowe, zakup doładowania do telefonu komórkowego.    

 

ŚRODKI  POZABUDŻETOWE 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

I. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 
Lp. Zadanie  Plan  Wykonanie 
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy  osoby 

niepełnosprawnej  - 
 
            - 

2. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych 
przez kierownika powiatowego urzędu pracy   

- 
 
- 

3. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej  

- 
 
- 

4. Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy 
na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy i niepozostających w zatrudnieniu  

 
30 681 

 
 

30 680 

Razem rehabilitacja zawodowa 
 

30 681 
 

30 680 
5. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 

działania warsztatów terapii zajęciowej        517 860 
 

       517 860 

6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych  

 
40 159 

 
40 159 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowanie się i technicznych na wnioski 
indywidualnych osób niepełnosprawnych  

       70 471 
 

         68 988 

8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilit. dla 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej  

- 
 
 
- 

9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów  

483 816 

 
 

483.816 

10. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych  

11 190 
 

11 190 
11. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego 

lub tłumacza przewodnika  
- 

- 

 Razem rehabilitacja społeczna 
 

1 123 496 
 

1 122 013 
                                                                        

Ogółem 
 

1 154 177 
 

1 152 693 
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II. Program „Aktywny Samorząd”- realizowany na podstawie Uchwały Rady 

Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2012r. Nr XVI/130/2012  oraz umowy 

Nr AS3/000012/15/D pomiędzy Powiatem Chodzieskim a PFRON, która jest 

każdego roku aneksowana.  

 
Lp. Obszar programu/numer 

zadania 
Przekazane przez 

PFRON środki 
ogółem 

Przyznane/wydatkowane 
dofinansowanie/refundacja 

I Moduł I  
 
 
 
 

186.353,70 

90.994,01 
1 Obszar A, zadanie 1 Brak wniosków 

2 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

3 Obszar B, zadanie 1 18.934,00 
4 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

5 Obszar C, zadanie 1 64.660,00 
6 Obszar C, zadanie 2 5.500,01 
7 Obszar C, zadanie 3 Brak wniosków 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D 1.900,00 
II Moduł II 81.700,00 
III Środki na obsługę, ewaluacje i 

promocje 
11.373,70  

 Ogółem 184.067,71 
 
Objaśnienia: 
 
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 
  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym 

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

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

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

 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej 
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Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

 

Podsumowując: 

 

rozdział 85201 

placówki-

usamodzielnienia   

60 192

2%

rozdział 85204-

rodziny zastępcze i 

usamodzielnienia 

780 443

23%

rozdział 85218 

PCPR  447 049

13%

rozdział 85321 

PZOON 182 758

5%

rozdział 85395 

Projekt EFS i 

PFRON 647 548

19%

PFRON ustawa 1 

152 693

33%

PFRON Aktywny 

Samorząd 172 694

5%

Wydatki PCPR w 2014r. Wynosiły 3 443 377zł. 

Wydatkowanie na poszczególne zadania
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1.3.2. Dochody i należności jednostki 

 
Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze  - dochody 

 

Rozdz. § Źródło dochodu Plan Wykonanie Wskaźnik %              
5 : 4 

1 2 3 4 5 6 

85201 

0680 
1)  odpłatność rodziców biologicznych za 

utrzymanie dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

            3 795               222,57     5,86 

0830 

2)  zwrot 10%, 30% i 50% miesięcznych 
wydatków na utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej 

        215 389         220 569,43     102,41 

0920 
3)  odsetki z tytułu nieterminowego 

zwrotu świadczeń 
                 -                   73,73       

0970 

4)  zwrot świadczeń nienależnie 
pobranych w latach poprzednich                  -                 799,60       

  

OGÓŁEM DOCHODY   219.184,00 221.665,33 101,13 

 
1) W stosunku do wszystkich rodziców biologicznych, którzy mieli naliczoną odpłatność 

za pobyt dzieci w placówkach i nie dokonali wpłat, zostały wystawione tytuły 

wykonawcze.  W  2014r. wystawiono 12 tytułów wykonawczych do Urzędu 

Skarbowego w Chodzieży. 

W przedstawionych dochodach Urząd Skarbowy do dnia dzisiejszego regularnie 

egzekwuje należności od  jednego rodzica na podstawie wcześniej wystawionego 

tytułu egzekucyjnego.  W jednym przypadku opiekun dokonał wpłaty za pobyt 

wychowanka w placówce. 

2) Dochody uzyskane z gmin za pobyt wychowanków pochodzących z ich terenu. 

Wykonanie wyższe z powodu zmiany średniego wydatku i nieprzewidywanego 

przyjęcia interwencyjnie 2 dzieci. 

3) Wykonanie dotyczy wychowanka, który sam dokonał wpłaty z tytułu nienależnie 

pobranego świadczenia. 

4) Wykonanie dotyczy dwóch wychowanków. Jeden wychowanek sam dokonał wpłaty 

zaległej należności. W stosunku do drugiego Urząd Skarbowy wyegzekwował w 

całości należność. 
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Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze  - należności 
 

Rozdz. § Źródło dochodu 
Należności 

pozostałe do 
zapłaty ogółem 

w tym: 

Nadpłaty 
Zaległości 

1 2 3 4 5 6 

85201 

0680 

1) odpłatność rodziców 
biologicznych za pobyt 
dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

1) 

262 960,16 

1) 

262 960,16 

1) 

               
-      

0830 

2) zwrot miesięcznych 
wydatków na utrzymanie 
dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 

2) 

                   -      

2) 

               -      

2) 
               

-      

0920 
3) odsetki od nieterminowych 

wpłat 
3) 

       45 375,63    
3) 

    45 375,63    
3)                

-      

 0970  

4) zwrot świadczeń nienależnie 
pobranych w latach 
poprzednich 

4) 

         2 295,66    

4) 

      2 295,66    

4) 
               

-      

OGÓŁEM DOCHODY   310.631,45 310.631,45 
 

 
Odpłatności rodziców biologicznych i powstałe z tego tytułu zaległości są przekazywane do 

Urzędów Skarbowych tytułami wykonawczymi w celu przeprowadzenia postępowania 

egzekucyjnego. 

 

 

Dochód- 223

0%

Należność - 262.960

100%

Odpłatność rodziców biologicznych za dzieci w 

placówkach
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Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział  85204- Rodziny zastępcze- dochody 
 

Rozdz. § Źródło dochodu Plan Wykonanie 
Wskaźnik %              

5 : 4 
1 2 3 4 5 6 

85204 

0680 

1)  odpłatność pełnoletnich 
wychowanków za pobyt w rodzinie 
zastępczej             8 631    

        5 865,35     

            79,94    
2)  odpłatność rodziców biologicznych za 

pobyt dzieci w rodzinach zastępczych         1 033,93     

0830 

3)  zwrot miesięcznych wydatków na 
utrzymanie dziecka  w rodzinie 
zastępczej 

       36 113    45 238,59         125,27    

0920 

4)  odsetki z tytułu nieterminowych wpłat   22,80 
  

5)  odsetki z tytułu nieterminowego 
zwrotu świadczeń 

  7,95 

0970 
6)  zwrot świadczeń nienależnie 

pobranych w latach poprzednich   318,80   

OGÓŁEM DOCHODY   44.744,00 52.487,42 117,30 

  
 

1) Dochody dotyczą wpływów dokonanych przez 5 pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych. 

2) W stosunku do wszystkich rodziców biologicznych, którzy mieli naliczoną odpłatność 

za pobyt dzieci w placówkach i nie dokonali wpłat, zostały wystawione tytuły 

wykonawcze. W 2014r. jednostka wystawiła 72 tytuły wykonawcze do Urzędów 

Skarbowych. 

3) Wpływy w kwocie 38 747,23 zł dotyczą wpłat dokonanych przez ośrodki pomocy 

społecznej z terenu Powiatu Chodzieskiego za 22 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, z czego 4 dzieci umieszczonych było w zawodowej rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 2. Wpływy w kwocie 6 491,36 zł dotyczą 

wpłat dokonanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu za pobyt 

dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Wałeckiego i umieszczonego w zawodowej 

rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu 

Chodzieskiego.  

4) Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty odpłatności przez 5 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. 

5) Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu świadczenia nienależnie 

pobranego w 2014 r. przez 2 rodziny zastępcze.  

6) Wpływy dotyczą zwrotu środków finansowych poniesionych przez Centrum w 2013 

roku na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.                    
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Dział 852- Pomoc Społeczna 
Rozdział  85204- Rodziny zastępcze- należności 
 

 
1) Należności wymagalne w kwocie 200 zł dotyczą 1 pełnoletniego wychowanka 

przebywającego w rodzinie zastępczej.  

2) Odpłatności rodziców biologicznych i powstałe z tego tytułu zaległości są 

przekazywane do Urzędów Skarbowych tytułami wykonawczymi w celu 

przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

4) Należność dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych i 

pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej.  

5) Należność dotyczy odsetek za nienależnie pobrane świadczenie od pełnoletniego 

wychowanka rodziny zastępczej.  

6) Należności wymagalne dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach 

ubiegłych przez 3 świadczeniobiorców. W stosunku do tych osób wystawiono tytuły 

wykonawcze i oczekujemy na ich rozpatrzenie.  

 

 

Rozdz. § Źródło dochodu 
Należności 

pozostałe do 
zapłaty ogółem 

w tym: 

Nadpłaty 
Zaległości 

1 2 3 4 5 6 

85204 

0680 

1) odpłatność pełnoletnich 
wychowanków za pobyt w 
rodzinie zastępczej 

1) 

200,00 

1) 

200,00 

1) 
               

-      

2) Odpłatność rodziców 
biologicznych za pobyt 
dzieci w rodzinach 
zastępczych 

2) 

110 444,75 

2) 

110 444,75 

2) 

263,80 

0830 

3) zwrot miesięcznych 
wydatków na utrzymanie 
dziecka w rodzinie 
zastępczej 

3) 

                   -      

3) 

               -      

3) 
               

-      

0920 
4) odsetki od nieterminowych 

wpłat 
 

4) 
       12 965,28    

4) 
    12 965,28    

3) 
          

14,93      

 
5) odsetki z tytułu zwrotu 

świadczeń 
5) 

18,23 
5) 

18,23 
5) 

 

 0970  

6) zwrot świadczeń nienależnie 
pobranych w latach 
poprzednich 

6) 

        2 964,60    

6) 

      2 964,60    

4) 
               

-      

OGÓŁEM DOCHODY   126 592,86 126.592,86 278,73 
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Dział 853-  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321- Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

 

Dochód za wydanie kart parkingowych w wysokości 2.835,00zł.  

Jest to dochód Skarbu Państwa. 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Dochód stanowią środki na obsługę zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 2.50% 

kwoty przeznaczonej na wydatki tj.  28.856zł. 

 

 

 

 

 

 

dochód- 6899

6%

Należności-

110644

94%

Odpłatność rodziców biologicznych i 

pełnoletnich wychowanków za pobyt w rodzinie 

zastępczej
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1.4. Kontrola Zarządcza 

 
W ramach kontroli zarządczej Kierownik jednostki wydał w ciągu roku 28 zarządzeń, w tym 

7 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Ponadto w ciągu roku 

przekazano do  Zarządu Powiatu 27 wniosków w sprawie zmiany w planie finansowym 

wydatków jednostki. 

Zarządzeniem Kierownika jednostki przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne: 

1. na Stanowisku do Spraw Obsługi- główny księgowy oraz na Stanowisku do Spraw 

Obsługi- księgowy. Zakres kontroli obejmował: wybrane losowo operacje finansowe- 

dokonywane przelewy na rachunki bankowe pod kontem ich legalności i rzetelności  

( terminowość) oraz prawidłowość przeprowadzania postępowań egzekucyjnych. 

2. w Zespole ds. Pieczy Zastępczej- rodziny zastępcze- zakres kontroli obejmował: 3 

losowo wybrane sprawy ( rodziny zastępcze) - zgodność zgromadzonych dokumentów 

ze sporządzanymi w sprawie sprawozdaniami, ocenami oraz wydanymi decyzjami, a 

także dyspozycjami wypłat świadczeń dla rodzin. Protokół z kontroli dostępny w 

jednostce. Kontroli poddano także usamodzielnienia wychowanków z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i z młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

3. na Stanowisku  Koordynator ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zakres 

kontroli obejmował: sprawy w zakresie dofinansowań  do likwidacji barier 

architektonicznych oraz realizację programu „Aktywny Samorząd” Moduł, obszar C, 

zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o 

napędzie elektrycznym oraz moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. Sprawdzono zgodność dokumentacji wnioskodawcy pod względem 

prawnych i merytorycznym oraz wypłacone w sprawie dofinansowania.  

4. W Zespole ds. Pomocy Społecznej- wykorzystanie środków PFRON- dofinansowanie 

do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych 

dotyczących odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży 

umieszczonych przed 2004r. 

 

Protokoły z kontroli dostępne w jednostce. 
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W ramach kontroli zarządczej sporządzono sprawozdanie z realizacji celów w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za rok 2013, przeprowadzono 

samoocenę kontroli zarządczej za rok 2013r. oraz przeprowadzono wśród pracowników 

ankietę dotyczącą samooceny Kontroli Zarządczej w jednostce. Przyjęto na rok 2015 plan 

realizacji funkcji stałych jednostki oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach 

danej funkcji. Określono cele szczegółowe, mierniki i wartości miernika oraz proponowane 

główne mechanizmy kontroli zarządczej. Kierownik jednostki zapoznał pracowników z 

poziomem akceptowanego ryzyka, skutków i rodzaju reakcji. 

 
1.5.  Kontrole  zewnętrzne 

 
Kontrola Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

Kontrolę przeprowadzili z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego pracownicy 

Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie 

Wielkopolskim w dniach od 25 kwietnia do 30 maja 2014r. Zakres kontroli obejmował: 

- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w 

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

- zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 

- organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry. 

 

Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 
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2. Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Sprawozdanie z efektów pracy oraz zestawienie potrzeb w zakresie 

systemu pieczy zastępczej. 

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży  realizowało w 2014 roku 

zarówno zadania powiatu jak i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zapisane w ustawie z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135 z późn. zm.). Podejmowane działania były zgodne z Powiatowym Programem 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012–2014 przyjętym uchwałą nr XXI/168/2012 Rady 

Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. oraz Powiatowym Programem Pomocy 

Dziecku i Rodzinie na lata 2009- 2020 przyjętym uchwałą nr XXIX/197/09 Rady Powiatu 

Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2009r. 

 

2.1. Zadania powiatu wykonywane za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy 

rodzinie oraz zadania kierownika jednostki. 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zarządzeniem Nr 43/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2011roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zostało wyznaczone na Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu chodzieskiego.  

W związku z powyższym w Centrum powstał Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej.  

 

2.1.1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 

A. Rodzinna Piecza Zastępcza 

W roku 2014 na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonowała 1 zawodowa  rodzina 

zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

- rodzina zastępcza – A. spokrewniona, B. niezawodowa, C. zawodowa w tym zawodowa 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa  specjalistyczna, 

- rodzinny dom dziecka. 
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 Rodziny zastępcze powstałe przed dniem wejścia w życie ww. ustawy miały 

możliwość wyboru do dnia 31.01.2012r. , czy chcą funkcjonować na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach dotychczasowych (tj. wg ustawy o pomocy społecznej), czy też 

zamierzają funkcjonować na zasadach nowej ustawy (tj. wg ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej).  

W związku z powyższym w 2014 r. funkcjonowały następujące rodziny zastępcze: 

- wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej – 7 rodzin zastępczych , w 

których umieszczonych było 8 dzieci; 

- wg zasad określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 48 

rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 68 dzieci; 

W tym 3 rodziny funkcjonowały równocześnie na podstawie 2 ustaw. 

 

Ogółem na terenie powiatu chodzieskiego w 2014 r. funkcjonowały 52 rodziny zastępcze, 

w których wychowywało się  76 dzieci: 

- rodziny spokrewnione – 28 (liczba dzieci w tych rodzinach –  40), 

- rodziny niezawodowe – 23 (liczba dzieci w tych rodzinach –  30), 

- rodzina zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego.- 1( liczba dzieci 6 ) 

 

Strukturę rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie chodzieskim z podziałem na liczbę 

umieszczonych w niej dzieci obrazuje poniższy wykres. 
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Liczba przeprowadzonych wizyt w rodzinach zastępczych na podstawie których 

sporządzono karty informacyjne lub wywiad środowiskowy: 

  

 Ogółem – 111 

  - rodziny spokrewnione - 54 

  - rodziny niezawodowe  – 52 

 - rodzina zawodowa - 5 

  

Liczba sprawozdań do Sądu 

Sporządzono 117 sprawozdań dotyczących sytuacji rodzinnej dzieci umieszczonych w 

rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

- rodziny spokrewnione- 60, 

- rodziny niezawodowe- 57, 

 

 W 2014 r. powstały 4 nowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 8 dzieci. 

Rozwiązano 2 rodziny zastępcze, gdzie 1 dziecko powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych a 1dziecko zostało umieszczone w innej rodzinie zastępczej.  

 Ponadto w pogotowiu rodzinnym umieszczono 5 dzieci, a 5 opuściło rodzinę 

zastępczą zawodową, z tego: 

- 4 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej,  

-  1 dziecko powróciło pod opiekę rodziców biologicznych.   

 

B. Instytucjonalna piecza zastępcza 

 

Na terenie Powiatu Chodzieskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - 

wychowawcze : Dom Dziecka w Szamocinie oraz   Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 

„RODZINA”  w Studzieńcu, która zgodnie z zezwoleniem Wojewody Wielkopolskiego z 

dniem 29 sierpnia została przeniesiona do Rataj. Zapewniają one całodobową opiekę i 

wychowanie,  zaspakajają  jego niezbędne potrzeby, umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami 

i innymi osobami bliskimi, podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny. 

 

W roku 2014 przyjęto 81 wniosków o umieszczenie w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Odmówiono w 81 

sprawach dotyczących przyjęcia dzieci. Głównym powodem odmowy był brak możliwości 
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zapewnienia właściwej opieki specjalistycznej dzieciom z ogromnymi deficytami 

rozwojowymi oraz z uwagi na brak wolnych miejsc. 

Dla dzieci z terenu powiatu chodzieskiego wydano 3 skierowania do Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu, później w Ratajach z uwagi na 

charakter tej placówki, która posiada grupę interwencyjną oraz przeniesiono ze Studzieńca do 

Domu Dziecka w Szamocinie 9 dzieci, a z Szamocina do Rataj 2 dzieci. Przeniesienia 

związane były ze zmianą siedziby dla placówki RODZINA.  

 

Dom Dziecka w Szamocinie 

 

Placówka ta pełni funkcję placówki socjalizacyjnej dla 20 wychowanków i specjalistyczno – 

terapeutycznej dla 10 wychowanków, łącznie  dysponuje 30 miejscami.  

Stan wychowanków Domu Dziecka w Szamocinie  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2014 r. 

liczba miejsc 30 30 

liczba wychowanków rzeczywista 41 32 

liczba wychowanków z terenu powiatu 

chodzieskiego 

31 26 

liczba wychowanków spoza powiatu  10 6 

 

Liczba wychowanków w Domu Dziecka  w Szamocinie z poszczególnych gmin powiatu 

chodzieskiego 

gmina M. Chodzież G. Chodzież M.iG.Szamocin M.iG.Margonin G.Budzyń 

w ciągu roku 4 4 8 12 3 

w dniu 31.12.2014 r 3 4 5 12 1 

 

W roku 2014 r. Dom Dziecka w Szamocinie opuściło 9 wychowanków : 

-  5  usamodzielniło się, 

-  2 zostało adoptowanych, 

-  2 przeniesiono do placówki RODZINA 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” w Ratajach ( do 28 sierpnia 2014r. 

w Studzieńcu).  

Do 28 sierpnia 2014r. placówka ta pełniła funkcję placówki socjalizacyjnej dla 25 

wychowanków i interwencyjnej dla 5 wychowanków. Od 29 sierpnia  przeniesiona została do 

Rataj z liczbą miejsc 17, w tym 10 miejsc socjalizacyjnych i 7 interwencyjnych.  

 

 

Stan wychowanków placówki „RODZINA” w Studzieńcu, później w Ratajach  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2014 r. 

liczba miejsc 30 17 

liczba wychowanków- rzeczywista 35 17 

liczba wychowanków z terenu powiatu 

chodzieskiego 

22 10 

liczba wychowanków spoza powiatu  13 7 

 

Liczba wychowanków w placówce „RODZINA” w Studzieńcu, później w Ratajach z 

poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego 

gmina M. Chodzież G.Chodzież M.iG.Szamocin M.iG.Margonin G.Budzyń 

w ciągu roku 4 5 9 0 4 

w dniu 

31.12.2014 r 

1 0 5 0 4 

 

W roku 2014  placówkę tą opuściło 18 wychowanków : 

-  4 usamodzielniło się, 

-  1 powróciło do rodziny biologicznej, 

-  1 wychowanka umieszczono w rodzinie zastępczej, 

-  2 zostało adoptowanych, 

- 1 przeniesiono do POW w Wągrowcu, 

- 9 dzieci przeniesiono do DDz. w Szamocinie. 

 

Zgodnie z art. 135 ustawy w placówkach odbywa się okresowa ocena sytuacji umieszczonego 

dziecka w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka , analizy stosownych metod 
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pracy, oceny stanu zdrowia, możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub 

umieszczenia w rodzinie zastępczej, preadopcyjnej. W ocenach tych uczestniczy dyrektor 

placówki, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawcy, oraz przedstawiciele:  

sądu, ośrodków pomocy społecznej, organizatora pieczy zastępczej.  

W roku 2014 odbyły się 2 oceny sytuacji dziecka. 

 

2.1.2. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym piecze 

zastępczą. 

 

A. Rodzinna Piecza Zastępcza 

Osoby, które osiągnęły pełnoletność  zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 

 Pomoc pieniężną otrzymało: 

- na kontynuowanie nauki – 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na usamodzielnienie –  6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej – 1 pełnoletni wychowanek rodziny 

zastępczej.  

 

B. Instytucjonalna Piecza Zastępcza 

 Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych mają możliwość 

ubiegania się o pomoc w usamodzielnieniu. 

W ramach zadania kontynuowano usamodzielnia z poprzednich lat, udzielano pomocy 

w postaci poradnictwa i pracy socjalnej.  

Pomoc pieniężną otrzymywało: 

- na kontynuowanie nauki – 7  pełnoletnich wychowanków placówek, 

- na usamodzielnienie –  3 pełnoletnich wychowanków placówek. 
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2.1.3. Prowadzenie rejestru danych 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej starosta prowadzi 

rejestr danych o osobach: 

 - zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

 - pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 

niezawodowej  oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.  Dane z rejestru starosta 

przekazuje do właściwego sądu.  

 W 2014 roku sporządzono rejestr danych o osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej oraz rejestr danych o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych 

niezawodowych. Powyższe rejestry zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz 

do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.   

 

2.1.4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w 

wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

  Za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej przekazywane było do 

wojewody sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. Sprawozdanie to wykonywane jest za okres  od dnia 1 

stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do 31 lipca oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 

grudnia – w terminie do 31 stycznia.   

 Ponadto w 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przekazało 

za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej jeszcze 25 sprawozdań – MPiPS-03 

sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, 

w naturze i usługach, SKŁ-ZDR składki na ubezpieczenie zdrowotne, SKŁ-EMRENT składki 

na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej, 

sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

MPiPS-05 sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie, 

sprawozdanie dotyczące placówek wsparcia dziennego oraz całodobowych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych – standardy, ocena zasobów pomocy społecznej, sprawozdanie 

dotyczące bezdomności, sprawozdanie dotyczące rejestru jednostek specjalistycznego 
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poradnictwa oraz rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe, rodziny pomocowe w 

2012 r.,  zbiory centralne – sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST, MK1/MK2 

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i 

usługach, pomoc dla dzieci poważnie chorych. 

 

2.1.5. Finansowanie świadczeń 

2.1.5.1. Rodzinna Piecza Zastępcza 

I. Świadczenia i dodatki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby 

przebywającej w pieczy zastępczej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. z 2015r., poz. 163) w roku sprawozdawczym 

otrzymywało 7 rodzin zastępczych. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z zapisami 

ustawy o pomocy społecznej, była kwota 1.647,00 zł. Rodzina zastępcza niezawodowa 

otrzymywała dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadająca 10 % 

podstawy, tj. 164,70 zł. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

w rodzinie zastępczej pomniejszano o 50 % dochodu dziecka. Wysokość otrzymywanej 

pomocy nie była jednak niższa niż 10 % podstawy, tj. 164,70 zł, a w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego nie niższa niż 20 % podstawy, tj. 329,40 zł. 

Wysokość świadczeń przyznanych w 2014 r. w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie o pomocy społecznej oraz liczba dzieci otrzymujących te świadczenia przedstawiała 

się następująco: 

a)  1 dziecko w wysokości 10 % podstawy, 

b) 2  dzieci w wysokości 40 % podstawy, 

c)  5 dzieci w wysokości 60 % podstawy, 

d)  1 dziecko w wysokości 80 % podstawy. 

 Pozostałe 48 rodzin zastępczych otrzymywały świadczenia i dodatki na pokrycie 

kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka na podstawie przepisów ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w następujących wysokościach: 

a) 33 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych w wysokości 

660,00 zł, 
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b) 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych i zawodowych w 

wysokości 1.000,00 zł. 

Powyższe świadczenia pomniejszane były o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu dzieci. 

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługiwał 

dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

dziecka. W roku sprawozdawczym wskazany dodatek został przyznany 8 dzieciom.  

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w Powiecie Chodzieskim w 2014r. 

Rodzaj pomocy Liczba rodzin 
zastępczych 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

Świadczenie pieniężne na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w 
rodzinach zastępczych, z tego: 

52 807 659 573,49 

- rodzina zawodowa 1 22 16 072,13 
- rodzina spokrewniona 28 434 282 308,61 
- rodzina niezawodowa 23 351 361 192,75 

 

 

Tabelę obrazuje poniższy wykres 
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W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

a) rodziny spokrewnione- 32 

- zmiana decyzji przyznającej świadczenie- 21 

- przyznanie świadczenia- 8 

- przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka- 1 

- umorzenie postępowania- 1 

- uchylenie decyzji przyznającej pomoc- 1 

b) rodziny niezawodowe- 23 

- zmiana decyzji-  19 

- przyznanie świadczenia- 1 

- postanowienie o sprostowaniu błędu- 1 

- odmowa jednorazowej pomocy z uwagi na przyjęcie dziecka- 1 

- uchylenie decyzji - 1 

c) rodzina zawodowa- 9 

- przyznanie świadczenia- 5 

- uchylenie pomocy- 4 

Świadczenia dla rodziny zawodowej- zasady finansowania 

 Na terenie Powiatu Chodzieskiego  od dnia 01.12.2004 r. funkcjonuje 1 zawodowa 

rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. W rodzinie zastępczej zawodowej lub 

w rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie 

więcej niż 3 dzieci lub osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W 

rodzinie tej umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż 

na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być 

przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do 

zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub 

umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.    

 Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje 

wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł miesięcznie.  Za okres pozostawania w 

gotowości do czasu powrotu dziecka lub przyjęcia kolejnego dziecka rodzina ta otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia. Ponadto 
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rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego , w której przebywa 

przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej 

jedno dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych, otrzymuje dodatek w wysokości 20% 

otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie.  

 W 2014 roku wypłacono rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

wynagrodzenie za pracę w łącznej wysokości  29.509,63zł.  

 

II. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na  terenie innego powiatu. 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na 

terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie 

świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.  

 Powiat, na terenie którego funkcjonuje rodzina zastępcza przyjmująca dziecko z terenu 

innego powiatu, zawiera z tym powiatem porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz 

warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  

 W związku z powyższym w 2014 roku zawarto 3 nowe porozumienia oraz 31 aneksów 

do porozumień zawartych w latach poprzednich z innymi powiatami, na terenie których 

umieszczone zostały w rodzinnej opiece zastępczej dzieci z terenu powiatu chodzieskiego.  

Liczbę dzieci oraz wydatki na powyższy cel przedstawia tabela. 

  

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Chodzieskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie innych powiatów w 2014r. 

Nazwa Powiatu Liczba umieszczonych 

dzieci 

Całkowity koszt 

utrzymania w zł. 

Nakielski 1 8 000 

Pilski 2 19 391,78 

Średzki 1 12 000 

Wągrowiecki 9 215 520,17 

Obornicki 5 40 949,15 
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Gnieźnieński 3 63 360,14 

Razem 21 359 221,24 

 

III. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z innych powiatów, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych  na  terenie naszego powiatu. 

W roku sprawozdawczym zawarto również porozumienia oraz aneksy w sprawach dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chodzieskiego, a pochodzących z 

terenu innych powiatów. Zawarto 10 aneksów do wcześniej  porozumień.  

 Na terenie powiatu chodzieskiego w 2014 roku umieszczonych było 16 małoletnich 

dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Dane przedstawia poniższa tabela 

 

Dzieci pochodzące z  innych powiatów umieszczone na terenie  Powiatu Chodzieskiego. 

Nazwa Powiatu Liczba umieszczonych 

dzieci 

Całkowity koszt utrzymania 

w zł. 

Nowotomyski 1 11 920,02 

Pilski 4 48 000 

Wałecki 2 23 569,92 

Obornicki 3 18 965, 92 

Szczeciński 1 11 784, 96 

Miasto Poznań 3 27 598,40 

Wałbrzyski 1 7 920 

Poznański 1 16 869,60 

Razem 16 166 628,07 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

- zmiana decyzji przyznającej świadczenia- 7 

- sprostowanie błędu- 1 

- uchylenie decyzji- 1 
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IV. Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo rodzaj i liczbę przyznanych świadczeń. 

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 

Kontynuowanie nauki 11 97 48 287,60 

Zagospodarowanie 1 1 1 500 

Usamodzielnienie 6 6 32 988 

Razem 18, w tym 4x2 104 82 755,60 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

- przyznanie pomocy na usamodzielnienie- 6 

- przyznanie pomocy na zagospodarowanie- 1 

- przyznanie pomocy na kontytuowanie nauki- 1 

- uchylenie przyznanego świadczenia ( kontynuowanie nauki)- 4 

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia- 3. 

 

V. Świadczenia finansowane przez gminy powiatu chodzieskiego. 

  W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej  gmina właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

 - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

   Poniższa tabela przedstawia wydatki ponoszone przez gminy 

Gmina Liczba dzieci Kwota 

Miasto Chodzież 10 10 168,40 

Gmina Chodzież 3 4 846,75 

Miasto i Gmina Margonin 4 11 058,13 
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Gmina Budzyń 5 12 673,95 

Razem 22 38 747,23 

 

  W sprawach tych wystawiono  52 noty obciążeniowe dla gmin. 

 

2.1.5.2. Instytucjonalna Piecza Zastępcza 

Koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo- wychowawczych: 

- Dom Dziecka w  Szamocinie - 2 973,79zł.  

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza RODZINA w Ratajach  2 740,14zł. 

 

I. Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków  z placówek. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo rodzaj i liczbę przyznanych świadczeń. 

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 

Kontynuowanie nauki 7 58 29.000,00 

Zagospodarowanie - - - 

Usamodzielnienie 3 3 19.800,00 

Razem 10 61 48.800,00 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

- pomoc na usamodzielnienie- 3 decyzje po 6.600,00zł ( z uwagi na przebywanie w 

placówce powyżej 3 lat jest to pomoc jednorazowa) 

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- 5 decyzji po 500 zł- świadczenie 

miesięczne. 

Jedna osoba otrzymała pomoc na kontynuowanie jak i pomoc na usamodzielnienie. 

 

II. Świadczenia finansowane przez gminy powiatu chodzieskiego. 

  Poniższa tabela przedstawia wydatki ponoszone przez gminy 

Gmina Liczba dzieci Kwota 

Miasto Chodzież 5 35 858,19 
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Gmina Chodzież 4 36 400.64 

Miasto i Gmina Szamocin 4 42 523,19 

Miasto i Gmina Margonin 12 95 546,82 

Gmina Budzyń 2 10 240,63 

Razem 27 220 569,47 

 

  W sprawach tych wystawiono  111 not obciążeniowych dla gmin. 

 

III. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z innych powiatów, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie  powiatu  

 

W  placówkach działających na terenie powiatu  w roku 2014 przebywało łącznie 28  

wychowanków pochodzących z różnych powiatów. 

 - Dom Dziecka w Szamocinie: 10 dzieci ( powiaty: śremski, pilski, wałecki, kołobrzeski, 

obornicki), 

 - Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „ RODZINA” w Studzieńcu, później w Ratajach: 

18 dzieci ( powiaty: wągrowiecki, pilski, obornicki, kołobrzeski, wałecki, śremski) 

 

Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki na opiekę i 

wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

 

W związku z tym tutejsze Centrum w roku 2014 r. sporządziło 31 aneksów do 

porozumień  w tym :  

- 14 aneksów w związku ze zmianą średniego miesięcznego wydatku, 

- 10 w związku z zakończeniem pobytu wychowanka w placówce, 

- 7 aneksów dotyczących zmiany siedziby placówki. 

W sprawach przeniesień zawarto 2 nowe porozumienia. 

Sporządzono i dokonano 28 rozliczeń dotacji. 

 

 Kwota świadczeń- dochód: 578 844,42 zł 
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2.1.6.   Zasądzanie świadczeń alimentacyjnych. 

 

  Zgodnie z omawianą ustawą kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie jest 

obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.  

 W 2014 roku wystąpiono do sądów z 29 pozwami o zasądzenie alimentów dla dzieci 

umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

chodzieskiego. Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wystąpiono z 28 pozwami, do Sądu 

Rejonowego w Wągrowcu wystąpiono z 1 pozwem.  

 

 

2.1.7. Odpłatność rodziców biologicznych lub osoby pełnoletniej za pobyt w rodzinie 

zastępczej. 

 

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę. 

Decyzje wydawane w powyższej sprawie wymagają przeprowadzenia, zgodnie z kpa 

postępowania dowodowego. 

Wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 

pełnoletnich wychowanków wszczynano postępowanie dowodowe w celu zebrania informacji 

o ich sytuacji rodzinnej, majątkowej i zdrowotnej. 

W sprawach tych wydano 93 decyzje  administracyjne, z czego: 

- 88 decyzji o odstąpieniu od ustalania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej, 

- 4 decyzje o umorzeniu opłaty w całości, 

- 1 decyzja o umorzeniu rat i odsetek. 

Należności dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na dzień 31.12.2014 r. 

wynosiły 110 644,75 zł.  

Szczegółowy opis znajduje się w dziale 1.3.2. Dochody i Należności jednostki, Rozdział 

85204. 
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2.1.8. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej. 

W sprawach tych przeprowadzono 31  postępowań dowodowych w celu zebrania informacji o 

sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz zakończono 31 postępowań dowodowych. Następnie 

wydano 37 decyzji administracyjnych  w tym, 

-  1 decyzje ustalające opłatę, 

- 11 decyzji wygaszających, 

-  24 decyzje zwalniające z odpłatności, 

-  1decyzję umarzającą. 

Należności dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach na 

dzień 31.12.2014 r. wynosiły 262 960,16 zł.  

Szczegółowy opis znajduje się w dziale 1.3.2. Dochody i Należności jednostki, 

Rozdział 85201. 

 

2.1.9. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej o powstaniu zaległości z tytułu 

odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

W związku z powstałymi zaległościami jednostka zgłosiła w latach poprzednich  5 osób do 

biura informacji gospodarczej- Krajowego Rejestru Długów. 

 

Jedna sprawa została umorzona we wrześniu w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak 

możliwości ściągnięcia zadłużenia. Jedną umorzono w  2013 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2014r. pozostały 3 osoby w Krajowym Rejestrze Długów. 
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2.2. Zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

 Sprawozdanie z efektów pracy zgodnie z art.76 ust.4 pkt 15 ustawy. 

 

2.2.1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka 

 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w celu pozyskania kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej promował ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez artykuły 

prasowe oraz wydanie i rozpropagowanie ulotek z tematyką rodzicielstwa zastępczego. 

Zorganizowano także piknik dla rodzin zastępczych, podczas którego wśród zaproszonych 

gości promowano rodzicielstwo zastępcze. 

W 2014 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży nie wpłynął 

żaden wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą. Zgłosiła się wprawdzie jedna rodzina 

zainteresowana tym tematem, jednakże po wnikliwszym zapoznaniu się z problematyką 

rodzicielstwa zastępczego i dokonaniu przemyśleń, nie zgłosili się ponownie do tutejszego 

Centrum.  W roku 2014 z mocy sądu ustanowiono na terenie Powiatu Chodzieskiego 4 

nowe rodzin zastępcze, w których przebywa łącznie 8 dzieci. Natomiast w zawodowej 

rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszczono 5  dzieci. 

 

 

2.2.2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia , opinię o 

spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej 

  Do Organizatora zgłaszają się kandydaci  zamierzający pełnić funkcję rodziny 

zastępczej. Pracownicy informują ich o wymaganych dokumentach i przebiegu procedury.  

  Na zlecenie sądów Organizator opiniuje nowych kandydatów na rodzinę zastępczą. W 

2014 roku  zaopiniowano 7 rodzin na kandydatów gotowych do pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych – 3 z Sądu Rejonowego w Chodzieży, 2 z Sądu Rejonowego w Wągrowcu, 1 

z Sądu Rejonowego w Grudziądzu oraz 1 z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie 

Kujawskim. 
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2.2.3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zgodnie z wymogami art. 44 ust. 2 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku napisał autorski 

program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 

który został przesłany do zaakceptowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

W 2014 roku nie odbyło się żadne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze z uwagi na 

brak chętnych. 

 

2.2.4. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym 

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. 

Organizator zaopiniował 10 kandydatów na rodzinę zastępczą w tym: 

  - kandydaci indywidualni -4 osoby, 

  - małżeństwa lub osoby w związku nieformalnym – 3 pary. 

 

2.2.5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia 

tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora 

i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie odnotował potrzeby zorganizowania szkolenia 

dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego. 

 

2.2.6. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 

potrzeby. 

Rodziny zastępcze w trakcie pobytu na obozie wyjazdowym w ramach projektu „Aktywna 

integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” 

finansowanego z EFS wzięły udział w treningu polisensorycznym, ruchowym i relaksacyjnym 

przeprowadzonym przez psychologa w celu poprawy fizycznego „Ja”. Uczestniczy brali także 

udział w zajęciach z muzykoterapii (warsztaty terapii antystresowej i antylękowej), które 

odbywały się dwa razy dziennie przez 9 dni. Wzmocniona została integracja i wzajemne 
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relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami. Podczas pobytu rodziny zastępcze były także pod 

opieką pracownika socjalnego. Wszyscy brali udział w wycieczkach, wspólnych warsztatach 

z psychologiem (zajęcia grupowe trzy godziny dziennie: osobno rodzice, osobno dzieci). 

Odbywały się także spotkania indywidualne z psychologiem.  

Ponadto na terenie jednostki przeprowadzone zostały następujące szkolenia i inne formy 

podnoszące kwalifikacje osób sprawujących pieczę zastępczą: 

- rola rodziny zastępczej jako ważne doświadczenie życiowe, 

- poprawa jakości komunikacji z dzieckiem, 

- grupowe rozmowy dotyczące rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych 

- trening polisensoryczny i relaksacyjny, 

- terapia antystresowa i antylękowa, 

- „Magia Świąt” – jak ją budować w rodzinie zastępczej. 

 

2.2.7. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych 

Psycholog Centrum udzielił wsparcia rodzinom zastępczym poprzez prace w grupach 

wsparcia. Na spotkania zaproszono wszystkich rodziców zastępczych z powiatu 

chodzieskiego, skorzystało 21 osób, w tym systematycznie w zajęciach uczestniczyło 8 osób.   

 

RODZINY POMOCOWE 

 W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę 

zastępczą, piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej. 

Rodzina pomocowa otacza dziecko opieką w szczególności w okresie czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą w związku z wypoczynkiem, 

udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu, a także w nieprzewidzianych trudnościach 

lub zdarzeniach losowych w rodzinie. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza 

niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, a także 

małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny 
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przysposabiającej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa 

między starostą a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w takiej rodzinie nie może 

przekroczyć 2 miesięcy. Rodzina pomocowa za czas sprawowania opieki nad dzieckiem 

otrzymuje świadczenie.  

 Dotychczas nie było potrzeby zawierania umowy, w ramach której umieszczono by 

dziecko w rodzinie pomocowej.  

 

2.2.8. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka pomocy wolontariuszy.  

W okresie sprawozdawczym żadna rodzina nie zgłosiła Organizatorowi potrzebę zapewnienia 

pomocy przez wolontariuszy. 

 

2.2.9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami 

pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. 

 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w myśl ustawy współpracuje z pedagogiem, 

psychologiem, asystentem rodziny oraz przedstawicielem ośrodka adopcyjnego. W związku z 

powyższym pracownicy Centrum współdziałają z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami 

miast i gmin, szkołami i przedszkolami, w których umieszczone są dzieci przebywające w 

rodzinach zastępczych. Niezbędne jest też partnerstwo z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, ośrodkami zdrowia oraz ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. W sytuacji 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej pracownik Centrum zawiadamia ośrodek zdrowia 

o konieczności przekazania dokumentacji medycznej dziecka. Zwraca się także z prośbą do 

ośrodka pomocy społecznej o nadesłanie planu pracy z rodziną oraz kieruje pisma do urzędów 

miast i gmin o nadesłanie zaświadczeń o zameldowaniu oraz odpisów skróconych aktów 

urodzenia dzieci. W przypadku uregulowanej sytuacji prawnej dziecka niezwłocznie 

powiadamiany jest również ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.  

 Ponadto przynamniej 2 razy w roku pracownicy Centrum występują z pismem do 

szkół i przedszkoli o wydanie opinii w sprawie dzieci przebywających w pieczy zastępczej i 

kontaktów utrzymywanych przez ich opiekunów. W przypadku sytuacji problemowych 

kontakty ze szkołą utrzymywane są częściej.  

 Stały kontakt utrzymywany jest również z sądami, w których sprawy dzieci i rodzin 

zastępczych omawiane na bieżąco.  
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2.2.10. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnił osobom sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej poradnictwo i 

terapię prowadzone przez starszego specjalistę pracy socjalnej, koordynatora oraz psychologa. 

Pracownicy tutejszego Centrum udzielają porad wszystkim, którzy potrzebują takiego 

wsparcia. Osoby te mogą liczyć na poradę psychologiczną, prawną, pedagogiczną i socjalną. 

Pracownicy Centrum pracują na rzecz tych osób, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących 

problemów, a także kształtują właściwe relacje z dziećmi. W okresie sprawozdawczym 

udzielono 175 porad. 

Pracownicy Centrum starają się indywidualnie podchodzić do każdego zgłaszanego problemu 

i profesjonalnie udzielać pomocy. 

 

2.2.11. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego 

 Z pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego zatrudnionego w tutejszym 

Centrum skorzystało sześć rodzin zastępczych. Poradnictwo prawne realizuje się poprzez 

udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i 

opiekuńczego. Rodziny zastępcze oraz kandydaci na rodziny zastępcze korzystają również z 

bieżącej pomocy prawnej udzielanej przez pracowników socjalnych. Porady udzielane przez 

pracowników socjalnych dotyczą głównie prawa rodzinnego, między innymi - alimentacji, 

przepisów dotyczących rodzicielstwa zastępczego, opieki prawnej.    

 

2.2.12. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej  

  Oceny sytuacji dziecka dokonuje się na posiedzeniu z udziałem: rodziny zastępczej,  

pedagoga, psychologa, asystenta rodziny, przedstawiciela ośrodka adopcyjnego, koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców biologicznych dziecka, z wyjątkiem rodziców 

pozbawionych władzy rodzicielskiej. Do udziału w posiedzeniu zaprasza się także 

przedstawicieli: sądu, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia i instytucji 

oświatowych.  

 Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w 

przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci 

starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka Organizator  
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formułuje na piśmie opinię dotycząca zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, bądź jej braku i przekazuje ją do właściwego sądu. 

 W 2014 roku sporządzono 117 ocen sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej. Oceny te 

dokonane zostały na podstawie przeprowadzonych rozmów z rodziną zastępczą, opinii ze 

szkół i przedszkoli, opinii wystawionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Chodzieży oraz informacji z ośrodka adopcyjnego dotyczącej procesu kwalifikacyjnego 

dziecka z uregulowaną sytuacja prawną.   

 

2.2.13. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej- zgodnie z art.134 ustawy. 

Organizator  dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej nie później niż przed upływem 

roku  od umieszczenia pierwszego dziecka  w rodzinie zastępczej. Kolejna ocena jest 

dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie rzadziej niż 

co 3 lata. W przypadku negatywnej oceny rodziny zastępczej, kolejna ocena jest 

dokonywana nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania tej oceny.  

Organizator dokonał 9 ocen rodzin zastępczych. Wszystkie oceny były pozytywne. 

 

2.2.14. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i 

wspieranie psychologiczno -pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą. 

Organizator prowadził działalność diagnostyczno- konsultacyjną zgodnie z informacjami 

zawartymi w punktach 2.2.1 i 2.2.2. 

Szkolono i udzielano wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą zgodnie z informacjami zawartymi w punktach 2.2.6 , 2.2.7 i 

2.2.10. 

Ponadto dla rodziców dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą proponowano pomoc w 

ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego lub udziału w grupie wsparcia. 

Udzielano również poradnictwa specjalistycznego, którego zasadniczym celem było 

dostarczenie pomocy człowiekowi potrzebującemu porady i nauczenie go samodzielnego 

radzenia sobie w przyszłości z podobnymi problemami.  

Pomoc psychologiczna: 
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-  liczba pomocy udzielonej rodzinom biologicznym, których dzieci przebywają w  

rodzinnej pieczy zastępczej- 3, 

-   liczba pomocy udzielonej rodzinom zastępczym- 9, 

- liczba osób objętych grupą wsparcia dla rodziców biologicznych- zaproszono 

wszystkich rodziców, skorzystały 3 osoby. 

 

2.2.15. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o 

której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Przeprowadzono analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej 10 osób będących 

kandydatami na rodziny zastępcze.  

W związku z powyższym przeprowadzono 10 badań psychologicznych. 

 

2.2.16. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma celu zachowanie i 

wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego. 

Organizator zapewnił rodzinom zastępczym poradnictwo prowadzone przez starszego 

specjalistę pracy socjalnej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, mające na 

celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego. 

 

2.2.17. Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów 

pracy. 

Organizator  w marcu 2014 roku przedstawił Staroście Chodzieskiemu oraz Radzie Powiatu 

w Chodzieży sprawozdanie z efektów pracy za rok 2013. 

 

2.2.18. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

 Zgłoszono do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Pile 8 dzieci z 

uregulowaną sytuacją prawną. W pięciu przypadkach ośrodek adopcyjny nie zakwalifikował 

dzieci do adopcji. W trzech przypadkach dzieci zostały umieszczone w rodzinie adopcyjnej.  
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2.2.19. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w 

szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku. 

Rodziny zastępcze nie zgłosiły Organizatorowi konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi 

w związku z niemożnością sprawowania opieki. 

 

2.2.20. Wyznaczenie Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i zapewnienie mu 

szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji. 

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z póź. zm.) organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej wyznacza koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Organizator w okresie sprawozdawczym zatrudniał 1 koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, który sprawował pieczę nad 30 rodzinami zastępczymi, z czego 10 - to rodziny 

niezawodowe, 20 - to rodziny spokrewnione.  

Liczba dzieci w tych rodzinach – 45. 

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

- opieka i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami zastępczymi, 

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających  z pieczy 

zastępczej, 

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu 

pomocy dziecku, 

- pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 

- zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 

psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

- udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

- przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Praca koordynatora polega przede wszystkim na pomocy w nawiązywaniu 

pozytywnych relacji między członkami rodziny, monitorowaniu sytuacji szkolnej dzieci oraz 

wspieraniu w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej. 
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Stosunek rodzin zastępczych do powołanego stanowiska, jakim jest koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej jest pozytywny. 

Realizując swoje zadania, koordynator starał się możliwie jak najczęściej odwiedzać rodziny 

zastępcze, prowadząc rozmowy na temat występowania w rodzinie  ewentualnych problemów 

opiekuńczo – wychowawczych czy zdrowotnych. 

Po wizytacji  w rodzinach zastępczych koordynator sporządza następujące dokumenty: 

- ocenę sytuacji dziecka i rodziny zastępczej (która zawierała informację o rodzicach 

biologicznych dziecka – władza rodzicielska, alimenty; kontaktach dziecka z rodzicami lub 

rodzeństwem, sytuacji zdrowotnej dziecka, jego wynikach w nauce, ewentualnych 

problemach opiekuńczo – wychowawczych, zainteresowaniach, plan pomocy dziecku - cele, 

do których ma dążyć rodzina przy pomocy konkretnych działań),  

- sprawozdanie dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka i sytuacji rodziny zastępczej (które 

zawierało wiadomości dotyczące sytuacji mieszkaniowej, bytowej i ekonomicznej rodziny 

zastępczej, opinię o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej do sądu, opinię o 

wynikach w nauce dziecka), 

- ocenę rodziny zastępczej (która zawiera dane osobowe członków rodziny, sytuację 

mieszkaniową, stan zdrowia opiekunów dzieci, informację o problemach w sprawowaniu 

pieczy zastępczej, współpraca ze szkołą). 

Dotychczasowe zgromadzone doświadczenie koordynatora stanowi bazę do doskonalenia 

form pracy. Ważne jest, aby osoby funkcjonujące w pieczy zastępczej miały świadomość, iż 

rolą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest niesienie pomocy i wsparcia w trudnych 

sytuacjach. Funkcje nadzorcze mają na celu eliminowanie błędów, a tym samym poprawę 

warunków funkcjonowania dzieci i ich opiekunów. Zadaniem koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej jest wychodzenie  naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych, wspieranie ich w 

trudach codziennej pracy, w razie potrzeby udzielenie pomocy w rozwiązywaniu 

występujących trudności lub wskazanie rozwiązania.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014 dokonywał samokształcenia z zakresu 

pieczy zastępczej poprzez analizowanie i studiowanie literatury dotyczącej problematyki 

rodzinnej, prawnej, opiekuńczej, socjalnej. 
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2.3. Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

 

I. Potrzeby priorytetowe 

1.  Utrzymanie 3 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej- 25 000zł. 

2.  Zwiększenie etatu psychologa o ½ - 18 000zł. 

3. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i 

zawodowej poprzez akcję promujące rodzinne formy pieczy zastępczej oraz organizację 

szkoleń dla kandydatów. 

4. Zapewnienie środków finansowych na szkolenia dla koordynatorów- 3 000zł. 

5. Zapewnienie środków finansowych na zakup materiałów dydaktycznych do szkoleń 

oraz niezbędnych testów psychologicznych- 5 000zł. 

 

II. Pozostałe potrzeby 

1. Zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości korzystania z dodatkowych 

świadczeń takich jak: 

- jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem dziecka do rodziny- 15 000zł, 

- jednorazowe świadczenie z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub innych 

zdarzeń  mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- 3 500zł, 

- zatrudnienie osoby do pomocy w sytuacjach, gdy jest to niezbędne przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich- 9 600zł, 

- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w domu 

dla rodziny zawodowej oraz kosztów związanych z utrzymaniem domu- 19 000zł, 

- dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 

przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej- 34 000zł. 

2.   Doskonalenie współpracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z podmiotami, z 

którymi dokonuje się oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej. 

3.  Integracja i aktywizacja środowiska rodzin zastępczych. Wzbogacenie oferty 

kierowanej do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 

4.    Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka. 

5.   Zatrudnienie pracownika do prowadzenia świadczeń  z systemu pieczy zastępczej- 

26 000zł. 
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3.Realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej 

 

3.1. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży. 

Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonuje dom pomoc społecznej, który 

przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

Łącznie w  domu pomocy społecznej powiatu chodzieskiego, liczącego 120 miejsc, 

przebywało na dzień 31 grudnia 2014 r. 120 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców. 

Stan na 31.12. 2014 r. 

Liczba miejsc w domu pomocy społecznej 120 

Rzeczywista liczba mieszkańców na koniec roku 120 

Liczba mieszkańców nowo przyjętych w roku                24 

Liczba mieszkańców, którzy odeszli  

z placówki w ciągu roku z różnych przyczyn  

24 

 

 

Liczba osób przebywających w DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1.01.2004r. 

wynosiła na dzień 31.12.2014r.-  36 

Liczba osób przebywających na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004r.  

wynosiła - 84 

W ciągu roku z różnych powodów odeszły  z DPS 24 osoby w tym:  

-  2 rezygnacje, 

-  22 zgony. 

 

Zatrudnienie w DPS w Chodzieży (stan na 31.12.2014 r.): 

Liczba etatów 82,625 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 89 

Liczba osób zatrudnionych w innych formach (np. umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, staż, itp.) 

3 
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Umieszczanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przyjęło w 2014 r. 17 wniosków 

o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Z roku poprzedniego przeniesiono  

3  wnioski . Łącznie w roku 2014 na umieszczenie oczekiwały  20 osoby, z tego: 

• z terenu powiatu chodzieskiego 2 osoby,  

• spoza powiatu 18 osób.  

• 4 osoby z wydaną decyzją umieszczającą oczekiwały na przyjęcie w 2014r. 

 

Realizując to zadanie, wydano 44 decyzji administracyjne,  z tego: 

• 1  decyzje wygaszającą, 

• 9 decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w dps, 

• 31 decyzji umieszczających, 

• 3  decyzje zmieniające okres pobytu ( 2 na stałe, 1 na czas określony), 

 

Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 

Rok 2012- 2.972,47zł 

Rok 2013- 3.071,57zł 

Rok 2014- 3.052,28zł 

Na rok 2015 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.063,00zł 

 

Kontrola DPS 

Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad 

działalnością domów pomocy społecznej- art. 112 ust.8 ustawy. 

W związku z powyższym jednostka przeprowadziła w okresie sprawozdawczym  

kontrolę problemową  w dps,  w dniach 21-22 lipca 2014r.  

Zakres kontroli obejmował: 

I.    Organizację dla mieszkańców terapii zajęciowej w 2013r. 

II.    Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu w 2013r. 

III.  Szkolenia organizowane przez Dyrektora domu w latach 2011- 2013 dla pracowników. 

Protokół z kontroli dostępny jest w siedzibie jednostki oraz w Domu Pomocy Społecznej  

w Chodzieży. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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3.2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach. 

W jednostce prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo. Z poradnictwa skorzystać może 

każdy mieszkaniec powiatu chodzieskiego. Porad udzielają wszyscy pracownicy w zakresie 

wykonywanych obowiązków służbowych. Informują również o ulgach i uprawnieniach. 

Liczba udzielonych porad: 

- pracownicy socjalni ( 3 osoby) i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- 213 porad, 

- radca prawny- 70 porad, 

- psycholog-  29 wszczętych spraw, w tym:  

• 21 klientów odbyło kilka spotkań z psychologiem,  

• 6 klientów nawiązało kontakt jednorazowo,  

• 2 klientów nie przybyło na umówione spotkanie. 

- Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych- około 500 porad. 

Pracownicy socjalni  udzielają informacji o przysługujących uprawnieniach 

wynikających z realizowanych przez Centrum zadań oraz porad z zakresu wsparcia 

socjalnego. Udzielają porad z zakresu wsparcia rodzinnego, w niektórych przypadkach 

porady nabierają charakteru wsparcia systemowego i długofalowego. Dotyczy to szczególnie 

rodzin, które mają problemy wychowawcze dzieci oraz trudności dydaktyczne.  

Radca prawny przyjmował mieszkańców powiatu 1x w tygodniu w godzinach pracy 

Centrum. Świadczył on usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego oraz ochrony praw lokatorów. Na potrzeby osób korzystających ze wsparcia 

sporządzał także stosowne pozwy i pisma. 

 Forma, w jakiej psycholog udzielał klientom specjalistycznego wsparcia zależna była 

od specyfiki problemu. Prowadzone było poradnictwo psychologiczne ukierunkowane           

na rozwiązanie konkretnych życiowych problemów lub terapia osadzona w nurcie poznawczo 

– behawioralnym. Ogólnym celem oddziaływania psychologa było wydobycie 

indywidualnych zasobów potrzebnych osobom do radzenia sobie z trudnościami. 

Wprowadzane były elementy psychoedukacji podnoszące ich kompetencje osobiste.      

Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych udziela porad głównie z zakresu 

zadań w ramach rehabilitacji społecznej tj: dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, 

sprzętu rehabilitacyjnego, barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 
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oraz przedmiotów ortopedycznych. Ponadto informowano osoby niepełnosprawne o prawach 

i uprawnieniach wynikających z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.  

  

3.3. Usamodzielnienia z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych instytucji. 

W  roku 2014 r. pomocy z tytułu usamodzielnienia udzielano 2 wychowankom, którzy 

opuścili placówki w poprzednich latach. Jeden opuścił MOW, a drugi placówkę opiekuńczo-

wychowawczą. 

Dwoje wychowanków otrzymało pomoc na kontytuowanie nauki w wysokości 494,10zł., 

łącznie 7.823,25zł 

Jeden wychowanek ubiegał się o pomoc pieniężną w usamodzielnieniu- otrzymał 3.294,00zł. 

Łącznie udzielono 18 świadczeń i  wypłacono pomoc pieniężną na kwotę 

11.117,25zł zł. 

W tym, jeden wychowanek otrzymał pomoc zarówno na kontytuowanie nauki i pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie. 
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4. Realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4.1. Zadana wynikające z Programu 

Do zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w 

rodzinie (art. 6 ust. 3) należy: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i 

wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie, 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

4)  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej. 

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat  

(art. 6 ust. 4) należy: 

1)  tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

2)  opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Powiat posiada „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie chodzieskim na lata 2011-

2016”. Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W oparciu o Program jednostka zrealizowała następujące  cele szczegółowe: 

I. PROFILAKTYKA  

� Umożliwiono dostęp klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Chodzieży do ulotki „Stop Przemocy” zawierające dane teleadresowe 

instytucji zajmującej się szeroko pojętą profilaktyką przeciwdziałaniu 

przemocy. 

II. INTERWENCJE 

� sporządzono jeden wniosek o wgląd w sytuację rodziny w związku z 

problemem przemocy domowej, 
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� w odpowiedzi na pisma o zaistnieniu przemocy w rodzinie i podjętych 

interwencji przez Policję (82 sprawy), informowano sprawców i ofiary  

przemocy o możliwości uzyskania wsparcia  i pomocy w Centrum , 

�  zgłaszające się ofiary przemocy informowano o możliwości uzyskania 

schronienia  i wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie w Pile, 

� skoordynowano działanie interwencyjne mające na celu umieszczenie ofiary 

przemocy w specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy  w 

Rodzinie w Pile. 

III. WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY I ICH RODZIN 

� liczba osób, które podjęły współpracę z Centrum w formie indywidualnych 

konsultacji psychologicznych w odpowiedzi na informacje o możliwości 

uzyskania wsparcia – 7 osób 

� osoby w sytuacji kryzysu były informowane o przysługujących im prawach i 

możliwościach rozwiązania problemu, 

IV. KOREKCYJNO-EDUKACYJNE ODDZIAŁYWANIA SKIEROWANE DO 

SPRAWCÓW 

� podjęto pracę z 1 osobą stosującą przemoc poprzez informowanie o 

konsekwencjach stosowania przemocy wobec rodziny. 

 

4.2 Zapobieganie przemocy w pieczy zastępczej. 

 

4.2.1 Zapobieganie przemocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

 

W jednostce zorganizowano spotkania na temat przemocy dla dzieci z rodzin 

zastępczych. W związku z koniecznością wzmożenia działań mających na celu profilaktykę 

przemocy przeprowadzone zostały pięciokrotnie grupowe zajęcia dla wszystkich dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. Podopieczni podzieleni zostali na kilkuosobowe 

zespoły, przy czym kryterium doboru był ich wiek.  

Celem warsztatów było podnoszenie kompetencji wychowanków potrzebnych do 

radzenia sobie z przejawami różnych form przemocy, wdrażanie właściwych postaw 

reagowania na przemoc, poszerzanie wiedzy o jej przyczynach i konsekwencjach oraz 
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uwrażliwianie dzieci i młodzieży na możliwe zagrożenia. Uczestnikom zostały rozdane 

ulotki. 

Pracownicy Centrum przeprowadzili indywidualne rozmowy z każdym dzieckiem 

Narzędziem badawczym była ankieta sporządzona przez pracowników Centrum.  

 

4.2.2 Zapobieganie przemocy w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

W  porozumieniu z dyrektorem placówek zorganizowano jednorazowo spotkanie dla 

dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie jednostki. W spotkaniach tych 

uczestniczyły 2 osoby tj. psycholog oraz starszy specjalista pracy socjalnej. Spotkania te 

odbywały się w małych grupach z podziałem na kategorie wiekowe.  

Priorytetem spotkania było zwiększenie świadomości wychowanków potrzebnej do 

radzenia sobie z przejawami różnych form przemocy, wdrażanie właściwych postaw 

reagowania na przemoc, poszerzanie wiedzy o jej przyczynach i konsekwencjach oraz 

uwrażliwianie dzieci i młodzieży na możliwe zagrożenia. Dzieciom umożliwiono swobodne 

wypowiadanie się na temat spraw i problemów ich dotyczących, bez obecności bezpośrednich 

opiekunów placówek. Uczestnikom spotkania zostały rozdane ulotki. 

Z każdym dzieckiem została przeprowadzona indywidualna rozmowa. Narzędziem 

badawczym była ankieta sporządzona przez pracowników  Centrum  
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5. Realizacja zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

 

Środki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przyznawane są według algorytmu 

przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.  

W 2014 roku powiatowi przyznano kwotę 1.154.177zł.  W tej kwocie znajdowały się również 

środki przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży w wysokości 

517.860 zł. 

 Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Rady Powiatu 

Chodzieskiego Nr XXXIV/257/2014 z dnia  26 marca 2014 roku następująco:  

- rehabilitacja zawodowa – 30.681 zł. 

- rehabilitacja społeczna – 1.123.496zł. (w tym WTZ 517.860 zł.). 

 

Procentowy podział środków PFRON ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach ustawy  zrealizowało następujące 

zadania: 

 

5.1. Turnusy rehabilitacyjne – jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, 

połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną 

poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych 

97%

3%

rehabilitacja

społeczna

rehabilitacja

zawodowa



62 
 

uczestników, zainteresowań a także udział w zajęciach przewidzianych programem 

turnusu. Plan zgodnie z uchwałą 40.159zł. 

 

 Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania:  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Liczba osób wraz z opiekunami 

ubiegająca się o dofinansowanie 

388 287.562 

2. Wypłacone dofinansowania 44 40.159 

 w tym dla osób dorosłych z opiekunami 44 40.159 

 w tym dla dzieci z opiekunami 0 0 

 

 

Wykres ilustruje procentowy udział liczby osób w turnusach: 

 

 

 

 

5.2. Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się  

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym           

z problemami w poruszaniu się. 
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Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej 

usprawnienie. Likwidacja tej bariery powoduje sprawniejsze działanie tej osoby                       

w społeczeństwie i umożliwia wydajniejsze jej funkcjonowanie.  

 

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Likwidacja 

tej bariery powoduje lepszą komunikację ze światem zewnętrznym.  

 

W związku z realizacją tego zadania przeprowadzono zgodnie ze złożonymi wnioskami         

45 wizytacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizytacje miały na celu wyłonienie 

osób niepełnosprawnych, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i 

wymagały pomocy. 

Plan zgodnie z uchwałą 70.471zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 45 358.200 
2 Zawarte umowy 15 135.257 
3 Wypłacone dofinansowania ogółem 15 68.988 
4 Bariery architektoniczne 11 56.200 
5 Bariery techniczne 1 4.034 
6 Bariery w komunikowaniu się  4 8.754 
 

W ramach barier architektonicznych przystosowano 10 łazienek uwzględniając 

indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych (płytki antypoślizgowe, siedziska, pochwyty, 

urządzenia sanitarne). Wybudowano 1 mały podjazd oraz zlikwidowano progi dla osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

W ramach barier w komunikowaniu się zakupiono: 4 komputery umożliwiające dostęp 

do Internetu dla 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 1 dziecka i 1 osoby, która z 

uwagi na stan zdrowia nie opuszcza mieszkania.  

W ramach barier technicznych zakupiono agregat prądotwórczy umożliwiający osobie 

niepełnosprawnej swobodne oddychanie. 
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Przykładowe zdjęcia przedstawiają przystosowane łazienki oraz podjazd dla osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim.             

              

 

                                   

5.3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

Sprzęt rehabilitacyjny – to sprzęt zalecany przez lekarza, niezbędny do prowadzenia zajęć 

rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mający za zadanie 

osiągnięcie przez nią możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i 

podniesienia jakości życia.  

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – pełnią istotną rolę w leczeniu, opiece i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Są niezbędne w celu poprawy jakości życia. 

 

W ramach tego zadania Centrum dofinansowało między innymi: aparaty słuchowe, 

protezy, pieluchomajtki, cewniki, obuwie ortopedyczne, rowerki rehabilitacyjne. 

Plan zgodnie z uchwałą 483.816zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski  529 710.424 

2 Zawarte umowy na sprzęt 
rehabilitacyjny 

21 39.524 

3. Przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

352 444.292 

3 Łączne dofinansowanie 373 483.816 
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Wykres ilustruje procentowy udział liczby osób w zaopatrzenie w środki ortopedyczne, 

rehabilitacyjne i pomocnicze. 

                                 

 

 

 

5.4. Dofinansowanie do sportu kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych  

 

 Sport, kultura turystyka, i rekreacja dofinansowana ze środków PFRON rozumiana jest 

jako forma aktywności człowieka (zbiorowa), mająca na celu doskonalenie jego sił 

psychofizycznych. Zadania są realizowane poprzez popularyzację walorów rekreacji 

ruchowej, organizowanie zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych. Jest to również 

forma czynnego wypoczynku.  

Do Centrum w 2013 roku wpłynęły 4 wnioski organizacji pozarządowych na kwotę 

około 63.684 zł. Organizacje ubiegały się o dofinansowanie do wyjazdów rekreacyjnych 

jak i spotkań kulturalno - sportowych.  

Z dofinansowania skorzystały następujące organizacje: 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży wycieczka do 

Sianożęt – 10.605 zł 

- Polski Związek Niewidomych w Chodzieży – wycieczka bo Berlina – 585 zł 

Z dofinansowania zrezygnowała 1 organizacja, a jedna otrzymała odpowiedź negatywną 

zgodnie z przyjętym zarządzeniem Kierownika PCPR, iż każda organizacja otrzyma 

dofinansowanie do jednego zadania. 

Ponadto w zarządzeniu wprowadzono, iż wysokość dofinansowania wyniesie 15 zł na 

osobodzień dla każdego uczestnika wycieczki. Ta sytuacja pozwoliła na równe traktowanie 

wszystkich uczestników z poszczególnych organizacji.  

Ogółem przyznano dofinansowania na kwotę 11.190 zł. 
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6. Realizacja programu „ Aktywny Samorząd” ze środków PFRON. 

 

Od 2012 roku Centrum realizuje nowy program finansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn: „Aktywny samorząd”.  

W dniu 5 kwietnia 2013 roku Powiat Chodzieski podpisał z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kolejną umowę w sprawie realizacji programu 

„Aktywny samorząd”. Każdego roku umowa ta jest aneksowana. 

W roku 2014 realizowano 2 Moduły: 

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 

  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

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

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne(co najmniej na 

III poziomie jakości), 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
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Poniższa tabela przedstawia przyznane środki finansowe w Modułach i obszarach. 
 
Lp. Obszar programu/numer 

zadania 
Przekazane przez 

PFRON środki 
ogółem 

Przyznane/wydatkowane 
dofinansowanie/refundacja 

I Moduł I  
 
 
 
 

174.980,00 

90.994,01 
1 Obszar A, zadanie 1 Brak wniosków 

2 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

3 Obszar B, zadanie 1 18.934,00 
4 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

5 Obszar C, zadanie 1 64.660,00 
6 Obszar C, zadanie 2 5.500,01 
7 Obszar C, zadanie 3 Brak wniosków 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D 1.900,00 
II Moduł II 81.700,00 

 Ogółem 172.694,01 
 
 

Tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dofinansowań  
 

 

Łącznie w ramach programu „Aktywny samorząd” na dofinansowania lub refundację 

wydatkowano kwotę 172.694,01zł.  Ponadto w ramach tego zadania przeprowadzona została 

kontrola przyznanych dofinansowań za 2013 rok i ewaluacja programu. 

 

 

 

 

 

Lp. 

Obszar 

programu/numer 

zadania 

Przyznane/wyda

tkowane 

dofinansowanie/

refundacja 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Przyznane 

świadczenie 
Dorośli Dzieci 

Umiark

owany 

Znaczny/

do 16 r.ż. 

I Moduł I 90.994,01 16 11 10 1 1 10 
1 Obszar B,  

zadanie 1 
18.934,00 4 3 2 1  3 

2 Obszar C, 
 zadanie 1 

64.660,00 8 4 4   4 

3 Obszar C,  
zadanie 2 

5.500,01 3 3 3   3 

4 Obszar D 1.900,00 1 1 1  1  
II Moduł II 81.700,00 40 37 37  31 6 

  172.694,01 56 47 47 1 32 16 
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7.Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Ocena działalności Warsztatu. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży prowadzony jest przez Obywatelską Fundacje na 

Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w Chodzieży. Jest to placówka o 

zasięgu ponadgminnym do której uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych.  

Na podstawie rozporządzenia MG,PiPS w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 

marca 2004r. (Dz.U. Nr 63, poz.587) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

sprawuje kontrolę nad działalnością WTZ oraz prawidłowość wykorzystania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2014 roku na działalność Warsztatów, Centrum przekazało środki z Funduszu w 

wysokości 517.860 zł.  

Dodatkowo Powiat Chodzieski przekazał obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj. 

57.540 zł. 

W dniu 16-18 grudnia 2014 roku została przeprowadzona kontrola Warsztatu. 

Zakres kontroli obejmował:  

• Wykonanie zaleceń pokontrolnych w ramach przeprowadzonej kontroli w 2013r., 

• Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników Warsztatu w 2014r., 

• Prawidłowość wykorzystania środków PFRON od stycznia do listopada 2014r. w 

zakresie: 

- wynagrodzeń pracowników, 

- dowozu uczestników do Warsztatu, w tym zakup biletów miesięcznych. 

Informację o wynikach kontroli jednostka prowadząca Warsztat otrzymała w styczniu b.r. 

wraz z zalecaniami pokontrolnymi. Powyższa informacja jest dostępna w siedzibie Centrum. 

 

Jednostka prowadząca Warsztat w dniu 25.02.2015r. roku złożyła do Centrum roczne 

sprawozdanie za rok 2014 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Warsztatu. Sprawozdanie dostępne w jednostce.  
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Roczna ocena działalności warsztatu 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zgodnie z § 21 ust. 3 wyżej 

wymienionego rozporządzenia dokonało całorocznej oceny działalności warsztatu. 

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w 

Chodzieży w dniu 25 lutego 2015 roku przekazała roczne sprawozdanie z działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

Sprawozdanie zawiera następujące informacje: 

1. Rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez Warsztat środków 

finansowych wraz z informacją o środkach finansowych uzyskanych ze sprzedaży 

produktów oraz usług WTZ. 

W 2014 roku działalność Warsztatu współfinansowana była ze środków PFRON i środków 

Powiatu Chodzieskiego.  

Wydatki dotyczące działalności Warsztatu w 2014 roku przedstawia następująca tabela: 

Ogółem kwota 
wydatkowana na 

działalność Warsztatu  w 
2014 roku 

Środki PFRON Środki Powiatu 
Środki uzyskane ze 

sprzedaży produktów i 
usług 

 

575.400 zł 

 

517.860 zł 

 

57.540 zł 

 

21.826,30 zł 

 

Z uwagi na fakt, iż warsztat prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym, dochód ze 

sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników w ramach realizowanego 

programu terapii przeznaczony został między innymi na: imprezy integracyjne, wycieczki, 

wystawy, poczęstunki, nagrody, paczki świąteczne dla uczestników, opłaty bankowe i 

pocztowe.  

Fundacja przestawiła również stan konta na dzień 31 grudnia 2014 roku z którego wynika, iż 

wszystkie środki przekazane na działalność Warsztatu zostały wydatkowane. 

 

2. Informację o liczbie uczestników warsztatu oraz o stopniu i rodzaju ich 

niepełnosprawności. 

W 2014 roku uczestnikami warsztatu było 35 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych przedstawiono podział na kobiety i mężczyzn, a także stopnie i 

rodzaj ich niepełnosprawności.   
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Podział przedstawia tabela: 

Kobiety Mężczyźni 

znaczny umiarkowany znaczny umiarkowany 

13 3 12 7 

Ogółem Ogółem 

16 19 

 

3. Informację o ogólnej frekwencji uczestników na zajęciach Warsztatu w 

poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego. 

Frekwencja uczestników Warsztatu została przedstawiona tabelarycznie z podziałem na 

miesiące. Najniższą frekwencję odnotowano w styczniu 86,39%, natomiast najwyższą we 

wrześniu  94,94%. 

 

4. Informację o formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności 

rehabilitacyjnej. 

Głównie działalność rehabilitacyjna miała charakter zajęć warsztatowych w poszczególnych 

pracowniach: 

- w pracowni gospodarstwa domowego, 

- w pracownik rękodzielniczej, 

- w pracowni ogrodniczo-plastycznej, 

- pracowni stolarskiej, 

- w pracowni ceramicznej, 

- w pracowni komputerowej. 

Ponadto w ramach zajęć przygotowujących uczestników do podjęcia pracy prowadzono 

również rehabilitację poza Warsztatem w formie praktyk w różnych zakładach pracy. 

W sprawozdaniu Warsztat przestawił obszerną informację o formach i metodach realizowanej 

działalności rehabilitacyjnej.  

 

5. Informację o liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyn 

ich odejścia. 

W 2014 roku żaden z uczestników nie opuścił Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży.  
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6. Informację o liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności 

osobistej, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych 

postępów. 

Warsztat dokonał również analizy postępów, jakie poczynili uczestnicy w związku z 

prowadzoną działalnością rehabilitacyjną w zakresie: 

 - zaradności osobistej, 

 - rehabilitacji społecznej (funkcjonowanie społeczne) 

 - rehabilitacji zawodowej (funkcjonowanie w pracy) 

wraz z opisem tych postępów. 

Ocena okresowa została przedstawiona w formie tabeli dla każdego uczestnika osobno.           

W ocenie zastosowano skalę od 0 – 120 punktów.  

Warsztat wskazał istotny wzrost poziomu funkcjonowania u 15 uczestników, natomiast 

widoczny spadek u 13 osób. Pozostali uczestnicy (7 osób) wymagają podtrzymywania 

uzyskanych umiejętności oraz podejmowania dodatkowych sposobów aktywizacji.  

 

7. Informację o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do 

uczestników warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji. 

Rada Programowa warsztatu opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla 

każdego uczestnika. Co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji.  

W 2014 roku na podstawie dokonanych ocen Rada uznała, że: 

- 14 osób jest zdolnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach specjalnych pod 

warunkiem przełamania barier w świadomości uczestnika i jego rodziny lub zapewnienia 

szczególnych warunków pomocy wynikających z niepełnosprawności ruchowej, 

- 14 osób pozytywnie rokuje co to przyszłych postępów w rehabilitacji, które 

umożliwią zatrudnienie, 

- 7 osób ma małe szanse na osiągnięcie zdolności do zatrudnienia, są to kandydaci do 

ośrodka wsparcia. 

W 2014 roku odbyło się 17 posiedzeń Rady Programowej. 

Podsumowując 

Na podstawie sprawozdania oraz przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż  Warsztat stwarza 

uczestnikom możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez podejmowanie 

różnorodnych działań. Jego działalność merytoryczna dotycząca uczestników Warsztatów  
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zostaje oceniona pozytywnie. Natomiast w pozostałej części Fundacja prowadząca Warsztat 

otrzymała  zalecenia pokontrolne celem wykonania. 

 

Wydatki z PFRON w 2014r.- Kwota 1 325 388zł 

 

                        

 

 

 

Warsztaty terapii 

Zajęciowej; 

517860; 39%

Aktywny 

Samorząd; 

172694,01; 13%

Pozostałe 

zadania; 634834; 

48%

Likwidacja barier 

architektonicznych 

68988

Staże PUP 

30681

Sport, kultura,

rekreacja osób 

niepełnosprawnych

11190

Turnusy 

rehabilitacyjne 

40159

Zaopatrzenie w 

sprzęt 

rehabilitacyjny i 

przedmioty 

ortopedyczne 

483816
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8. Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży działa Powiatowy Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży, który wydaje orzeczenia dla celów 

poza rentowych i poza emerytalnych, a w szczególności  dla celów pomocy społecznej, 

zatrudnienia oraz korzystania z ulg i uprawnień. 

 

W 2014 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   

w Chodzieży  przyjął 1 568 wniosków osób niepełnosprawnych i wydał  1 524 orzeczenia  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z czego 516 orzeczeń dla osób przed  

16 rokiem życia.  

 

 Łącznie w Zespole zarejestrowano 4 404 spraw, a wysłano 2 827  pism.  

 

S k ł a d   Z e s p o ł u 

 

Lp. Członkowie zespołu orzekającego Liczba Forma zatrudnienia 

1. Przewodniczący 1 Umowa o pracę  

2. Sekretarz - - 

3. Lekarze 6 Umowy cywilnoprawne 

4. Psycholodzy 1 Umowy cywilnoprawne 

5. Pedagodzy 1 Umowa cywilnoprawna 

6. Doradcy Zawodowi 2 Umowy cywilnoprawne 

7. Pracownicy socjalni 1 Umowy cywilnoprawne 

 Razem członkowie 12  

8. Obsługa administracyjna 3 Umowy o pracę 

 Ogółem zatrudnieni w zespole  19  
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Analiza wydanych orzeczeń dla osób dorosłych 

1. Liczba wydanych orzeczeń według stopni niepełnosprawności - osoby 

powyżej 16 r. ż.: 

Stopnie niepełnosprawności Orzeczenia  

o niezaliczeniu 

 

odmowa 

ustalenia 

stopnia niepeł. 

 

Znaczny umiarkowany lekki Razem 

203 367 338 46 53 1007 

Wydane orzeczenia na podstawie art.5a ustawy 

1 0 0 0 0 1 

2. Liczba wydanych orzeczeń według wieku i płci – osoby powyżej 16 roku życia 

Wiek Płeć 

16-25 26-40 41-60 61 i więcej K M 

80 94 375 359 441 467 

 

3. Liczba wydanych orzeczeń według wykształcenia oraz pozostawania w 

zatrudnieniu – osoby powyżej 16 roku życia 

Wykształcenie Zatrudnienie 

mniej niż podst. podstawowe zasadnicze średnie 

 

wyższe 
Tak Nie 

60 208 313 250 77 197 711 

 

4.  Liczba i cel przyjętych wniosków od osób powyżej 16 roku życia 

 

Lp. Cel złożenia wniosku 
Liczba 

wniosków 

1 Szkolenie 6 

2 Odpowiednie zatrudnienie 366 

3 Uczestnictwo w  warsztatach terapii zajęciowej 15 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

155 

5 Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, 

91 
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opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 

6 Uzyskanie zasiłku stałego 0 

7 Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 193 

8 Uzyskanie karty parkingowej 176 

9 Inne ulgi i uprawnienia 54 

Razem 1056 

 

Analiza wydanych orzeczeń dla dzieci 

1.  Liczba orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 488 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

28 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 

2.  Liczba i cel przyjętych wniosków od osób przed 16 rokiem  życia 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 498 

2. Uzyskanie zasiłku stałego 13 

3. Inne 1 

 Razem 512 
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Porównanie wydanych orzeczeń w 2014r.  

 

 
 

 

 

 

 

 

1007; 66%

516; 34%

Liczba wydanych orzeczeń w 2014r.

osoby powyżej 16 r.ż.

osoby przed 16 r.ż.

961
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46

28
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orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych

orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
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LEGITYMACJE 

 

1. Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej 

 

 

 

 

 

 

 

Karty Parkingowe 

 

 
Z dniem 1 lipca 2014r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2013r. o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca zasady 

wydawania kart parkingowych. 

Organem wydającym kartę parkingową został  Przewodniczący Powiatowego  Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu 

osoby niepełnosprawnej. 

203; 21%

367; 38%

338; 35%

53; 6%

Orzeczenia o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych powyżej 16 r. ż.

stopień znaczny

stopień umiarkowany

stopień lekki

odmowa ustalenia stopnia

niepełnosprawności

Ogółem 
Dla osób po 16 roku 

życia 

Dla osób przed 16 

rokiem życia  

270 202 68 
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Zgodnie z nowymi przepisami indywidualną kartę parkingową może otrzymać osoba 

dorosła, która ma ważne orzeczenie: 

- wydane przed 1 lipca 2014r. o stopniu znacznym oraz jednym z trzech symboli 

niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (choroby narządu ruchu), 10-N 

(choroby neurologiczne) i wskazaniem do wydania karty parkingowej, 

- wydane po 1 lipca 2014 orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 

przyczyną niepełnosprawności o jednym z trzech symboli: 04-O, 05-R, 10-N oraz 

wskazaniem do wydania karty parkingowej, 

- wydane po 1 lipca 2014r. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bez 

względu na przyczynę niepełnosprawności oraz wskazanie do wydania karty parkingowej 

Wszystkie osoby muszą posiadać znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym 

poruszaniu się.  

Karty parkingowe mogą otrzymać również dzieci.  

W tym przypadku, po 1 lipca 2014r.,  wszyscy muszą zostać poddani ponownej 

weryfikacji. Podczas przyznania karty parkingowej Przewodniczący składu orzekającego 

musi stwierdzić, iż dziecko ma znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu 

się. 

Karty parkingowe wydawane są na okres ważności orzeczenia jednak w przypadku, gdy 

orzeczenie wydane było na stałe, karty parkingowe będą ważne 5 lat. 

Karta parkingowa przysługuje również placówkom, które zajmują się opieką, 

rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone 

możliwości w samodzielnym poruszaniu się. Okres ważności karty parkingowej wynosi 3 

lata.  

Od 1 lipca do końca 2014r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Chodzieży wydał 114 kart parkingowych dla osób 

indywidualnych oraz 1 kartę parkingową dla placówki (DPS).      
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9.Realizacja projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 

społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” finansowanego z EFS. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży od stycznia do grudnia 2014 roku 

kontynuowało realizację projektu systemowego „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 

społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”.  

W 2014 roku  projekt był realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Budzyniu. 

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w wieku od 15 – 64 lat z terenu powiatu chodzieskiego.  

Projekt obejmował 3 grupy beneficjentów: 40 osób niepełnosprawnych i 4 wychowanków 

rodzin zastępczych i 9 beneficjentów GOPS Budzyń.  

         Ogólna wartość projektu wynosiła: 747.136,08 zł  

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:  

I. Osoby niepełnosprawne 

• trening umiejętności społecznych – warsztaty psychologiczne – obejmował 15 

godzin szkolenia dla 1 ON w trzech modułach zagadnień: asertywność, trening 

motywacyjny, trening interpersonalny 

• poradnictwo zawodowe – obejmowało 15 godzinne szkolenie dla 1 ON w 

zakresie między innymi: automotywacji, techniki i metody rekrutacji, rola 

pozytywnego myślenia, bilans umiejętności społecznych 

• poradnictwo prawne – obejmowało 10 godzinny szkolenie dla 1 ON w zakresie 

między innymi: prawa pracy, uprawnień na rynku pracy, ulg i uprawnień osób 

niepełnosprawnych 

• szkolenie w dziedzinie zdrowia – obejmowało 21 godzin szkolenia dla 1 ON z 

zakresu: podniesienia świadomości na temat zdrowia, , zasad zdrowego 

żywienia. 

• 14 dniowy turnus rehabilitacyjny 

• kurs komputerowy – obejmował 40 godzin szkolenia dla 1 ON z zakresu: 

nabycia wiedzy i umiejętności posługiwania się komputerem, posługiwania się 

programami oraz Internetem 
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• szkolenie z pierwszej pomocy - obejmowało 18 godzinny szkolenie dla 1 ON w 

zakresie: zasad i praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy w różnych 

stanach urazowych.  

II. Osoby usamodzielniane  

•  trening terapeutyczno – psychologiczny - obejmował kształtowanie  

kompetencji społecznych - 31 godzin szkolenia dla 1 OU  

•  poradnictwo zawodowe – obejmowało rynek pracy, warsztat edukacyjny, 

pisanie dokumentów aplikacyjnych, praca w internecie itp. – 14 godzin 

szkolenia dla 1 OU 

•  kurs komputerowy – obejmował wprowadzenie do informatyki, podstawową 

wiedzę z zakresu obsługi i poruszania się w internecie – 40 godzinne szkolenie 

dla 1 OU 

•  10 dniowy obóz aktywnej integracji dla OU i rodzin zastępczych. Podczas 

obozu zostały przeprowadzone między innymi warsztaty psychologiczne i 

zajęcia z muzykoterapii 

•  aktywizacja edukacyjna związana z uzupełnieniem wykształcenia. 

III.           beneficjenci GOPS Budzyń   

• poradnictwo zawodowe – obejmowało 15 godzinne szkolenie dla 1 BO w 

zakresie między innymi: automotywacji, techniki i metody rekrutacji, rola 

pozytywnego myślenia, bilans umiejętności społecznych 

• poradnictwo prawne – obejmowało 12 godzinny szkolenie dla 1 BO w zakresie 

między innymi: prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej i 

pozyskiwanie środków na prowadzenie i rozwój firmy 

• kursy zawodowe – BO uczestniczyli w kursach według własnych preferencji i 

dostosowanych do swoich potrzeb np.: kurs gastronomiczny i kurs prawa jazdy 

• 10 dniowy obóz aktywnej integracji – w obozie wzięły udział całe rodziny 

beneficjentów celem wzajemnej integracji. Podczas obozu przeprowadzone 

zostały warsztaty psychologiczne i zajęcia z muzykoterapii.  

 

Projekt systemowy był realizowany w latach 2009-2014. W czasie jego realizacji wzięło 

udział 275 beneficjentów: osoby niepełnosprawne, osoby usamodzielniające się z rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, beneficjenci GOPS Budzyń.   
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Wsparciem objęto również rodziców dzieci z rodzin zastępczych oraz całe rodziny 

beneficjentów GOPS z Budzynia. 

 

Przykładowe zdjęcia obrazują realizowane działania: 
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10.    Wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej.    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, w roku 2015, tak jak w latach 

ubiegłych, konsekwentnie będzie realizowało zadania ustawowe w zakresie pomocy 

społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.  

Koszty pełnej realizacji zadań pomocy społecznej spoczywające na powiecie 

chodzieskim znacznie przewyższają środki w dyspozycji samorządu powiatu, jakie mogą być 

przeznaczone na ten cel.  

Wielość zadań z zakresu pomocy społecznej nakładanych na powiat i powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, połączona z brakami kadrowymi i finansowymi powodują 

ograniczenia w pełnej realizacji zadań powiatowych. 

    
Realizacja zadań dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych prowadzona będzie przy uwzględnieniu racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi. Jednakże potrzeby w tym zakresie szacuje się na około 700.000zł. 

Potrzeby w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostały 

przedstawione  w ,,Zestawieniu potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej” s. 52 . 

 

Wypełniając pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w oparciu o konsultacje 

przeprowadzone z kierownikami jednostek pomocy społecznej oraz w oparciu o własną 

analizę przedstawiam następujące potrzeby: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży- brakujące środki: 330.000,00zł z 

przeznaczeniem na: 

- elewacje budynku głównego - 120 000,00zł 

- zakup piekarnika szt.1, zmywarki gastronomiczne szt.3- 20 000,00zł., 

- wymiana okien i drzwi w budynku głównym -50 000,00zł, 

- zakup mebli m.in. krzesła, stoły, szafy- 50 000zł, 

- zakup pościeli, kołder, poduszek, ręczników, odzieży dla mieszkańców, firan- 

30 000,00zł, 

- zakup sprzętu agd i rtv: pralki, roboty kuchenne, wózki sprzątające, zestawy- talerze, 

kubki, sztućce- 40 000,00zł., 

-  zakup środków higieny osobistej i materiałów opatrunkowych- 20 000,00zł. 

2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie wraz z 

placówkami- brakujące środki: 2 393 000,00zł. z przeznaczeniem na: 
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- Dom Dziecka w Szamocinie 1 584 000,00 zł.- remont dachu, odnowienie elewacji, wymiana  

instalacji gazowej, elektrycznej i wodno  kanalizacyjnej, remont łazienek- koszt ponad 1 500 

000,00 zł.; zabezpieczenie wydatków bieżących: gaz, prąd, woda:  

50 000,00 zł., zakup książek: 4 000,00 zł. , wypoczynek  wychowanków: 30 000,00 zł., 

- Centrum Placówek – 809 000,00 zł.- remont dachu, dostosowanie budynku dla placówki na 14 

wychowanków  koszt około 800 000,00 zł.; wydatki bieżące: energia, prąd, gaz: 5 000,00 zł., 

delegacje: 3 000,00 zł., szkolenia pracowników 1 000,00 zł. 

 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży- brakujące środki: 116 5000,00zł z 

przeznaczeniem na: 

- szkolenie i doskonalenie kadry pomocy społecznej- łącznie 6 000zł.,   

- szkolenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pracującymi ze sprawcami przemocy- 5 000zł. 

- zwiększenie godzin pracy radcy prawnego z ½ etatu do 1 etatu- 8 000zł. 

- zatrudnię pracownika do spraw rehabilitacji społecznej – 26 000zł. 

- wymiana sprzętu komputerowego (7 szt.) wraz z drukarkami (4szt)- 33 000zł 

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego- 3 500zł. 

- przeprowadzenie remontu w jednostce, w tym malowanie pomieszczeń biurowych i 

korytarza, wymiana zużytych paneli podłogowych- 35 000zł. 

 

4.  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży- brakujące środki: 

22 100,00zł. z przeznaczeniem na: 

 - zwiększenie etatu pracownika administracyjnego z ¾ na 1 etat- 6 500zł 

- podwyżkę płac dla lekarzy i specjalistów ( lekarze 25zł od orzeczenia, aktualna stawka 

22, specjaliści 15zł od orzeczenia, aktualna stawka 12zł)- 9 600zł., 

- zakup zestawu komputerowego- 6 000zł. 

 
Ponadto powiat chodzieski nie posiada:  

• ośrodka interwencji kryzysowej,  

• ośrodków wsparcia – w tym m.in. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży ,  dla osób doświadczających przemoc w rodzinie, 

• mieszkań chronionych- szczególnie dla usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.  
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