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SPRAWOZDANIE: 

 
Z  DZIAŁALNOŚCI  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

ORAZ  EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ   W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 
  

OKRES SPRAWOZDAWCZY  : ROK 2019 

 

 

 

  

  

 

 
  

Wypełniając zobowiązania wynikające: 

-  z art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U.2019 poz.1507),  

 -  art. 76 ust. 4 pkt. 15  oraz art.  182 ust. 5  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                      

( tj. Dz.U. 2019 poz. 1011 ) przedkładam do dyspozycji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

„Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz  efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim”, 

 

 Jednocześnie wnoszę o akceptację  wykazu  potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wsparcia  osób 

niepełnosprawnych  oraz systemu pieczy zastępczej -  będą one stanowiły podstawę do opracowania                                     

i wdrażania  lokalnych programów pomocy społecznej  oraz  programów wspierania  rodziny                                 

i systemu pieczy  zastępczej.  

  

  

                                                                                                                            

 
                                                                                  Z poważaniem                                                                                                                 

Edyta Owczarzak – dyrektor  PCPR 

 

 

 
Wągrowiec , dnia 8 kwietnia 2020  roku   

mailto:sekretariatpcpr@pcprwagrowiec.pl
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System pomocy społecznej w Powiecie Wągrowieckim stan na 31 grudnia 2019 roku (jednostki  gminne, powiatowe, inne ) 
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Powiatowe   Centrum Pomocy Rodzinie 
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System wspierania rodziny i pieczy zastępczej   w Powiecie Wągrowieckim stan na 31 grudnia 2019 roku (jednostki  gminne, powiatowe, inne ) 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu         
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Asystenci rodziny  

Zespół do spraw pieczy zastępczej  
 

 psycholog                                   pedagog                             

 koordynatorzy  rodzin                               specjalista pracy z rodzina                             

Rodziny zastępcze 
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Podmioty realizujące zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  osób niepełnosprawnych  w Powiecie Wągrowieckim stan na 31 grudnia 2019 roku (jednostki  gminne, 

powiatowe ,inne  ) 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu – Powiatowy Zespół do Spraw  Orzekania  Osób  Niepełnosprawnych 
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SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA:  
 

 
1.       Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

       1.1. Zadania wynikające  z ustawy o pomocy społecznej 

       1.2. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

       1.2.1. Zadania  PCPR 

       1.2.2. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

       1.3. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

       1.4. Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

2.       Finansowanie zadań  z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej,  przeciwdziałania przemocy oraz 

wspierania osób niepełnosprawnych  

       2.1. Dochody budżetowe 

       2.2. Wydatki budżetowe  

       2.2.1.  Wydatki budżetowe ( z budżetu powiatu) 

       2.2.2.  Wydatki budżetowe (dotacje) 

            2.2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

3.       Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  w 2019 roku   

          - schemat organizacyjny   

            3.1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

            3.2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

            3.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  

            3.3.1. Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej  

                  3.3.1.1. Rodziny zastępcze zawodowe 

                  3.3.1.2. Rodzinne domy dziecka 

                  3.3.1.3. Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione  z dzieckiem  

                  3.3.1.4.Rodziny pomocowe 

                  3.3.1.5. Osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki  nad dziećmi i pracach gospodarskich 

                  3.3.1.6. Piecza zastępcza dla dzieci w ramach zawartych porozumień z powiatami 

                  3.3.1.7. Działania organizatorskie  na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego  

                  a. Fluktuacja  rodzin i dzieci  w poszczególnych gminach powiatu 

                  b. Zakres działań  

                  c. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej  

             3.3.2. Dodatkowe działania  podejmowane przez kadrę PCPR na rzecz   rodzinnej  opieki zastępczej: 

                3.3.2.1. Realizacja projektu Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  

                3.3.2.2. Dotacja celowa- rządowy program  świadczenie wychowawcze 

                3.3.2.3. Dotacja celowa – rządowy program „Dobry start” 

                3.3.2.4. Inne pozaustawowe  formy wsparcia  dla rodzinnej pieczy zastępczej 

                3.3.2.5.  Poradnictwo psychologiczne dla osób związanych z pieczą 

                3.3.2.6.  Poradnictwo pedagogiczne  dla osób związanych z pieczą 

                3.3.2.7.  Inne- usługi  

            3.3.3.  Pomoc usamodzielnianym wychowankom 

            3.3.4.   Organizowanie opieki  zastępczej  w instytucjonalnych formach pieczy 

               3.3.4.1. W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu 

            3.3.5.   Rehabilitacja  społeczna  osób niepełnosprawnych  

                3.3.5.1. Dofinansowanie do  likwidacji  barier architektonicznych, w komunikowaniu                   i 

technicznych 

                3.3.5.2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i 

pomocnicze 

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

              3.3.5 .4.  Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych  

              3.3.5.5.   Dofinansowania ze środków PFRON wg gmin zamieszkania  

              3.3.6.      Rehabilitacja zawodowa i społeczna - warsztaty terapii zajęciowej 

              3.3.7.      Programy celowe PFRON 

              3.3.7.1.   Aktywny Samorząd 

              3.3.7.2.  Program wyrównywania różnic między regionami III 

              3.3.8      Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
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              3.3.9.     Prowadzenie mieszkania chronionego 

              3.3.10.  Realizacja  celów określonych w  dokumentach strategicznych i programowych 

              3.3.11.   Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS WRPO 

              3.3.12.   Punkt informacyjny  o prawach i uprawnieniach mieszkańców powiatu  

              3.3.13.    Całodobowe  usługi opiekuńcze świadczone  przez DPS Srebrna Góra 

         3.3.14.   Wybrane  zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR     

              3.3.15.   Mierniki jakości realizowanych przez jednostki zadań      

              3.3.16.   Potrzeby w zakresie pomocy społecznej , pieczy zastępczej oraz wspierania                                     

osób niepełnosprawnych w Powiecie Wągrowieckim 
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1.     ZADANIA  POWIATU  REALIZOWANE  PRZEZ  POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE w Wągrowcu*                                 

             
1.1. ZADANIA WYNIKAJĄCE  Z  USTAWY O  POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
( *realizowane, współrealizowane, nadzorowane lub koordynowane  przez PCPR Wągrowiec) 

 

Zadania   własne  
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób                           

i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

 

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom  opuszczającym  domy 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę 

lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się  do życia, młodzieży opuszczającej 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny 

zastępcze  oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 

ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym 

trudności w integracji ze środowiskiem; 

6)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich 

skierowanych osób; 

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy  oraz powiatowych ośrodków wsparcia,              

w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy 

i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

powiatu; 

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych; 

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu 

elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

14) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę  sytuacji społecznej  i demograficznej   

15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników 

  
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

 
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,  ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia 

osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art.5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 

 
 
1.2. ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY                              

I SYSTEMIE  PIECZY ZASTĘPCZEJ   

 

1.2.1. Zadania  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

 
1)   opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających 

między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 

2)   zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych; 
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3)   organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia; 

4)   tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych; 

5)   prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym; 

6)   organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

7)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków  do powstawania: 

a)  grup wsparcia, 

b)  specjalistycznego poradnictwa;; 

8)   wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

9)  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich; 

10)  prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46; 

11)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej  z przygotowaniem 

dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 

12)  finansowanie: 

a)  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie  lub na terenie innego powiatu, 

b)  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

c)  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji 

dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; 

14)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                                  

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

15)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji w przypadku powstania zaległości  z tytułu ponoszenia opłaty za 

pobyt dzieci w  pieczy zastępczej; 

16) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rządowego 

programu,  

17)  finansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemskich.       

 

       Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępcze 

niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. W sprawach indywidualnych dotyczących świadczeń, dodatków, środków 

finansowych, opłat oraz innych kwot, o których mowa w ustawie decyzje wydaje upoważniony przez starostę dyrektor  

powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

                                                                       

 

1.2.2. Zadania PCPR – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

 

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

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; 

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka; 

4) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                                     

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy 

dziecka; 

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; 

6) opiniowanie kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ; 

7)  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 

8) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności  w ramach grup 

wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

9) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 

10)  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; 

11) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej; 

11)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa 

rodzinnego; 
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12)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 

13)  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; 

14)  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; 

15)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego; 

16)  (63) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji; 

17)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 

18)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania 

dla nich rodzin przysposabiających; 

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. 

 

 

1.3. ZADANIA  WYNIKAJĄCE Z USTAWY O  REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  oraz rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być realizowane ze środków PFRON ( Dz. U. Nr 96, poz. 861  z późn. zm.), do zadań  

powiatu, realizowanych  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   lub przez Powiatowy Urząd Pracy należy : 

  

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, 

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej                                  

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów,  o których 

mowa w pkt 1; 

3) udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie 

uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji  z ich realizacji; 

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie                          

na potrzeby samorządu województwa; 

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 

6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji,                               

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające  w zatrudnieniu; 

7) dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; 

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie; 

9a) przyznawanie środków, o których mowa w art.12a; 

9b) realizacja zadań, o których mowa w art.26, art.26d i art.26e; 

9c) zlecanie zadań zgodnie z art.36; 

10) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji 

leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego  lub innej placówki szkoleniowej; 

11) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 

12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej 

przez osoby niepełnosprawne; 

13) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych 
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1.4. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY                                    

W RODZINIE             

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności : 

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 należy :  

 

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

2) opracowanie i realizacja  programu  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc  w rodzinie  

 

 

 

2. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU  

 

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

  
W roku 2019 dochody własne Powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w działach 

700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” zostały zaplanowane ostatecznie na kwotę 4 649 674 zł, a wykonanie planu 

wyniosło 4 751 127 zł, co stanowi 102,18  % planu.  

 

Najwyższe dochody na koniec roku 2019 roku osiągnięto w – podobnie jak w roku poprzednim -  rozdziale 85202 

– domy pomocy społecznej – jest to kwota uzyskana z tytułu statutowej działalności DPS w Srebrnej Górze w zakresie 

świadczenia usług opiekuńczo-bytowych (częściowa odpłatność za pobyt), której wysokość wynosi 2 158 560 zł, co stanowi 

prawie połowę (45,43 %) wykonanych wszystkich dochodów łącznie; 

- oraz w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami w rozdziałach 85508 - Rodziny zastępcze – kwota 702 661 zł i 

85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 1 238 288 zł – kwoty te stanowią łącznie 40,85 % wszystkich 

wykonanych dochodów pomocy społecznej.  

 

Realizację dochodów własnych powiatu wągrowieckiego w latach 2018 - 2019 w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 

758 „Różne rozliczenia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 

„Rodzina”, ujęto w poniższej tabeli:              

  (w zł) 

Dział 

R
o

zd
zi

a
ł 

Treść zadania 
Wykonanie w 

roku 2018 

Plan roku 

2019 (wg 

pierwotnej 

uchwały 

budżetowej) 

Plan na 2019 

po zmianach 

Wykonanie 

w roku 2019 

Dynamika 

w % 

7 : 4 

%     

wykonania 

planu              

7 : 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

700  
Gospodarka 

mieszkaniowa 
2 619 1 968 1 968 2 659 101,53 135,11 

 70005 

DPS 
Gospodarka gruntami         
i nieruchomościami 

§ 0750 - Dochody z 

najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 

2 619 1 968 1 968 2 659 101,53 135,11 

758  
Różne rozliczenia 

§ 0920 pozostałe 

odsetki 
7 816 4 800 4 800 7 817 100 162,86 

 75814 

PCPR 5 453 2 500 2 500 4 664 85,53 186,56 

DPS 1 526 1 400 1 400 2 189 143,45 156,36 

POW w Wągrowcu 837 900 900 964 115,17 107,11 
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852 

 
  Pomoc społeczna 2 009 687 2 123 105 2 155 439 2 163 215 107,64 100,36 

 

85202 

Dom pomocy 

społecznej 

§ 0830 

 

§ 0950 

 

 

§ 0970 
 

1 997 159 2 120 965 2 150 965 2 158 560 108,08 100,35 

0 0 2 334 2 334 - 100 

10 750 940 940 1 087 10,11 115,64 

85218 
Powiatowe Centra 

Pomocy Rodzinie 
395 200 200 391 98,86 195,24 

 

85220 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, w tym 

mieszkanie 

chronione 

1 383 1 000 1 000 843 60,98 84,33 

853 
 

 

Pozostałe zadania                         

w zakresie polityki 

społecznej 

49 621 36 584 36 584 56 552 113,97 154,58 

 

 

85321 

§ 069 

Zespoły ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności  

§ 092 

6 720 6 584 6 584 9 150 136,16 138,97 

1 0 0 2 200,00 - 

 

85324 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

42 900 30 000 30 000 47 400 110,49 158,00 

      

855 
 

 
Rodzina 2 414 562 2 449 900 2 450 883 2 520 884 104,40 102,86 

 85508 

Rodziny zastępcze,          

w tym: 
1 144 761 1 148 900 1 149 883 1 180 558 103,13 102,67 

Dotacje celowe 

otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące - 

Porozumienia z 

innymi powiatami  

§2320 

719 579 743 096 743 096 702 661 97,65 94,56 

Udział gmin w śr.m-

cznych kosztach 

utrzym.dziecka w 

rodz.zast. § 0830 

413 225 400 409 400 409  466 855 112,98 116,59 

Odpłatność rodziców 

naturalnych za pobyt 

dzieci w rodz.zast.       

§ 0680 

9 090 5 395 5 395 8 995 98,95 166,73 

Zwroty z 

nadpłaconych w roku 

ubiegłym świadczeń, 

w tym należne odsetki 

§ 0940 

2 867 0 983 2 047 71,40 208,30 

 

 

 

 

 

 

 

85510 

Placówki opiekuńczo 

wychowawcze, w 

tym: 1 269 801 1 301 000 1 301 000 1 340 326 105,55 103,02 

§ 0970   
315 300 300 289 91,75 96,33 

  

Porozumienia z 

innymi powiatami § 
2320 1 175 929 1 247 008 1 247 008 1 238 288 105,30 99,30 
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Udział gmin w śr.m-

cznych kosztach 

utrzym.dziecka w pow 

§ 0830 
91 547 52 692 52 692 101 617 111,00 192,85 

Odpłatność rodziców 

naturalnych za pobyt 

dzieci w placówce 

§0680 
2 010 1 000 1.000 132 6,57 13,20 

Razem działy 700, 758, 852,853 i 855 4 484 305 4 616 357 4 649 674 4 751 127 105,95 102,18 

 

Informacje uzupełniające:  

 

Ponad dochody własne Powiatu, jednostki pomocy społecznej otrzymywały także w ciągu roku budżetowego dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa, przeznaczane dalej na wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych lub z zakresu 

administracji rządowej, m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało: 

1. na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotacje w wysokościach:   

1.1.  31 332 zł z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na 2019 rok,  

1.2.  679 156 zł na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w ramach 

realizacji Programu Rodzina 500+ 

1.3.  79 798 zł na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wągrowcu w ramach realizacji Programu Rodzina 500+ 

1.4. 50 106 zł na wypłatę świadczenia 300+ w ramach realizacji Programu Dobry Start, dla dzieci uprawnionych, 

przebywających w formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wągrowieckiego. 

2. na zadanie wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

dotacja w wysokości 

1.1. 352 969 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

 Wszystkie w/w kwoty ujęte zostały również po stronie wydatków w odpowiedniej przedziałce klasyfikacji budżetowej. 

 

 
2.2 WYDATKI BUDŻETOWE 

Realizację wydatków ujętych w budżecie Powiatu WĄGROWIECKIEGO w latach 2018 - 2019 w działach 851 „Ochrona 

zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” ujęto 

w poniższej tabeli: 

(zł) 

Dział 

R
o

zd
zi

a
ł 

Treść zadania 
Wykonanie w 

roku 2018 

Plan roku 

2019 wg 

pierwotnej 

uchwały 

Plan roku 

2019 

po zmianach 

Wykonanie za 

rok 2019 

 

Dynamika 

w % 

7 : 4 

Wykonanie 

planu w % 

  7 : 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

851   Ochrona zdrowia 15 948 14 352 19 418 18 636 116,85 95,97 

 85156 

Składka na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego – POW 
Wągrowiec 

15 948 14 352 19 418 18 636 116,85 95,97 

852   

 

Pomoc społeczna 

 

3 231 603 3 548 021 4 167 325 4 075 293 126,11 97,79 

 85202 DPS, w tym: 2 367 893 2 546 785 3 108 837 3 042 487 128,49 97,87 
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środki własne 1 985 069 2 546 785 2 454 190 2 387 840 120,29 97,30 

środki z dotacji 382 824 0 654 647 654 647 171,00 100,00 

85218 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
744 629 899 323 956 575 939 810 126,21 98,25 

85220 

 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (wraz z 

Mieszkaniem 

Chronionym) 

 

119 081 101 913 101 913 92 996 78,09 91,25 

853   

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

1 870 320 610 121 750 807 727 814 38,91 96,94 

  

  

85311 

Dotacja  ze środków 
powiatu na działalność 

bieżącą warsztatów terapii 

zajęciowej  w Wągrowcu i 
Wapnie 

229 481 310 276 266 589 266 589 116,17 100,00 

85321 

Zespoły ds. orzekania, 

w tym: 
378 130 299 845 427 858 406 192 107,42 94,94 

- środki i własne 70 602 74 889 74 889 56 325 79,78 75,21 

-środki administracji 

rządowej 
307 528 224 956 352 969 349 867 113,77 99,12 

 
85395 

Pozostała działalność – 

projekt kompleksowej 

rehabilitacji dofinan. ze 

środków PFRON  

0 0 24 900 24 900 0 100,00 

Pozostała działalność – 

realizacja projektu 

systemowego POKL ze 

środków EFS 

1 221 168 0 0 0 0 0 

Dotacje  dla organizacji 

pozarządowych na 
realizację zadań zleconych 

w trybie otwartych 

konkursów ofert § 2360 

41 541  0 31 460 30 133 72,54 95,78 

855   Rodzina 5 498 612 5 348 272 5 594 206 5 350 766 97,31 95,65 

 

 

 

 

85504 

Wspieranie rodziny 

Program Dobry start 

300+ 

jednoraz.świadczenie dla 

dzieci uprawnionych, 

przebyw. w rodz. i 

instyt. pieczy zast.wraz z 

koszt.obsł. 

45 551 0 50 106 44 970 98,72 89,75 

85508 

 

Rodziny zastępcze, 

w tym: 
3 599 327 3 489 171 3 655 201 3 444 815 95,71 94,24 

 

Porozumienia z innymi 

powiatami § 2320 

 

230 715 264 841 264 841 224 288 97,21 84,69 
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Świadczenia dla 

rodzinnej pieczy 

zastępczej § 3110, 

2 621 093 2 390 443 2 544 294 2 432 400 92,80 95,60 

 

 - w tym świadczenia dla 

usamodzielnianych 

wychowanków r.p.z. 

118 229 177 987 177 987 142 076 120,17 79,82 

 

 - oraz świadcz. na 

pokrycie kosztów zw. z 

umieszcz. dzieci w 

rodz.p.z. 

2 502 864 2 104 851 2 366 307 2 290 324 91,51 96,79 

 

 - w tym (dot.wiersza 

powyżej)  w ramach 

dot.cel. dodatek 

wychowawczy  Program 

500+ 

700 436 588 513 672 364 661 989 94,51 98,46 

Wynagrodzenia 

osobowe, bezosobowe 

sla ZRZ, RDD, osób do 

pomocy wraz z 

pochodnymi, w tym: 

723 354 808 419 808 395 751 096 103,84 92,91 

 - dotacja cel. na 

wynagr.dla 

Koordynatorów r.p.z. 

30 122 0 31 332 31 332 104,02 100 

 - Wynagr.z pochodn. w 

ramach 

koszt.obsł.zadania 

Programu 500+ 

7 061 5 945 6 792 6 693 94,79 98,54 

Pozostałe wydatki 

bieżące w ramach rozdz. 
24 165 25 468 37 671 37 031 153,24 98,30 

85510 

 

Placówki opiekuńczo –

wychowawcze, w tym: 

1 853 734 1 859 101 1 888 899 1 860 981 100,39 98,52 

 

POW w Wągrowcu 
1 567 339 1 599 000 1 599 000 1 586 925 101,25 99,24 

 

Porozumienia z innymi 

powiatami  

170 367 149 315 149 315 146 468 85,97 98,09 

 

Świadczenia dla 

usamodz.wych.opuszcza

jąc. p.o.w.     

(kontynuacja nauki, 

pomoc rzeczowa, itp ) 

116 028 110 786 60 786 48 247 41,58 79,37 

Świadczenie – dodatek 

wychowawczy w ramach 

Programu 500+ dla 

dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej p.z. 

(POW w Wągrowcu) 

0 0 79 000 78 548 0 99,43 

Oraz koszty obsługi w/w 

Programu 500+ 
0 0 798 793 0 99,37 

 

Razem działy 851, 852, 853, 855 
10 616 483 9 520 766 10 531 756 10 172 509 95,82 96,59 
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Ogółem, ostatecznie zaplanowane wydatki w wysokości 10 531 756 zł, wykonano w kwocie 10 172 509 zł, co stanowi 96,59 

% planu.  

 

Najwyższe wydatki skierowane były na działania w ramach Rodzinnej Pieczy Zastępczej w sumie na kwotę 

3 444 815 zł, co stanowi prawie 34 % wszystkich wydatków, przy czym znaczna część przeznaczona była na wypłatę 

świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 2 290 324 zł, w tym na dodatek 

wychowawczy w ramach Programu 500+  - 661 989 zł.  

W dalszej kolejności, środki dystrybuowane były na koszty związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej w 

Srebrnej Górze (3 042 487 zł – 29,91 %, z czego środki własne Powiatu pokryły wydatki w wysokości 2 387 840 zł) oraz z 

działalnością wągrowieckiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (w łącznej kwocie 1 586 925 zł – 15,60 % całkowitej 

sumy wydatków). 

 

2.2.1.   Wydatki budżetowe realizowane ze środków własnych powiatu 

 
W roku 2019, na ochronę zdrowia (dział 851), pomoc społeczną (dział 852); na pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej (dział 853) oraz na rodzinę (dział 855) zabezpieczono w budżecie Powiatu środki własne w wysokości 

8 658 848 zł,  które wydatkowano w 96,07 %, tj. w wysokości 8 318 770 zł, w podziale na:  

 

 dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan: 19 418 zł; wykonanie: 18 636 zł  

 

85156 –„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego” – opłacono ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte przedmiotowym ubezpieczeniem, przebywające w 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu. 

 

 dział 852 „Pomoc społeczna” – plan: 3 512 678 zł, wykonanie: 3 420 646 zł 

 

Środki w tym dziale przeznaczone były na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 956 575 

zł,  wykonanie wyniosło 939 810 zł, co stanowi 98,25 % planu oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy 

PCPR, łącznie z kosztami utrzymania Mieszkania Chronionego w kwocie 101 913 zł, wykonanie wyniosło 92 996 zł, co 

stanowi 91,25% planu. 

Natomiast na działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zabezpieczono środki w kwocie 2 454 190 zł, z czego 

wydatkowano 2 387 840 zł,  co stanowi ponad 97 % planu rocznego. 

 

 dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 372 938 zł; wykonanie: 353 047 zł 

 

W tym dziale Powiat partycypował w kosztach obsługi i prowadzenia bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, angażując środki Powiatu na łączną kwotę 74 889 zł, z czego wydatkowano 56 325 zł,                    

co stanowi 75,21 % planu. 

Na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie zaplanowano środki w kwocie 266 589 zł,                      

co zostało wykonane w 100 %, a dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych w trybie otwartych 

konkursów ofert  zabezpieczono kwotę 31 460 zł, wydatkowaną w niespełna 96 % na kwotę 30 133 zł. 

 

 dział 855 „Rodzina” – plan: 4 753 814 zł; wykonanie: 4 526 441 zł 

 

W/w dziale zabezpieczono środki na pomoc finansową, przeznaczoną dla realizacji zadań z rozdziału 85508 - Rodziny 

zastępcze, w wysokości 2 944 713 zł, z czego wydatkowano 2 744 801 zł tj. 98,84 %   tj., z przeznaczeniem na: 

- świadczenia tytułem kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i prowadzących rodzinne domy 

dziecka wydatkowano 1 628 335 zł, 

- świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano środki  w wysokości 142 076 

zł, 
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pedagoga oraz 

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osób                          

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w w/w formach pieczy wydatkowano 713 071 zł, 

- dla dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych 

powiatów wydatkowano 224 288 zł, 

- inne koszty związane w realizacją zadań Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 37 031 zł. 

Ponadto, w rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zabezpieczono środki finansowe na świadczenia dla 

dzieci i pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 1 809 101 zł, z czego 

wydatkowano 98,48 %, tj kwotę 1 781 640 zł w tym: 

- dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 48 247 zł 

- dla dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, umieszczonych w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, 

wydatkowano środki w wysokości 146 468 zł, 

- oraz na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, wydatkowane zostały środki w wysokości 

1 586 925 zł,  

2.2.2. Wydatki budżetowe  realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł, m.in. dotacje 
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W okresie sprawozdawczym, na pomoc społeczną (dział 852), na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

(dział 853) oraz na rodzinę (dział 855) uzyskano dodatkowe środki, wprowadzone do budżetu w wysokości 1 872 908 zł, 

które wydatkowano w 99,14 %, w wysokości 1 853 739 zł, w podziale na:  

 

zadania w ramach działu 855 – „Rodzina” 

 

840 392 – środki przeznaczone na realizację zadań Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikające z ustawy                                     

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano w 98,09 %, tj. 824 325 zł , z przeznaczeniem na: 

 

-realizację zadania „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach Resortowego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2019 rok, w formie dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej do wynagrodzenia osobowego brutto koordynatorów r.p.z. w wysokości 31 332 zł wydatkowano w 100 %,                                  

 

-wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (wraz z kosztami 

obsługi) w ramach realizacji Programu Rodzina 500+ w wysokości 668 682 zł (98,46 % z planu 679 156 zł), 

 

-wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie naszego 

Powiatu (wraz z kosztami obsługi) w ramach realizacji Programu Rodzina 500+ w wysokości 79 341 zł (99,43 % z planu 79 

798 zł), 

 

-wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla dzieci uprawnionych, przebywających w rodzinnych i instytucjonalnych 

formach pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie naszego Powiatu (wraz z kosztami obsługi) w ramach Programu 

Dobry Start 300+ w wysokości 44 970 zł (89,75% planu 50 106 zł). 

 

działalność PZON-u w ramach działu 853 – „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” 

 

plan 352 969 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej na bieżącą działalność PZON w Wągrowcu,  wykonano w 99,12 %  w kwocie 349 867 zł, 

 

plan 24 900 zł zrealizowany w 100 % – środki otrzymane z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w związku z realizacją projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, w ramach którego zespół orzeczniczy – zleceniobiorcy PZON-u lekarz i 

psycholog – dokonywał kwalifikacji do odbycia kompleksowej rehabilitacji, z czego część środków przeznaczona została, 

prócz wynagrodzeń, na koszty bieżące zw. z działalnością Powiatowego Zespołu w okresie realizacji w/w Projektu (zużycie 

mediów), co pozwoliło zabezpieczyć większą kwotę wolną w ramach środków własnych Powiatu przeznaczonych na koszty 

funkcjonowania PZON-u. 

 

działalność DPS-u w ramach działu 852 – „Pomoc społeczna” 

 

654 647 zł – dotacja na bieżącą oraz inwestycyjną działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, wydatkowana  w 

100  %. 

 

 

 
2.2.3.     Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019 rok 

 

Rodzaje zadań  powiatu 

(zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego) 

 

 

Wysokość środków 

PFRON 

zgodnie                             

z algorytmem 

 

Wysokość środków 

wykorzystanych 

 

% 

wykorzysta-    

nia 

 

Kwota 

niewykorzysta

na 

 

Ogółem środki dla powiatu  

 

1 902 080 1 900 068,47 99,89 2 011,53 

 

1. 

Dofinansowanie  kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej  1 266 720 1 266 720 100 0 

 

 

2. 

Udzielanie jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej 

na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a ust.1) 

124 000 124 000 100 0 

 

3. 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e ust. 1) 
0 0 0 0 

 

4. 

Dofinansowanie do staży osób niepełnosprawnych (art. 

11) 
22 153 22 153 100  0 

 

5. 

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych                   

( art.38 i 40) 
3 719 3 719 100 0 
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6. 

Dofinansowanie do uczestnictwa   w turnusach  

rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt.7 lit.a ) 75 000 73 454,21 97,94 1 545,79 

 

7. 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne   i środki pomocnicze ( art. 35a 

ust.1 pkt. 7 lit. c) 

 

249 665 

 

249 604,54 99,98 60,46 

 

8. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ( art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. b) 6 636 6 285,32 94,72 350,68 

 

9. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się  i technicznych  (art. 35a ust.1 pkt. 7 

lit.d ) 

105 000 104 945,40 99,95 54,60 

 

10. 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej (art.35a ust.1 pkt.8) 
49 187 49 187 100 0 

 

Dodatkowo, w związku z realizacją w/w zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

otrzymano środki PFRON w kwocie 47 553,00 zł, z której wykorzystano 99,73 % tj. 47 425,00 zł, tytułem  kosztów obsługi 

zadań PFRON (2,5% środków przekazanych Powiatowi jako dochód JST).  

 

Ponadto, PCPR realizuje program celowy pilotażowy finansowany ze środków PFRON pt „Aktywny Samorząd”, w ramach 

którego otrzymało w 2019 roku środki w łącznej wysokości 441 032,10 zł, z czego do końca roku wydatkowano 

229 678,79 zł, przy czym pozostała kwota zostanie wypłacona w I kwartale 2020 roku, zgodnie z postanowieniami umowy 

ws realizacji Programu. 

Powiatowe Centrum realizowało, bądź koordynowało, realizację również dwóch umów zawartych pomiędzy Powiatem 

Wągrowieckim a PFRON-em w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych Programu Wyrównywania Różnic 

pomiędzy Regionami edycja III, w ramach których zakupione zostały środki transportu na potrzeby przewozu osób – 

beneficjentów jednostek organizacyjnych Powiatu lub spoza szczebla powiatowego, na łączną kwotę 648 917,94 zł, z czego 

wydatkowano 96,22 % tj. kwotę  624 379,44 zł. 

W związku z powyższym, tutejsze Centrum operowało środkami PFRON na łączną kwotę 3 039 583 zł,                                     

z której zrealizowano w 2019 roku wydatki w wysokości 2 801 552 zł. 

 

Podsumowanie:  
 

Reasumując, w roku sprawozdawczym 2019, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało  bądź 

nadzorowało realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pozostałych zadań z 

zakresu polityki społecznej, w tym wspierania osób niepełnosprawnych, o planowanej wartości                  

18 221 013 zł,  

 w tym planowanych wydatków w wysokości   13 571 339 zł   

            planowanych dochodów  w wysokości    4 649 674 zł. 

( analogicznie w roku  2018 : 17 329 700/ 12 948 489 / 4 381 211 )  
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3. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  

 
               

Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - stan 31.12.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUNKCJĘ ZWIERZCHNIKA SŁUŻBOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO PZON WYKONUJE  STAROSTA WĄGROWIECKI

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM                                 

POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU 
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 

DO SPRAW ORZEKANIA                                       

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI * 

-SEKRETARZ  PZON 

 

- PRACOWNICY 

ADMINISTRACYJNI  

Członkowie 

Składów 

Orzekających 

PZON  
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INTERWENCJI  

KRYZYSOWEJ 

PORADNICTWO            

SPECJALISTYCZNE   

 

SAMODZIELNE  
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DS. OSÓB 
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SAMODZIELNE 

STANOWISKO DS. 
PRZECIWDZIAŁAN
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SPOŁECZNEMU  

DZIAŁ                 

KSIĘGOWO                              

- KADROWY 

GŁÓWNY           

KSIĘGOWY  

DZIAŁ DS. ORGANZIACJI POMOCY SPOŁECZNEJ                                    

I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

KIEROWNIK ZESPOŁU  

PIECZY ZASTĘPCZEJ  
ŚWIADCZENIA                     
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DO SPRAW  ORZEKANIA                       
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RODZINY ZASTĘPCZE 

MIESZKANIE 

CHRONIONE 

PROWADZĄCY 

RODZINNE  DOMY 

DZIECKA 
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3.1.   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
                                                                      

Status: wyodrębniona organizacyjnie  komórka  w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

realizacja zadań wynikających z:  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

- orzekanie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności 

 ilość miejsc: nieograniczona                     placówka całkowicie wolna od barier  architektonicznych    

Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48 

Nadzór nad obsługą administracyjno-kadrowo- księgową – dyr. Edyta Owczarzak 067-26 27 614, 067-26 27 933 

Nadzór nad działalnością merytoryczną, reprezentacja  Zespołu -   

- przewodnicząca PZON - Aleksandra Pilarczyk   - 0,5 etatu. tel. 067 26 22 280 

- sekretarz Zespołu ( dodatek zadaniowy)                                 Artur Szyper -  wykształcenie wyższe mgr 

- obsługa administracyjna – 2 etaty: referent                             Małgorzata Kaszuba  - wykształcenie średnie  

                                                          referent                             Renata Przybylska    - wykształcenie średnie   

 

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w 2019 roku: 

Imię i nazwisko wykonywana funkcja Imię i nazwisko wykonywana funkcja 

Aleksandra Pilarczyk 

 

Przewodnicząca 

 

Bożena Andrzejewska 

 

 pedagog/doradca 

  zawodowy 

Aurelia Bartol 

 

 doradca zawodowy 

 

Joanna Kuklińska-Małek doradca zawodowy/pracownik 

  socjalny 

Artur Szyper sekretarz Barbara Linetty  pracownik socjalny 

 

Elżbieta Gajlewicz 

  

lekarz pediatra 

 

Jolanta Ludzkowska 

 

 pracownik socjalny 

 

Wioleta Kaczmarek lekarz chorób 

wewnętrznych 

 

Jolanta Tomaszewska 

 

 psycholog 

 

Piotr Smogur 

 

 

lekarz chirurg 

 

 

Grażyna Torzewska 

 

 psycholog 

 

W roku 2019  Zespół wydał  1751 orzeczeń  stwierdzających niepełnosprawność:  

-  w tym 1420 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności  u osób dorosłych (stopień znaczny – 511 

   orzeczeń, w tym 222 po raz pierwszy; umiarkowany – 636 orzeczeń, w tym 168 po raz pierwszy; lekki – 273 

   orzeczeń, w tym 85 po raz pierwszy),  

- w tym 100 osobom dorosłym wydano orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- w tym   39 osobom dorosłym wydano orzeczenie o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

- w tym 128  dzieciom wydano orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- w tym   64 dzieciom  wydano orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

. 
Tab. Liczba wydanych orzeczeń w  PZON Wągrowiec w  latach 2001-2019  

 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 

Osoby 

powyżej 16 

roku życia  

  663 1171   866   904 1051 1198 1333 1361 1403 1647 2080 

Dzieci do 

16 roku 

życia  

-** 1283   300   301   348   322   345   256   249   176   257 

 

rok     2012     2013      2014      2015  2016 2017 2018 2019 

Osoby powyżej 16 roku 

życia  

2055 1775 1676 1695 1510 1475 1440 1559 

Dzieci do 16 roku życia    265   266   303   272   193   158    158   192 

**PZON orzeka o  niepełnosprawności u dzieci  
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3.2.    Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

 
- poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne  

- hostel (10 miejsc noclegowych w wyodrębnionym  lokalu  w  kompleksie budynków administrowanych przez MOW 

Antoniewo, gm. Skoki) 

                                                                                                                           

status: wyodrębniona komórka w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

realizacja zadań wynikających z: ustawy o  pomocy społecznej oraz  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                                   

w rodzinie   

ilość miejsc: poradnictwo psychologiczne- nieograniczona, socjalne- nieograniczona; poradnictwo prawne-nieograniczona; 

hostel – jednocześnie maksymalnie 10 osób, hostel nie jest  wolny od barier architektonicznych                                                                                            

 adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, tel. 67 262 76 14, 67 262 79 33  

 zarządzający jednostką: mgr Edyta Owczarzak, tel. 67 262 76 14, 67 262 83 15 

Specjaliści  realizujący zadania w 2019 roku: 

mgr Jolanta Tomaszewska,  psycholog – umowa o pracę ½ etatu (zatrudnienie do dnia 31.08.2019 r.) 

mgr Aurelia Bartol, psycholog – umowa o pracę 

 

 

 

Tab. sprawy prowadzone przez OIK w  2019 roku (wg miejsca zamieszkania zgłaszającego)  

Gmina Ilość     

spraw* 

m. Wągrowiec 56 

g. Wągrowiec 34 

m.  i g. Skoki 13 

m.  i g. Gołańcz 8 

m.  i g. Wapno 3 

m.  i g. Damasławek 12 

m.  i g. Mieścisko 7 

Razem powiat                                                                             

+spoza powiatu  10     (Rogoźno Wlkp- 3 ,Margonin-2 Poznań-

2, Budzyń – 1,  Janowiec Wlkp.-1, Bobolice-1)                 

         

133 

*dane dotyczą wyłącznie spraw nowych - zgłoszonych do OIK  w 2019 roku  

 

 (dla porównania :rok 2006 - 56, 2007 - 67, 2008 – 203, 2009 – 216, rok 2010 – 158, rok 2011 – 180, 2012 –185, 2013 - 163, 

2014 – 162, 2015 – 167, 2016-134, 2017 – 148, 2018-118, 2019-143  ). 

 

 

W roku 2019 prowadzono 143 nowe sprawy.  

(ilość spraw prowadzonych przez OIK od początku działalności Ośrodka do końca 2019 roku wynosi 2100). 

 

Ze schronienia czasowego w Hostelu w Antoniewie w roku 2019  skorzystała 1 osoba. 

 

Interwencja kryzysowa podejmowana była w związku z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, 

uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy, gier hazardowych i komputera, wykorzystaniem seksualnym dzieci, 

depresjami, samotnością, próbami/myślami samobójczymi, samobójstwem członka rodziny, konfliktami i sporami 

rodzinnymi, załamaniami z powodu zadłużenia kredytowego i trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, eurosieroctwem, 

samookaleczeniami, problemami wychowawczymi z dziećmi.  

 

Do najczęściej podejmowanych działań należały:  

- poradnictwo, pomoc i wsparcie psychologiczne (w tym interwencja, terapia indywidualna, par), 

- pomoc w  podjęciu działań prawnych i formalnych związanych ze zjawiskiem przemocy, 

- pomoc ofiarom przemocy na wszystkich etapach procesu karnego, rodzinnego bądź cywilnego, 

- współpraca z organami ścigania, innymi  instytucjami świadczącymi pomoc, 

- współpraca w sprawach klientów w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych. 

 

W związku z brakiem zapotrzebowania  - nie realizowano w roku sprawozdawczym Programu korekcyjno-edukacyjnego                      

dla mężczyzn, sprawców  przemocy domowej finansowanego ze  środków administracji rządowej.   

 

       

 

 

.   
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3.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
status: powiatowa  jednostka pomocy społecznej 

             organizator  rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim                                                  

      prowadzący mieszkanie chronione  

realizacja zadań wynikających z:  

- ustawy o pomocy społecznej; 

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy; 

- ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

- lokalnych , krajowych i regionalnych programów na rzecz  osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 ilość miejsc: nieograniczona  

jednostka przygotowana  do obsługi osób z dysfunkcją narządu ruchu 

 Siedziba główna : 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1 , część pomieszczeń na  I piętrze budynku  

PZON – ul. Kcyńska 48; 

 hostel – mieszkanie na terenie MOW Antoniewo gmina Skoki,                                                                                                 

mieszkanie chronione – Wągrowiec, ul. Klasztorna 17/2 

 zarządzający jednostką: mgr Edyta Owczarzak     067-2627614, 067-2627933, 067 2628315 

Obsada kadrowa (  umowy o pracę   - stan na dzień 31.12.2019 ) 

 

 dyrektor                                        - mgr Edyta Owczarzak – prawnik,  specjalizacja  z zakresu  zarządzania  pomocą 

społeczną, specjalizacja z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 

 główny księgowy                         - mgr Daria Strenczak-Kasprzak     –prawnik, specjalizacja   w zakresie  

administracji i zarządzania  kadrą kierowniczą w  administracji, studia podyplomowe  rachunkowość i finanse  

 

 specjalista ds. kadr i płac           -  mgr  Kamila Borucka – wykszt. ekonomiczne 

 

 st. spec. reintegracji zawodowej /doradca  ds. osób niepełnosprawnych  -mgr Lucyna Ostapiuk                           

- filolog, oligofrenopedagog, specjalizacja z zakresu  zarządzania projektami, specjalizacja   w zakresie zarządzania pomocą 

społeczną. 

 

 samodzielny referent    -    mgr Artur Szyper - kier. administracja, studia podyplomowe z zarządzania kadrami 

                 

 referent ds. prawno-administracyjnych (z obsługą punktu  informacyjnego PCPR)  -   mgr Agnieszka 

Synoracka  - Dziuba –  pedagogika w specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczne oraz resocjalizacja  

 

 kierownik Zespołu pieczy zastępczej /st. pracownik socjalny  - Irena Kotwica  - politologia  w specjalności 

administracja samorządowa, ekonomista w specjalności ekonomiki pracy, płac i spraw socjalnych, trener rodzin zastępczych 

oraz trener terapii zastępowania agresji 

 

 specjalista ds. pracy z rodziną    -   mgr  Loreta Seemann  -  pedagogika w specj. resocjalizacja i profilaktyka 

społeczna, mgr  specjalność  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  i terapia pedagogiczna, uprawnienia trenera rodzin 
zastępczych oraz trenera terapii zastępowania agresji  

 

 specjalista ds. pracy z rodziną    -     mgr Julia Dalke-Górska  - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz praca 

socjalna i resocjalizacja; uzupełnienie w formie st. podyplomowych   o edukację przedszkolną i wczesnoszkolną                                      
oraz specjalizację w zakresie zarządzania pomocą społeczną i zarządzania w administracji 

 

 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Beata Książkiewicz - pedagogika- doradztwo personalno-

zawodowe, uzupełnione poradnictwem społecznym z doradztwem zawodowym;  studia podyplomowe - psychologia pozytywna , 

edukacja  przedszkolna  i wczesnoszkolna 

 

 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Paulina Pachólska- pedagogika pracy socjalnej 

 

 pedagog     - mgr Hanna Domagalska   - pedagogiczne, w tym w zakresie pracy socjalnej; uzupełnione  o specjalizację                     

z organizacji pomocy społecznej i zarządzanie oświatą ,oligofrenopedagog,      

 

 psycholog   -    mgr  Aurelia Bartol – psycholog kliniczny, podyplomowe studia z  interwencji kryzysowa, psychologii 

edukacji,  terapii systemowej  
 

 pracownik socjalny/konsultant    - mgr Marta Tańska-Kołacka  – wykszt. wyższe, politolog w specjalności 

administracja europejska i administracja samorządowa, specjalizacja z zakresu  organizacji  pomocy społecznej, specjalista                       

w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie; 

 

 przewodniczący PZON               - mgr Aleksandra Pilarczyk – prawnik ( ½ etatu)  
                                                       

 sekretarz PZON                          - mgr Artur Szyper  – wykszt. administracja  
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 Referent PZON                            - Małgorzata Kaszuba – wykszt. średnie zawodowe  

 

 Referent PZON                            - Renata Przybylska – wykszt. średnie zawodowe  

 

 pracownik obsługi / sprzątaczka/   - Maria Różańska – ¾ etatu 

 

 

  

3.3.1 Organizowanie  RODZINNEJ  PIECZYZASTĘPCZEJ  
 

 

Powiat realizuje  zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej  poprzez  Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej . 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wągrowieckiego  realizował w 2019 roku                               

-prócz zadań własnych-  również  zadania  należące do kompetencji  Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.   

 

 

Zadania  ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej                

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka                        

oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warun-

ków  i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

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 wycho-

wawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwa-

lifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 

zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  w szczególności w ramach grup wsparcia             

oraz rodzin pomocowych 

organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 

współpraca ze środowiskiem lokalnym,  w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy spo-

łecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,  a także kościołami i 

związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 

prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych                     

w pieczy zastępczej; 

zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,   w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 

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; 

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; 

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; 

zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa,            

które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 

przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy ORGANIZATORA PIECZY; 

zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich 

rodzin przysposabiających; 

gromadzenie i przekazywanie odpowiednio rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki 

opiekuńczo- wychowawczej, dyrektorowi  regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej, dyrektorowi interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego oraz zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka  umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej informacji oraz dokumentacji dotyczącej dziecka. 

organizowanie opieki nad dzieckiem w rodzinach pomocowych,  w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny 

dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowa-

nego wypoczynku. 

ocena rodzin zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka  - pełnienie funkcji, jakość wykonywanej pracy  

uczestnictwo z  zespole oceniającym sytuację  dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej  
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ocena sytuacji  dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

sporządzanie opinii : o zasadności przysposobienia dziecka; o kantatach dziecka z rodzina biologiczną i wpływie tych 

kontaktów na dziecko; o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie; o zasadności 

wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej, o możliwości nieumieszczenia  wspólnie rodzeństwa w 

rodzinie przysposabiającej  z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa; 

przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu informacji i dokumentacji dziecka oraz informacji o przebiegu pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej 

 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

dochodzenie  świadczeń alimentacyjnych  - kierownik  pcpr  na zasadach prokuratora w postępowaniu cywilnym  

prowadzenie  rejestrów danych o pieczy zastępczej zgodnie z dyspozycją ustawy 

zatrudnienie osoby  do pomocy  przy  sprawowaniu opieki   nad dziećmi i przy pracach gospodarskich , zatrudnienie 

koordynatorów 

opracowanie  3 letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej  

przyznawanie, odmowa przyznania   świadczeń, waloryzacja, umorzenia nienależenie pobranych świadczeń 

zapewnienie dzieciom pieczy w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych; 

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia.; 

przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej o zaległościach w opłatach za pobyt dzieci w p.z. 

zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej dla potrzeb Zarządu  

merytoryczna obsługa rozliczeń  odpłatności z gminami, powiatami, województwami 

 

3.3.1.1.Rodziny zastępcze zawodowe  - przeciętny  miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zawodowej – 2211,96   

  

                                                                                  Stan na 31.12.2019 
 

 

Gmina 

  Typ rodziny  

 

Ilość 

dzieci i pełnoletnich 

wychowanków 

 
 

zawodowa 

zawodowa  

specjalistyczna 

zawodowa                     

o charakterze 

pogotowia rodzinnego 

m. Wągrowiec 1 0 0 2 

g. Wągrowiec 2 0 1 12 

Skoki 2 0 0 6 

Gołańcz 1 0 0 3 

Wapno 1 0 0 5 

Damasławek 1 0 0 3 

Mieścisko 0 0 0 0 

Razem powiat  8 0 1 31 

 

Opiekę – na podstawie zawartych umów zleceń – w zawodowych  rodzinach  zastępczych w roku 2019 roku  organizowali:  

 

 PP. M. i W. Rozmarynowscy   – gmina Wągrowiec         -   rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia 

 

 PP. B. i W. Pastucha               – gmina Wągrowiec           -  zawodowa rodzina zastępcza; 

 PP. J. Ł. Kamińscy   - gmina Wągrowiec            - zawodowa rodzina zastępcza 

 P. Agnieszka Harmacińska     – miasto Wągrowiec            - zawodowa rodzina zastępcza 

 P. Zofia Wilińska- Szyperska   – gmina Damasławek         –  zawodowa rodzina zastępcza 

  PP. E. i G. Szkutniccy              – gmina Gołańcz               -  zawodowa rodzina zastępcza;  

 PP. M. E. Kocięccy                 – gmina Skoki                     - zawodowa rodzina zastępcza; 

 PP. A.R. Więckowscy -  gmina Skoki                      - zawodowa rodzina zastępcza 

 PP. A.R. Popiel  - gmina Wapno               - zawodowa rodzina zastępcza 
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3.3.1.1. Rodzinne domy dziecka   -  przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka 1933,11 zł  

 

                                                                   Stan na 31.12.2019 
Gmina Rodzinny dom dziecka 

 

Ilość  dzieci i pełnoletnich 

wychowanków  

 Ilość  rdd Lokalizacja 

Skoki 2 Skoki , Kuszewo  13 

Mieścisko 1 Mieścisko  5 

M. Wągrowiec  1 Miasto Wągrowiec  5 

Razem powiat 4  23 

 

Opiekę – na podstawie zawartych umów zleceń – w Rodzinnych Domach Dziecka w roku 2019  organizowali:  

 PP. Bernadeta  i Mirosław  Szymańscy               - gmina Mieścisko 

 PP. Kornelia i  Robert  Koteras                          – gmina Skoki   

 PP. Alicja i Jan  Ludzkowscy                             - gmina Skoki 

 PP. Magdalena i Piotr Kośmiccy               - miasto Wągrowiec  

 

 

3.3.1.3.  Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione  z dzieckiem  ( przeciętny miesięczny koszt pobytu dziecka               

w rodzinie zastępczej spokrewnionej    – 710,00 zł, niezawodowej – 1100,00 zł /m-ąc ) 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie funkcjonowały: 

-  23 niezawodowe rodziny zastępcze  dla  31 podopiecznych  

-  34 spokrewnione  z dzieckiem  rodzin zastępczych  dla 43 podopiecznych  

Tab. dzieci w rodzinach zastępczych – stan. 31.12.2019 

 

Gmina  zamieszkania 

rodziny zastępczej 

 

Ilość rodzin 

niezawodowych                

 

Ilość dzieci                    

i pełnoletnich 

wychowanków                   

w rodzinach  

 

Ilość  rodzin 

spokrewnio-

nych               

 

Ilość dzieci                       

i pełnoletnich 

wychowanków              

w rodzinach  

miejska Wągrowiec 15 20 20 25 

wiejska Wągrowiec 3 4 3 4 

Damasławek 0 0 1 1 

Gołańcz 1 3 1 1 

Mieścisko 1 1 0 0 

Skoki 2 2 7 9 

Wapno 1 1 2 3 

Razem              23 31 34 43 

 

3.3.1.4. Rodziny pomocowe (przeciętny miesięczny koszt rodziny pomocowej – 840,00  zł ) 

 

W 2019 roku  6 dzieci  z pieczy zastępczej  przebywało w  5 rodzinach  pomocowych. 

 

3.3.1.5. Osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

 

W 2019 roku  na wniosek rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka zatrudniono 4 osoby   do pomocy                    

przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich ( przeciętny koszt zatrudnienia 1 430,00 zł /m-ąc ) . 

 

3.3.1.6. Piecza zastępcza dla dzieci w ramach zawartych porozumień z powiatami  
 

W  2019 roku 16 dzieci pochodzących z rodzin zamieszkałych na terenie naszego powiatu przebywało  w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej poza powiatem wągrowieckim ( powiat poniósł koszty w łącznej wysokości  224 287,87 zł tj.  

przeciętnie 1168,17zł m-c na dziecko). 

 

 

3.3.1.7. Działania organizatorskie na rzecz rozwoju  rodzicielstwa zastępczego    

 

Pracownicy  Centrum w roku 2019 organizowali, koordynowali i nadzorowali sytuację opiekuńczo-wychowawczą  152 

dzieci i pełnoletnich wychowanków umieszczonych w 79 rodzinnych  formach pieczy zastępczej  
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a. Fluktuacja rodzin i dzieci w poszczególnych gminach powiatu w roku 2019 

 

   -  w gminie miejskiej Wągrowiec funkcjonowały: 

            24  rodziny spokrewnione dla 30 dzieci i pełnoletnich wychowanków 

            18  rodzin niezawodowych dla  23 dzieci i pełnoletnich wychowanków 

             1 rodzinny dom dziecka dla 5 dzieci; 

             1 rodzina zawodowa dla 2 dzieci 

  

fluktuacja  : 

-  ustanowiono 1 nową rodzinę zastępczą spokrewnioną dla 1  dziecka, a do istniejącej rodziny spokrewnionej przyjęto 

kolejne 2 dzieci;  

- w trybie pilnym rozwiązano 1 rodzinę zastępczą  spokrewnioną dla 2 dzieci ;  

-  ustanowiono  4 nowe rodziny zastępcze niezawodowe  dla  7 dzieci, 

-  1 dziecko  zostało przysposobione 

-  6 pełnoletnich wychowanków opuściło 6 rodzin zastępczych tym samym  rodziny przestały funkcjonować; 

 

 

         w gminie wiejskiej Wągrowiec funkcjonowały: 

        3 rodziny spokrewnione dla 4 dzieci i pełnoletnich wychowanków, 

        3 rodziny niezawodowe dla 4 dzieci i pełnoletnich wychowanków, 

        1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję  pogotowia  rodzinnego dla razem 9 dzieci; 

        2  zawodowe rodziny zastępcze dla 8 dzieci i pełnoletnich wychowanków; 

 

fluktuacja : 

- przyjęto interwencyjnie do rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego  6 dzieci ,  

- pogotowie rodzinne  opuściło  4 dzieci ( 2- je adoptowano, 2-je podopiecznych umieszczonych w rodzinie zastępczej 

niezawodowej ) 

- 1 rodzina spokrewniona dla 1 dziecka przeprowadziła się na teren powiatu wągrowieckiego 

 

        w gminie Damasławek funkcjonowały : 

 - 1 rodzina spokrewniona dla 1 dziecka    

-  1 rodzina niezawodowa dla 2 dzieci 

-  1  rodzina zawodowa dla  3 dzieci ; 

fluktuacja : 

- rozwiązano 1 rodzinę niezawodową dla 2 dzieci ( dzieci powróciły do matki) 

 

      w gminie Gołańcz funkcjonowały : 

     1 rodzina spokrewniona dla 1 dziecka , 

     2 rodziny niezawodowe  dla 5 dzieci pełnoletnich wychowanków, 

     1 zawodowa rodzina zastępcza dla 4 dzieci i pełnoletnich wychowanków; 

fluktuacja : 

-  2 pełnoletnich wychowanków opuściło dotychczasową rodzinę zastępczą, w tym 1  rodzina przestała funkcjonować; 

- 1 dziecko z rodziny zawodowej zostało przysposobione 

 

w gminie Mieścisko funkcjonowały: 

               

               1 rodzina niezawodowa dla 1 dziecka 

               1 Rodzinny Dom Dziecka dla 8 podopiecznych;                

fluktuacja : 

-  do rodzinnego domu dziecka przyjęto 2 podopiecznych; 

-  rodzinny dom dziecka opuściło 3 podopiecznych, w tym 1- dno zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej             

i  2 –je zostało przysposobionych 

        w gminie Skoki funkcjonowały: 

             -  7 rodzin spokrewnionych dla  9  dzieci i pełnoletnich wychowanków; 

             -   2 rodziny niezawodowe  dla 4 dzieci, 

             -  2 zawodowe rodziny zastępcze dla 6 dzieci 

             -  2 Rodzinne Domy Dziecka dla 21 dzieci 

fluktuacja  

- 5 podopiecznych opuściło rodzinne domy dziecka  ( 1 umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej ,4 pełnoletnich 

zgodnie z założeniami programu usamodzielnienia); 

- 3 podopiecznych  opuściło rodzinę zastępczą niezawodową (adopcja); 

- przyjęto do funkcjonujących rodzin i rdd 3 dzieci; 

 

        w gminie Wapno funkcjonowały : 

                 1 rodzina niezawodowa dla  1 dziecka, 

                 2 rodziny spokrewnione dla 3 dzieci; 
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                 1 rodzina zawodowa dla 5 dzieci 

fluktuacja : 

-  bez zmian w stosunku do roku 2018 

 

b.  zakres działań : 
Zadania realizowali:  

P. Irena Kotwica         – kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej , st. pracownik socjalny ( I-XII.2019r.) 

P.  Loreta Seemann    – specjalista pracy z rodziną /realizująca zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (I-XII.2019r.)  
p. Julia Dalke - Górska – specjalista pracy z rodziną/realizująca zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ( I-XII.2019r.) 

P.  Agnieszka Kolassa – Niewiadoma – koordynator (I.2019r.) 

p. Paulina Pachólska  - koordynator (II-XII. 2019) 

p. Beata Książkiewicz – koordynator (I-XII.2019r.) 

P. Aurelia Bartol – psycholog ( I-XII.2019r.) 
p. Jolanta Tomaszewska – psycholog ( I-VIII.2019) 

P. Hanna Domagalska – pedagog ( I-XII.2018) 

 

W 2019 roku  

 zorganizowano po raz pierwszy opiekę w rodzinnej formie pieczy zastępczej  dla  16 małoletnich, których rodzice 

zostali ograniczeni lub pozbawieni władzy w roku 2019;  

 36 rodzin zastępczych  zostało objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

 4 rodzinne domy dziecka i 39 rodzin zastępczych zostało objętych wsparciem specjalisty pracy z rodziną wykonującym 

zadania koordynatora; 

 koordynowano prace zespołu  ds.  oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych; 

 dokonano 245 ocen sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na posiedzeniach 

Zespołu ds. oceny dziecka w konsultacji odpowiednio z rodzicami zastępczymi, psychologiem, pedagogiem, właściwym 

asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym, przedstawicielem ośrodka adopcyjnego; 

 dokonano 32 oceny rodzin zastępczych/ prowadzących rdd; 

 opracowano, modyfikowano i realizowano  indywidualne plany pomocy 152 dzieciom  umieszczonym w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz indywidualne programy usamodzielnienia 42 pełnoletnich wychowanków przebywających po 

osiągnięciu pełnoletniości   w dotychczasowych formach rodzinnej pieczy zastępczej; 

 zgłoszono 7 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do procesu adopcyjnego, wobec których została wszczęta procedura  

o przysposobienie i dalej procedowano 4 sprawy z 2018 roku.   Procedura adopcyjna zakończona  przysposobieniem 

8 dzieci; 

 sporządzono 35 opinii dot. przysposobienia dziecka, kontaktów dziecka z rodzina biologiczną i wpływie tych 

kontaktów na dziecko, zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce 

zamieszkania poza granicami RP, zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej, 

możliwości nieumieszczania wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nie znalezienia kandydata                        

do przysposobienia rodzeństwa; 

 przeciętnie  12 razy w roku  wizytowano  każdą z rodzin  w miejscu jej zamieszkania, monitorując warunki 

mieszkaniowe i bytowe; 

 dokonano 7 wizytacji / kontroli na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nr 80/2015 Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 16.04.2015 r., 

 w trybie ciągłym współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym  w szczególności                     

z placówkami edukacyjnymi, służbami kuratorskimi, pracownikami socjalnymi ops,, asystentami rodzin, 

Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym  w Pile, kadrą poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz właściwymi 

sądami; 

 konsultowano z pedagogami i wychowawcami sytuacje szkolno-wychowawcze dzieci umieszczonych  w rodzinach 

zastępczych i rodzinnych domach dziecka; 

 świadczono doradztwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 65 rodzinom  zastępczym;  

 w ramach poradnictwa specjalistycznego udzielono rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                    

oraz podopiecznym pieczy 521 porad . 

 zapewniono rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, 

w tym pomoc w ustalaniu terminów wizyt u specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, lekarz); 

 udzielano wsparcia 32 pełnoletnim wychowankom przebywającym w dotychczasowych rodzinach zastępczych                              

i prowadzących rdd; 

 monitorowano sytuację rodziny naturalnej dziecka, dla potrzeb określenia możliwości powrotu do domu rodzinnego; 

 pracownicy zabiegali o kandydatów na rodziców zastępczych, przeprowadzali rozmowy informujące  o problematyce 

rodzicielstwa zastępczego, gromadzili dokumentację potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych; 

 przeprowadzono proces kwalifikacji dla 33 kandydatów na  rodziców zastępczych z terenu powiatu wągrowieckiego     

dla potrzeb postępowań sądowych; 

 w sprawach o ograniczenie, zmianę ograniczenia bądź pozbawienie rodziców naturalnych władzy rodzicielskiej 

procedowano czynności dotyczące poszukania i wskazania potencjalnych kandydatów  na rodziców zastępczych dla                 

8 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego i 4 dzieci spoza Powiatu Wągrowieckiego  ; 

 organizowano i nadzorowano   spotkania  dzieci umieszczonych  w rodzinach zastępczych z ich rodzicami 

biologicznymi ( przeciętnie 3 spotkania w miesiącu  w siedzibie PCPR ); 
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 aktualizowano rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej                          

i rodziny zastępczej niezawodowej oraz rejestr danych pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej                                         

i niezawodowej; 

 zorganizowano rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka pomoc wolontariuszy; 

 realizowano postanowienia porozumień dotyczących łącznie 58  dzieci ( przygotowanie nowych porozumień, aneksów 

do porozumień, comiesięczna  weryfikacja  prawidłowości  otrzymanych/ wydatkowanych środków, pod kątem 

poprawności merytorycznej i finansowej); 

 obsługiwano panel systemu informatycznego POMOST SI;  CAS , SIKDR, ŚRODKI GMINNE,  dotyczący  rodzin 

zastępczych/rodzinnych domów dziecka, Karty Dużej Rodziny, sprawozdań resortowych i jednorazowych,  Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej, zapotrzebowania na środki; 

 przeprowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem: 

-  68 decyzji ustalających wysokość obligatoryjnych świadczeń dla dzieci umieszczonych  w rodzinach 

    zastępczych, rodzinnych domach dziecka  oraz rodzinach pomocowych; 

-  22 decyzji dotyczących przyznania świadczeń fakultatywnych ( z tytułu przyjęcia dziecka, wypoczynek  

    poza miejscem zamieszkania, pomoc losowa, środki finansowe na utrzymanie lokalu/ domu   

    jednorodzinnego, remontu); 

-  20  decyzji dotyczących przyznania świadczeń rodzinom pomocowym i dzieciom w rodzinach pomocowych; 

- 149 decyzji dotyczących przyznania dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka           

   w rodzinie zastępczej zwanym dalej „dodatkiem wychowawczym”; 

- dla 147 uprawnionych podopiecznych pieczy zastępczej przeprowadzono 76 postępowań  w sprawie ustalenia 

prawa do świadczenia „ Dobry Start”;   

 sporządzono  dokumentację finansową wydatkowanych 1754 świadczeń,  1344 dodatków wychowawczych, 145 

świadczeń „Dobry Start”, prowadząc jednocześnie comiesięczne listy wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych                           

i prowadzących rdd; 

 merytorycznie prowadzono sprawy  odpłatności za pobyt  71 dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej 

z 7 gminami ( Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, Gmina Skoki, Gmina Damasławek, Gmina 

Gołańcz, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno). Sporządzono dokumentację finansową 760 świadczeń dotyczących 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez właściwą gminę 

 merytorycznie prowadzono sprawy  odpłatności za pobyt  4 dzieci po raz pierwszy umieszczonych w rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego z 3 powiatami, zgodnie z art. 191 ust.8 

projektowano, monitorowano i aktualizowano roczny budżet związany z wydatkami dla rodzin zastępczych 

 

W 2019 wydano 20 solidarnych decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 

19 decyzji dotyczyło dzieci umieszczonych w  rodzinnych  formach pieczy zastępczej w tym:  

  2 decyzje ustalające odpłatność(na podstawie art. 193 i art. 194 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu ro-

dziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.) 

 15 decyzji umarzających opłatę w całości ( zgodnie z § 2 lub 4 Uchwały nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Wągro-

wieckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części. łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                        

w pieczy zastępczej) 

 7- krotnie odstąpiono od ustalenia opłaty  ( na podstawie §8 Uchwały nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Wągrowiec-

kiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części. 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za po-

byt dziecka w pieczy zastępczej) 

 na wniosek strony wydano  1 decyzję rozkładającą należność na raty (zgodnie z § 6 Uchwały nr XVI/119/2012 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  lub w części. łącz-

nie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej) 

 1 wydana solidarnie decyzja dotyczyła odpłatności za pobyt dzieci w pieczy instytucjonalnej. 

 

 

c. Finansowanie  rodzinnej pieczy zastępczej  

 

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku - zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej (dodatek 500+) - Rodziny zastępcze. 

 

Rozdział 85508 

Tabela Nr 6 

 Dział   Rozdział   Paragraf      Plan  Wykonanie  Wskaźnik % 

855 85508 3110 2 544 294,00 2 432 399,87 95,60 

855 85508 4010 120 812,00 97 150,51 80,41 

855 85508 4040 15 720,00 13 957,32 88,79 

855 85508 4110 109 778,00 101 822,93 92,75 

855 85508 4120 8 953,00 6 528,54 72,92 

855 85508 4170 553 132,00 531 636,99 96,11 

855 85508 4210 4 258,00 4 257,82 100 
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855 85508 4280 830,00 636,50 76,69 

855 85508 4300 16 400,00 16 400,00 100 

855 85508 4410 7 065,00 6 618,56 93,68 

855 85508 4440 3 013,00 3 013,00 100 

855 85508 4700 6 105,00 6 105,00 100 

Razem: 3 390 360,00 3 220 527,04 94,99 

 

Opis do Tabeli Nr 6 

 

§ 3110 Plan w wysokości 2 544 294zł wykonano w ponad 95%, co stanowi kwotę 2 432 399,87 zł, dotyczącą: 

1) wypłaty świadczeń związanych z rodzinną pieczą zastępczą w zakresie zadań własnych Powiatu – 

1 628 335,20 zł: 

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w formach rodzin 

zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych (w tym pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego) oraz w rodzinnych domach dziecka i rodzinach pomocowych -    1 541 040,44; 

 - dla rodziny pomocowej – 4 195,76; 

- tytułem środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zstępczych i rodzinnych domów dziecka – 53 868,00; 

- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka  -  3 005,00; 

 - na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu -  12 279,00; 

 - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych zdarzeń mających 

wpływ na jakość sprawowanej opieki – 13 947,00; 

  

2) wypłaty świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego, zwanego dalej dodatkiem 500+, na każde 

uprawnione dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej - 661 989,00 zł.  

  

3) wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych na podstawie ustawy                               

o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w łącznej wysokości 

142 075,67 zł, która została przeznaczona na: 

- wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuacje nauki dla 25 wychowanków, co stanowi kwotę 

114 634,67 zł; 

- wypłatę świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków na kwotę 3 154,00 zł; 

- wypłatę świadczeń tytułem pomocy na usamodzielnienie dla 4 wychowanków na łączną kwotę 24 287,00 zł 

 

§  4010   Plan w wysokości  120 812,00zł wydatkowany został w 80,41 %, co stanowi kwotę 97 150,51 zł, przeznaczoną                   

na wypłatę wynagrodzenia osobowego dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych  

w  wymiarze łącznym1,75 etatu i pedagoga w wymiarze 0,5 etatu oraz na wypłatę dodatku zadaniowego dla 3 

pracowników PCPR obsługujących w zakresie merytorycznym i finansowo – księgowym wypłaty dodatku 

wychowawczego w ramach Programu 500+. 

 Brak 100 % wykonania planu wynika: 

- z faktu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu, tj. możliwości 

refinansowania wynagrodzenia osobowego brutto zatrudnionych   w Jednostce Koordynatorów r.p.z.,  

-z absencji chorobowych  

 

§ 4040  Plan w wysokości 15 720zł wykonany został w 89%, tj na kwotę 13 957,32 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2018 rok dla pracowników – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pedagoga,                    

o których mowa w paragrafie 4010.  

§ 4110  Plan  w wysokości  109 778 zł wydatkowany został w 92,75%, co stanowi kwotę 101 822,93zł, przeznaczoną na 

pokrycie składek ZUS należnych od Pracodawcy / Zleceniodawcy, naliczonych zarówno od wynagrodzenia 

za pracę dla  Pracowników pieczy zastępczej oraz od dodatków przyznanych Pracownikom  

 

§  4120Plan w wysokości  8 953 zł wydatkowany został w niespełna 73% , tj na kwotę 6 528,54 zł, przeznaczoną na pokrycie 

składek na Fundusz Pracy naliczonych z wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego Pracowników Organizatora r.p.z.,. 

 

§ 4170 Plan w wysokości 553 132zł wydatkowany został w 96%, co stanowi kwotę 531 636,99 zł, wydatkowaną na 

wynagrodzenie bezosobowe dla 9 rodzin zastępczych zawodowych i 4 prowadzących rodzinne domy dziecka 

współpracujących  z PCPR oraz dla osób do pomocy w rodzinach zastępczych i rdd, łącznie u 3 Podmiotów. 

  

§ 4210  Plan w wysokości 4 258zł wydatkowany został w 100 %, a środki przeznaczono na zakup wyposażenia biurowego 

oraz pozostałych niezbędnych do pracy artykułów; 

§  4300   Plan  w wysokości  16 400zł wydatkowany został w 100% , a środki przeznaczone zostały na: 

-zakup i wdrożenie (instalacja, przeszkolenie, zgodnie z zawartą umową) programu komputerowego WRiPZ,  

-usługę psychologiczną, realizowaną celem wydania opinii  o posiadaniu predyspozycji i motywacji do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
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§  4410 Plan w wysokości  7 065zł wydatkowany został w 93,68%, co stanowi kwotę 6 618,56 zł, przeznaczoną na pokrycie 

kosztów podróży służbowych krajowych pracowników realizujących zadania wynikające   z ustaw 

 Brak 100 % wykonania planu wynika m.in. z faktu pomniejszania kwoty należnego miesięcznego ryczałtu na 

jazdy lokalne o wszelkie absencje pracowników; 

§ 4440 Plan w wysokości 3 013zł zrealizowany został w 100%, a dotyczy on ZFŚS,  

§ 4700  Plan w wysokości 6105zł wydatkowany został w 100%, a środki przeznaczone zostały na szkolenie trenerskie 2 

Pracowników PCPR. Ponadto, w wydatkowanej kwocie znajdują się również koszty innych szkoleń 

branżowych,w których uczestniczyli Pracownicy Jednostki, w tym koszty diet i przejazdów. 

 

Dział 855 – Rodzina 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

 

§ 2320    Plan w wysokości 264 841,00  zł został  wykonany w  ponad 84 %,tj. na kwotę 224 287,87 zł, która dotyczy 

odpłatności za 16 dzieci pochodzących z  Powiatu Wągrowieckiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów, w ramach zawartych porozumień między powiatami 

Realizację planu do pełnej wysokości utrudniało: 

- wydawanie decyzji w grudniu przez inne powiaty dotyczące np. zwrotu kosztów za utrzymanie lokalu w II półroczu 2019 

roku- koszty te zostaną poniesione przez Powiat Wągrowiecki w 2020r. 

- przeniesienie dzieci w pieczy zastępczej na teren Powiatu Wągrowieckiego, 

- opuszczenie pieczy zastępczej przez 2 pełnoletnich wychowanków. 

 

Powiaty, z którymi zawarto porozumienia: 

 Powiat Żniński   - 3 dzieci -           40 293,60 zł  

 Miasto Poznań   - 3 dzieci -           51 364,87 zł 

 Powiat Nowotomyski  - 1 dziecko          12 624,00 zł  

 Powiat Kępiński   - 2 dzieci -           46 701,01 zł 

 Powiat Nakielski                  - 1 dziecko         10 941,82 zł 

 Powiat Poznański                                 -  2 dzieci           15 268,04 zł  

 Powiat Gnieźnieński  - 4 dzieci -           47 094,53 zł 

   Razem:   16 dzieci              224 287,87zł 

 

 

§ 2320  Plan w wysokości 743 096 zł wykonano w niespełna 95%, tj. na kwotę 702 661,13 zł, która dotyczy odpłatności  za  

42 dzieci pochodzących z innych powiatów, a przyjętych do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 

zamieszkałych na terenie naszego powiatu, na podstawie zawartych porozumień między rzeczonymi 

powiatami. 

Brak 100 % wykonania planu wynika z nieplanowanego faktu opuszczenia form rodzinnej pieczy zastępczej 

przez 8 wychowanków  

 

Powiaty, z którymi zawarto porozumienia: 

 Powiat Pilski    -  1 dziecko                 10 617,32 zł 

 Powiat Chodzieski                   -                7 dzieci                188 882,03 zł 

 Powiat Złotowski    -  1 dziecko                 8 328,00 zł  

 Powiat Obornicki     -  4 dzieci    60 033,00 zł 

 Powiat Gnieźnieński   -  3 dzieci    45 828,72 zł  

 Powiat Chełmiński    -  1 dziecko    13 834,80 zł 

 Miasto Poznań    -  2 dzieci                      1 522,32 zł 

 Powiat Międzychód                  -  2 dzieci                   42 411,27 zł 

 Powiat Wąbrzeski    -  2 dzieci    53 134,68 zł 

 Powiat Żagański                -  1 dziecko                    9 468,00 zł 

 Powiat Tczewski    -  1 dziecko      9 468,00 zł 

  Powiat Siemianowice Sl.                                      -                            4 dzieci                      48 150,76 zł    

 Powiat Żniński                             -                            5 dzieci                     106 742,95 zł 

 Powiat Słubicki                          -                             1 dziecko                    20 485,56 zł 

 Powiat Łęczyński                          -                             2 dzieci                       31 493,08 zł 

 Powiat Wschowski                        -                             2 dzieci                         5 972,64 zł 

 Powiat Nakielski-                           -                 4 dzieci                        46 288,00 zł 

      

RAZEM:                  42 dzieci                     702 661,13 zł 
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3.3.2. Dodatkowe działania  podejmowane przez kadrę PCPR na rzecz  rodzinnej  opieki zastępczej: 

 

3.3.2.1. Realizacja projektu Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

  

- dotacja  w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej”  z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

 

Zadanie realizowała P. Daria Strenczak-Kasprzak- główny księgowy 

 - umowa Nr PS-III.946.31.2019.5 z dnia 30 października 2019 roku . 

- wartość zadania :                    - 57 152,50 zł  

- kwota dotacji                                      -   31 332,00 zł  

- udział własny  powiatu                      –   25 820,50 zł  

W ramach zadania dofinansowano  wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

3.3.2.2. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 

określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwanego dalej „dodatkiem wychowawczym 500+”  
Zadanie realizowała : Irena Kotwica , Marta Tańska – Kołacka, Daria Strenczak - Kasprzak 

- wartość zadania :         -   748024 zł  

- kwota dotacji                             -   748024 zł  

- udział własny  powiatu              –            0 zł  

W ramach zadania : 

-  przeprowadzono postępowania na potrzeby wydania 149 decyzji administracyjnych  na wypłaty dodatków 

wychowawczych dla małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 27 decyzji na wypłaty dodatku                              

w wysokości świadczenia wychowawczego dla małoletnich przebywających w POW w Wągrowcu  

- merytorycznie przygotowano listy  i wypłacono 1344 dodatki wychowawcze , w tym: 

● 373 w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 

● 318 w rodzinach zastępczych niezawodowych,  

● 384w rodzinach zastępczych zawodowych i, 

● 269 w rodzinnych domach dziecka’ 

●158 w POW w Wągrowcu  

 

3.3.2.3. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu rządowego programu „ Dobry Start” 

Zadanie realizowała : Irena Kotwica ,Marta Tańska – Kołacka, Daria Strenczak- Kasprzak  

- wartość zadania :                    - 44 970,00 zł  

- kwota dotacji                                       -  44970,00 zł  

- udział własny  powiatu                               –   0 zł  

W ramach zadania : 

-  rozpatrzono merytorycznie 147 spraw  

 - 2 sprawy pozostały bez rozpatrzenia 

- wydano 2 decyzje administracyjne odmowne. 

- przyznano i wypłacono uprawnionym 145  świadczeń,  w tym : 38  w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 28  w rodzinie 

zastępczej niezawodowej; 22  w rodzinie zastępczej zawodowej; 24 w rodzinnym domu dziecka; 27 w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 6 osobom usamodzielnianym. 

  

3.3.2.4. Inne pozaustawowe formy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej   

Zadanie realizował: zespół pieczy zastępczej 

Współpraca kadry PCPR z innymi instytucjami, w sprawach dotyczących wypoczynku letniego, ferii zimowych, zajęć 

pozaszkolnych m.in. artystycznych, sportowych, naukowych, korepetycji. 

 

   

3.3.2.5.  Poradnictwo psychologiczne dla osób  związanych z  pieczą zastępczą  

Zadanie realizowali: 

Pani. Jolanta Tomaszewska- psycholog  

Pani Aurelia Bartol – psycholog  

Pomoc psychologiczna 

 -  rodziny zastępcze/prowadzący rodzinne domy dziecka/ podopieczni rodzinnej pieczy zastępczej korzystali                         

z  porad dotyczących rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych, deficytów rozwojowych , problemów 

związanych  z emocjami  i zachowaniem; 

- na potrzeby realizacji zadań ustawowych sporządzano diagnozy psychofizyczne podopiecznych umieszczonych w  

rodzinnej pieczy zastępczej , 

Rodzaj pomocy: rozmowy psychologiczne: wspierające i  podtrzymujące, porady, konsultacje, doradztwo, 

działalność terapeutyczna, rozmowy o charakterze mediacji, badania psychologiczne; 

Formy pomocy: diagnoza przyczyn zgłaszanych problemów i opracowanie opinii psychologicznych, 

porady, konsultacje, wsparcie psychologiczne, diagnozy psychofizyczne dzieci.  

Łącznie w poradnictwie psychologicznym w 2019 roku udzielono 521  porad  
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3.3.2.6.  Poradnictwo pedagogiczne dla osób  związanych z  pieczą zastępczą  

Zadanie realizowała Pani Hanna Domagalska – pedagog  

Pomoc pedagogiczna 

 - rodziny zastępcze/prowadzący rodzinne domy dziecka/ podopieczni rodzinnej pieczy zastępczej korzystali                         

porad pedagogicznych  z zakresu rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych  oraz badań na 

potrzeby kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych; 

- prowadzono indywidualne terapie pedagogiczne  w siedzibie Centrum oraz w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i 

prowadzących rodzinne domy dziecka; 

- sporządzano  opinie pedagogiczne na potrzeby kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych. 

 

Rodzaj pomocy: rozmowy pedagogizujące, porady, konsultacje, doradztwo,. 

Formy pomocy: diagnoza przyczyn zgłaszanych problemów,  opracowanie opinii pedagogicznych, 

porady, konsultacje, pedagogizacja rodziców zastępczych. 

Łącznie w poradnictwie pedagogicznym  w 2019 roku udzielono 237 porad 

 

3.3.2.7.  Inne usługi  

 

W wyniku podejmowanych działań z zakresu pieczy zastępczej, mających na celu wychowywanie dziecka w rodzinie 

własnej,  w 2019 roku  : 

-   2 dzieci powróciło pod opiekę rodziny biologicznej; 

-   8 dzieci zostało przysposobionych; 

-  12  pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,                                  

opuściło dotychczasowe formy rodzinnej pieczy zastępczej, z powodzeniem realizuje indywidualny program 

usamodzielnienia,  korzystając ze wsparcia tutejszej jednostki . 

 

 

3.3.3. Pomoc usamodzielnianym wychowankom  
 

 
Zadanie realizowała:  
Pani Marta Tańska Kołacka konsultant/pracownik socjalny  

 
            Osoba pełnoletnia opuszczająca formy pieczy zastępczej  oraz wskazane w ustawie o pomocy społecznej                     

placówki  domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  z małoletnimi 

dziećmi i kobiety w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 

zostaje objęta przez powiat pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem,  

otrzymuje również pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki  oraz pomoc na zagospodarowanie  w formie 

rzeczowej. 
  

W 2019 roku z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki korzystało okresowo lub przez cały rok 36 osób:  

 

-  25 wychowanków  rodzin zastępczych                        wartość  pomocy wyniosła     114 634,67 zł ; 

-  8  wychowanków placówek                                                                                          34  961,47 zł ; 

-  3 wychowanków MOW,MOS        6 346,80 zł; 

    Razem                                                                                                                        155 942,94 zł  
 
Tab. Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych  i placówek  roku 2019 r. wg typu szkoły 

 

usamodzielniani 
wychowankowie 

studia 
wyższe 

szkoła 
policealna 

liceum technikum zasadnicza 
szkoła zawodowa 

Ponadgimna-
zjalna  

SOSW 

łącznie 

rodzin zastępczych 9 4 6 1 5 0 25 

POW  1 2 1 2 0 2 8 
MOW i MOS 0 0 2 0 1 0 3 

 

- z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie korzystało  5 osób : 

      

- 4 wychowanków rodzin zastępczych                                                   wartość pomocy         24  287,00  zł 

- 1 wychowanków placówek                                                                                                        6.939,00 zł 

 razem                                                                                                                                      31 226,00 zł 

 

  -  z pomocy pieniężnej na zagospodarowanie  w formie rzeczowej korzystało  2  osoby    

     - 2 wychowanków rodzin zastępczych                                              wartość pomocy           3 154,00  zł 

                                               

 Łącznie w imieniu Starosty Wągrowieckiego wydano 49 nowych decyzji administracyjnych  na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 



32 

 

Ponadto w roku 2019 przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych związanych ze wsparciem świadczonym w mieszkaniu 

chronionym, wydano 7 decyzji, w tym 6 kierujące na pobyt czasowy  w mieszkaniu chronionym,  1 decyzja dotyczyła 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

 

3.3.4. Organizowanie opieki zastępczej w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej  
 

Zadanie realizowała: Pani Marta Tańska Kołacka konsultant/pracownik socjalny  

 
 

Na przestrzeni całego roku 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej,  pochodzących z terenu 

powiatu wągrowieckiego (okresowo bądź przez cały rok ) przebywało w instytucjonalnych formach pieczy  na terenie kraju  

 

Roczne koszty ponoszone w związku z pobytem  8  podopiecznych , w tym 3 pełnoletnich  z terenu  powiatu 

wągrowieckiego  w  placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2019 roku wyniosły:  443.745,93 zł  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej przebywało łącznie  7  podopiecznych ,                           

w tym 2 pełnoletnich  pochodzących z terenu powiatu wągrowieckiego : 

 

    Tab.  

Miasto/Gmina 

zamieszkania  
rodziny dziecka 

 

Ilość dzieci / osób pełnoletnich pochodzących z powiatu wągrowieckiego w instytucjonalnych placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych  na dzień  31.12.2019 

POW Pleszew   POW Gdańsk  POW Wągrowiec 

Miasto Wągrowiec       

Gmina Wągrowiec 1   1   

Miasto i Gmina 
Skoki 

     3 

Gmina Gołańcz      2 

 
RAZEM 

 
1 

   
1 

 
 

 
5 

 

 

Tab. dzieci/ osób pełnoletnich  pochodzące z powiatu wągrowieckiego w  POW  Wągrowiec – stan na 31.12.2019 

Gmina Ilość dzieci/ osób pełnoletnich   Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci 
g. Wągrowiec                                                                                                                         

g. Skoki 

g. Gołańcz 

3 

2 

2 

1 

razem 5 
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         Tab. dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego w  placówkach poza powiatem  – stan na 31.12.2019 

Gmina Ilość dzieci  Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci 
g. Wągrowiec 2 2 

razem 2 2 

 

Pracownik PCPR  uczestniczył  w posiedzeniach stałych zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka                                        

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wyrażając opinie centrum  w kwestii możliwości powrotu dziecka  do rodziny 

biologicznej/umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.   

 

 

3.3.4.1. Organizowanie całodobowej opieki  w POW w Wągrowcu 

 

*info. o działalności pow - na podstawie informacji udostępnionych  przez dyrektora POW Pana Jana Fajkiel 

Zadanie realizowała: - Pani Marta Tańska-Kołacka konsultant/ pracownik socjalny 

 

status:  POW jest jednostką organizacyjną Powiatu i działa jako jednostka budżetowa 

przeznaczenie: dla dzieci i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej 

 ilość miejsc: 30 ( 20 miejsc: socjalizacja/ 10miejsc: interwencja) 

 adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48 

 zarządzający placówką: Jan Fajkiel tel. 67-2160055 

zatrudnienie: 18  etatów 

Ustalony i obowiązujący  miesięczny koszt pobytu dziecka w roku 2019      -   4.523,00 zł 

- stałe zezwolenie na prowadzenie placówki  dla 30 dzieci - decyzja  z dnia 31 października 2012 roku  ( nr PS-

II.9423.4.10.2012.5) Wojewody Wielkopolskiego 
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WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ POW WĄGROWIEC 
 ZATRUDNIENIE – umowy o pracę 

- dyrektor                                              - 1 etat   (1 osoba), 

- główny księgowy                                             - 1 etat  (1 osoba), 

- sam. referent                            - 1 etat  (1 osoba),’ 
- robotnik gospodarczy                                  - ¼ etatu (1 osoba), 

- opiekunka dziecięca                                             - 2 etaty  (2 osoby), 

- psycholog                              -1/4 etatu (1 osoba), 

- pedagog                                               - ¼ etatu   (1 osoba), 

- pracownik socjalny                                              - 1 etat   (1 osoba), 

- wychowawcy                                              - 11 etatów (11 osób, w tym 2 osoby umowa na zastępstwo) 
             

- kadra merytoryczna POW  posiada wykształcenie wyższe – magisterskie kierunkowe 

- 9 osób ukończyło studia podyplomowe 

 SZKOLENIA/PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI 

Data Uczestniczący  w szkoleniu Tematyka  formy szkoleniowej 
19.02.201  
20.02.2019 

27.02.2019  

21.03.2019 
 

11.04.2019 

20.08.2019 
02.10.2019

  

20 pracowników 
1 pracownik 

1 pracownik 

2 pracowników 
 

2 pracowników 

1 pracownik 
2 pracowników 

Okresowe szkolenie z BHP 
Sieć dyrektorów - " Czym skorupka za młodu nasiąknie" 

Sieć dyrektorów - " Jak radzić sobie w kontakcie z trudnym rodzicem?" 

UW - Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci. 
Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej. 

Przeciwdziałanie chorobom przenoszonym przez kleszcze. 

Standaryzacja w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 
Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej. 

 

 Fluktuacja podopiecznych  w  2019 roku 

W  POW  Wągrowiec przebywało ( krótkotrwale/ przez cały rok) ogółem 32 podopiecznych ,  

w tym  6  pochodzących  z  terenu powiatu wągrowieckiego ;  

w tym z gminy  wiejskiej Wągrowiec, Skoki, Gołańcz,  

Gmina Ilość 

dzieci/osób 

pełnoletnich   

Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci 

g. Wągrowiec   

Skoki  4 2 

Gołańcz 2 1 

Razem  6                                                                        

3 

W roku  ubiegłym 3 wychowanków  opuściło  placówkę  w związku z:  

- z usamodzielnieniem:   2 

- umieszczenie w rodzinie zastępczej: 1 

 

Wolne miejsca zostały  wykorzystane dla potrzeb  nowych podopiecznych.   

 

 Warunki lokalowe   

Placówka dysponuje 40 pomieszczeniami  o łącznej powierzchni  894,2  m²,  w tym: 

- 31 pomieszczeniami   o łącznej powierzchni  669 m²  przeznaczonymi  wyłącznie na potrzeby  socjalno-bytowe dzieci                          

( ca 22m² na dziecko), w skład których  wchodzą : 

- 4 kompleksy mieszkaniowe składające się z pokoju 3-osobowego i  pokoju 2-osobowego i łazienki, 

- 5 dwuosobowych pokoi  wraz z łazienkami, 

- 1 pokój dla dzieci chorych, 

- 2 pokoje gościnne, 

- 1 pomieszczenie do cichej nauki, 

- 2 pomieszczenia do prania i suszenia, 

- 3 aneksy kuchenne, 

- 3 świetlice 

oraz  5  pomieszczeniami o łącznej powierzchni  100m²    stanowiącymi  zaplecze  administracyjne placówki. 

Placówka  korzysta  ponadto  ze stołówki, sali gimnastycznej oraz przyległego terenu zielonego o powierzchni  1500 m².     

  

 

Nazwa i typ  placówki Liczba   miejsc 
 

Liczba osób  przyjętych             
 w 2019 roku 
 

Pracownicy placówki 
( ilość etatów/osób) 

 

 

Ogółem w tym: 

pracownicy bezpośrednio sprawujący 

opiekę  nad dziećmi 

Placówka  

Opiekuńczo-Wychowawcza 30 0 
18 etatów              
/ 20 osób 

15,75 etatów/ 17 osób 
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  3.3.5.   REHABILITACJA  SPOŁECZNA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH                  
 

Zadanie realizował  samodzielny referent Pan Artur Szyper  

 

Wysokość środków wykorzystanych  przez powiat  na realizację  ustawowych zadań samorządu z zakresu rehabilitacji 

zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 wyniosła ogółem 1.900.068,47 zł  
 
Zgodnie z ustawą  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  zadania 

realizowały dwie jednostki powiatowe – PUP  ( poz. 2 -3  tabeli ze str. 16-17  sprawozdania )  oraz  PCPR ( pozostałe).   

 

Informacja  nt. zadań  realizowanych przez PCPR: 

 
3.3.5.1.  Dofinansowanie ze środków PFRON do  likwidacji barier : architektonicznych, w  komunikowaniu, 

technicznych  
  

W  2019 roku  29  wnioskodawców  złożyło wnioski o dofinansowanie  na łączną kwotę  246 775  zł              
 

Dofinansowania udzielono 18 niepełnosprawnym Wnioskodawcom na : 

 likwidację barier architektonicznych  (15 osób)                 -    84 021,00   zł 

 likwidację barier technicznych   ( 3 osoby)                              -   20 925,00  zł  

                                                                        

wydatkując na ten cel   środki PFRON w kwocie 104 946,00  zł, co stanowi 99,94 % planu, zgodnie  z uchwałą Rady Powiatu. 

                                

 Likwidacja barier  architektonicznych dotyczyła głównie : dostosowania łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych                                   

oraz dostosowania ciągów komunikacyjnych.   

W ramach likwidacji barier technicznych udzielono dofinansowania do zakupu takich urządzeń jak: np.  schodołaz,  dźwig 

transportowy, specjalistyczne krzesełko toaletowe. 

 

3.3.5.2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  ortopedyczne  i środki 

pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów  
       

W ramach dostępnych środków PFRON   177 osób  niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie  lub refundację kosztów 

zaopatrzenia w w/w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze. 

Wydatkowano  środki w wysokości   249 605  zł,  co stanowi  99,97 % planu.  

 

Do najczęściej refundowanych przedmiotów  należały:, protezy, ortezy, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, 

pończochy kikutowe, gorsety, cewniki, aparaty słuchowe, łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne  

 

Odmówiono dofinansowania  do zaopatrzenia w w/w sprzęt 58 Wnioskodawcom z uwagi  na  brak środków, przy czym 

Wnioskodawcy zostali poinformowani o możliwości ponowienia wniosku w 2020 r. 

 

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

 
      Na dofinansowanie w/w zadania  w roku ubiegłym wydatkowano  94,71%  zaplanowanych środków w wysokości  6 285  zł.                    

Środki przeznaczono  na dofinansowanie dwóch projektów:  

 spotkania okolicznościowego „ Na wesoło z Białą Laską”, której realizatorem był Polski Związek Niewidomych 

Koło Powiatowe w Wągrowcu ( 21 osób z dysfunkcją narządu wzroku zostało objętych aktywizacją  w ramach  

realizacji tego zadania), 

 wyjazd integracjno- rehabilitacyjny Wągrowieckiego Towarzystwa Amazonki do Ustronia Morskiego dla 20 

kobiet, mający na celu podniesienie poziomu sprawności fizycznej i psychicznej AMAZONEK. 

 

3.3.5.4.  Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w  turnusach  rehabilitacyjnych  
 

Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych niezależnie od otrzymania  dofinansowania                       

ze środków PFRON ( koszt uczestnictwa  może być pokryty także z innych źródeł)  

 84 osoby  złożyły wnioski o dofinansowanie uczestnictwa ( w tym 49 osób  wykazało  konieczności pobytu opiekuna na 

turnusie) ;  

45 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 73 454 zł. 

 

 

 

 

 



35 

 

3.3.5.5.  Dofinansowania ze środków PFRON  wg gmin zamieszkania Wnioskodawców 
W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące dofinansowań ze środków PFRON w 2019 roku w zakresie 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wg gminy  zamieszkania    

 
L.p Nazwa zadania Miasto i Gmina Gołańcz 
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1 Dofinansowanie  do turnusów rehabilitacyjnych 5 4 1 1167 3 5835 

2 Dofinansowanie  do zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
23 18 12 17782 6 7522 

3 Dofinansowanie  do sprzętu rehabilitacyjnego 1 1 1 1540 0 0 

4 Dofinansowanie  do likwidacji barier architektonicznych 2 1 0 0 1 5282 

5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu  0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie  do likwidacji barier technicznych 0 0 0 0 0 0 

7 Dofinansowanie   do uczestnictwa  w wtz                              x x 11 206 788 x x 

 
L.p. Nazwa zadania Gmina Damasławek 
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1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 11 7 5 8052 2 3112 

2 Dofinansowanie do zaopatrzenia    w przedmioty ortopedyczne   i 
środki pomocnicze 

13 9 8 11570 1 3375 

3 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 1 1 1 2450 0 0 

4 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 5 3 3 17320 0 0 

5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu  0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 0 0 0 0 0 0 

7 Dofinansowanie  do uczestnictwa    w wtz x x 12 225 586 x x 

 
L.p. Nazwa zadania Gmina Wapno 
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1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 3 2 2 3890 0 0 

2 Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne   
i środki pomocnicze 11 9 8 10623 1 661 

3 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 0 0 0 0 0 0 

4 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 2 1 0 0 1 6089 

5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu  0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 0 0 0 0 0 0 

7 Dofinansowanie   do uczestnictwa  w wtz x x 11 206 788 x x 

 
L.p. Nazwa zadania Gmina Mieścisko 
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1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 2 1 1 1050 0 0 

2 Dofinansowanie do zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne   

i środki pomocnicze 
17 11 9 14353 2 1591 

3 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 1 1 1 2450 0 0 

4 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 2 0 0 0 0 0 
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5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu   0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 0 0 0 0 0 0 

7 Dofinansowanie   do uczestnictwa   w wtz x x 1 18 798 x x 

 
L.p. Nazwa zadania Miasto i Gmina Skoki 
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1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 6 6 0 0 6 11171 

2 Dofinansowanie do zaopatrzenia  przedmioty ortopedyczne i   

środki pomocnicze 
26 15 12 19477 3 5223 

3 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 1 1 1 5345 0 0 

4 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 4 3 3 16610 0 0 

5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu  0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 0 0 0 0 0 0 

7 Dofinansowanie   do uczestnictwa   w wtz x x 9 169 186 x x 

 
L.p. Nazwa zadania Gmina Wągrowiec 
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1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 9 6 5 7935 1 1945 

2 Dofinansowanie do zaopatrzenia   w przedmioty ortopedyczne    

i środki pomocnicze 
40 29 26 32864 3 1637 

3 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 3 2 1 1890 1 1295 

4 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 1 1 1 5866 0 0 

5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu  0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 0 0 0 0 0 0 

7 Dofinansowanie   do uczestnictwa   w wtz x x 15 281977 x x 

 
L.p. Nazwa zadania Miasto Wągrowiec 
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1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 48 19 12 18433 7 10864 

2 Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 
94 77 73 95089 4 8098 

3 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 4 3 3 4770 0 0 

4 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 10 6 6 32854 0 0 

5 Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się 0 0 0 0 0 0 

6 Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 3 3 3 20925 0 0 

7 

 

Dofinansowanie    do uczestnictwa  w warsztacie terapii 

zajęciowej  
x x 11 206784 x x 
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3.3.6.    Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                 – 

dofinansowanie uczestnictwa  w warsztatach terapii zajęciowej   

 
Nadzór merytoryczny i finansowy – Pani Lucyna Ostapiuk – st. specjalista. ds. reintegracji w  PCPR 

 

Warsztat terapii zajęciowej w Wapnie 
( szczegółowa informacja dotycząca działalności w roku 2019 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu ) 

    
tab. uczestnicy wtz wg gmin- stan 31.12.2019 

Gmina Ilość  uczestników Koszt uczestnictwa w 2019 

Gołańcz 

 
11  

257.580 

Wapno 
 

11  

257.580 

Damasławek 

 
12  

280.996 

 

Gm. Wągrowiec 
 

1 

  

23.415 

 
status: wyodrębniona organizacyjnie i  finansowo placówka pobytu dziennego stwarzająca możliwość rehabilitacji społecznej   

i zawodowej w zakresie  pozyskania  lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia 

prowadzący: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im.                    

K. Marcinkowskiego w Wągrowcu  

przeznaczenie: dla osób niepełnosprawnych, okresowo niezdolnych  do podjęcia pracy   

ilość miejsc: 35 

adres: ul. Solna 1/12 1P, 62-120 Wapno 

zarządzający placówką/ pracodawca - Zarząd Stowarzyszenia  „Rehabiltacja” , 

kierownik wtz -  mgr Barbara Senger  67  2611203 

główny księgowy :  Renata  Rakowicz  

zatrudnienie: 12,25 etatu  

 

podstawy działalności i finansowania   - umowa nr  OR.032.89.2012 z dnia 21 maja 2012 roku 

pomiędzy Powiatem Wągrowieckim  a Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA” w Wągrowcu  

finansowanie: obligatoryjnie: środki PFRON, środki powiatu 

fakultatywnie: inne źródła, w roku 2019 w kosztach działalności partycypowały gminy: Wapno i  Damasławek 

 

plan finansowy na 2019          -  819.571  zł           

 w tym środki  PFRON            - 657.960  zł  

          środki własne powiatu  -  121.611  zł 

          inne źródła                      –  40.000  zł  

 

średni miesięczny koszt  uczestnictwa 1 osoby w 2019 roku – 1.951 zł   

 

Warsztat terapii zajęciowej w Wągrowcu 
( szczegółowa informacja dotycząca działalności w roku 2019 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu ) 

 

                                                 tab. uczestnicy wtz wg gmin- stan 31.12.2019  
Gmina Ilość  uczestników Koszt uczestnictwa   w 2019 

m. Wągrowiec 
 

 

11 

 

255.491 

g. Wągrowiec 

 
 

14 

 

325.170 

Skoki 
 

 

9 

 

209.038 

Mieścisko 

 
 

1 

 

23.226 

    
status:     wyodrębniona organizacyjnie i  finansowo placówka pobytu dziennego stwarzająca możliwość rehabilitacji 

społecznej   i zawodowej w zakresie  pozyskania  lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia 

prowadzący:     Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA                   

im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu  

przeznaczenie: dla osób niepełnosprawnych, okresowo niezdolnych  do podjęcia pracy   

ilość miejsc: 35  

adres: ul. Taszarowo 13, 62-100 Wągrowiec 

zarządzający placówką zarządzający placówką/ pracodawca - Zarząd Stowarzyszenia „ Rehabiltacja”  
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kierownik: mgr Eliza Nowak  Tel. 67-2621601 

główny księgowy : Elżbieta Frankowska  

zatrudnienie: 11,775 etatu  
 

podstawy działalności i finansowania   - umowa nr  OR.032.88.2012 z dnia 21 maja 2012 roku pomiędzy Powiatem 

Wągrowieckim  a Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA” w Wągrowcu  

 

finansowanie: obligatoryjnie: środki PFRON, środki powiatu 

fakultatywnie: inne źródła w roku 2019 w kosztach działalności wtz partycypowała gmina Wągrowiec 

 

plan finansowy 2019       – 812.925  zł 

w tym środki  PFRON    - 657.947  zł 

środki własne powiatu    - 144.978 zł 

inne źródła                       –   10.000 zł  

 

miesięczny koszt  uczestnictwa 1 osoby w 2017 roku  – 1.935 zł 

 

3.3.7. Programy celowe  PFRON  
 

3.3.7.1.      „Aktywny Samorząd”  

 
     W 2019 roku 92 niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego - udzielono finansowego wsparcia w ramach 

programu w łącznej wysokości 378.509,78 zł. Przekazane środki finansowe pozwoliły na wyeliminowanie bądź zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie                               

do edukacji. 

 
Program realizowany był w dwóch modułach. 

W ramach modułu I Beneficjenci otrzymali łączną pomoc w wysokości 266.215,45 zł w zakresie realizacji: 

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  

3.4 Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do 

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);  

3.5 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);  

3.6 Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 

tłumacza języka migowego); - brak wniosków  

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do 

osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu); - 

brak wniosków  

4 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:  

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

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

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);  

4.4 Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania;  

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

(adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);  

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

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  

4.6.1 do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za 

pomocą mowy);  

 Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku 

życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); - brak wniosków  

5 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

5.3 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);  

5.4 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 

niepełnosprawności);  

3.4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do 

osób ze stopniem niepełnosprawności); - brak wniosków  



39 

 

5.5 Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku 

życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą 

problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie 

przedmiotu dofinansowania);  

6 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 

przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 

prawnym dziecka).  

 

Beneficjentom modułu II programu udzielono pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  w łącznej 

wysokości 112.294,33 zł. 

 

 

Poniższa tabela obrazuje szczegółowo realizację programu w poszczególnych modułach: 

Moduł Zadania 

Łączny limit 
środków 

PFRON (w zł) 

 

Złożone wnioski                 

w danym roku  

Zawarte 

umowy 

Zrealizowane 

wnioski  

We wnioskach 

złożonych – kwota 

wnioskowana 

Kwota wypłat 

Moduł I 

A-1 

300 641,12 zł 

8 8 8 75 105,00 zł 75 105,00 zł 

A-2 4 4 4 7 083,75 zł 6 802,50 zł 

A-3 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

A-4 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

B-1 3 3 3 29 255,30 zł 29 255,30 zł 

B-2 1 1 1 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

B-3 1 1 1 5 595,10 zł 5 595,10 zł 

B-4 4 4 4 9 903,90 zł 9 903,90 zł 

B-5 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

C-1 6 4 4 47 312,00 zł 33 412,00 zł 

C-2 10 10 10 34 800,00 zł 34 800,00 zł 

C-3 4 4* 3 82 000,00 zł 48 000,00 zł 

C-4 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

C-5 6 4 4 29 224,00 zł 19 225,00 zł 

D 2 2 2 2 261,15 zł 2 116,65 zł 

Moduł II X 113 535,50 zł 47 47 46 139 275,00 zł 112 294,33 zł 

razem X 417 176,62 zł 96 92 90 463 815,20 zł 378 509,78 zł 

 

 
3.3.7.2.      „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”  

 

l.p

. 
Przyznane środki finansowe PFRON 

 
Realizacja 

Kwota wydatkowana na realizację programu 

Nazwa obszaru 

realizowanego 

ze środków 

PFRON 

Nazwa i adres beneficjenta 

 

Kwota na obszar 

zgodnie z umową 

(w zł) 

 

ogółem 

 

 środki własne 

Beneficjentów/śro

dki sponsora 

 

środki z PFRON 

wydatkowane w 

ramach 

programu 

1 obszar D – 

likwidacja barier 

transportowych 

 

Gmina Miejska Wągrowiec na rzecz Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w 
Wągrowcu (z oddziałami integracyjnymi), ul. 

Klasztorna 19, 62-100 Wągrowiec 

80 000,00 zł  

 

181 302,00 zł 101 302,00 zł 80 000,00 zł 

2 obszar D – 

likwidacja barier 

transportowych 

j.w 80 000,00 zł 181 302,00 zł 101 302,00 zł 80 000,00 zł 

3 obszar D – 

likwidacja barier 

transportowych 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Chorych i Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

REHABILITACJA na rzecz Warsztatu 

Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w 

243 663,00 zł 313 035,00 zł 93 910,50 zł 219 124,50 zł 
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Wapnie, ul. Solna 1/12, 62-120 Wapno 

4 obszar D – 

likwidacja barier 

transportowych 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Chorych i Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego 

na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Wągrowcu, ul. Taszarowo 13, 62-100  

80 000,00 zł 143 787,00 zł 63 787,00 zł 80 000,00 zł 

5 obszar D – 

likwidacja barier 

transportowych 

Powiat Wągrowiecki na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej 62-120 Srebrna Góra 52 
80 000,00 zł 163 098,00 zł 83 098,00 zł 80 000,00 zł 

6 obszar D – 

likwidacja barier 

transportowych 

Powiat Wągrowiecki na rzecz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, ul. 
Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 

78 000,00 zł 155 226,00 zł 77 226,00 zł 78 000,00 zł 

RAZEM: 641 663,00 zł 1 137 750,00 zł 520 625,50 zł 617 124,50 zł 

 

 
3.3.8. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 

 
 
Zadanie realizowała:        Pani Lucyna Ostapiuk – st. specjalista ds. reintegracji  

  

Zlecanie zadań z zakresu  pomocy społecznej, wspierania rodziny, wspierania osób niepełnosprawnych                                       

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  odbywało się w roku 2019  na zasadach  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U.2018  poz.450   )  
 

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił  dwa otwarte konkursy ofert,  w ramach  których,  tutejsza 

jednostka nadzorowała  realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu działalności 

na rzecz osób  w  wieku senioralnym. 

 

Zadania wsparte środkami powiatu wągrowieckiego w wysokości 30.132,51 zł realizowało 7  organizacji:  

 

- Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Wągrowcu: 

 umowa Nr OR.032.66.2018 ( dofinansowanie w wysokości  6.500 zł ) 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Skoki    

 umowa Nr OR.032.46.2019   ( dofinansowanie w wysokości  7.360,20 zł ) 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wągrowiec  

 umowa Nr OR.032.97.2019  ( dofinansowanie w wysokości   2.500 zł ) 

 umowa Nr OR.032.98.2019  ( dofinansowanie w wysokości   4.000 zł ) 

- Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 umowa Nr OR.032.48.2019 (dofinansowanie w wysokości  5.000 zł ) 

-  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ Ognisko Pałuki” Wągrowiec 

  umowa Nr OR.032.49.2019  ( dofinansowanie w wysokości  4.000 zł ) 

- Wągrowieckie Towarzystwo Amazonki 

 umowa Nr OR.032.47.2019 ( dofinansowanie w wysokości 4.300 zł ) 

- Towarzystwo Społeczno – Prawne w Wągrowcu  

 umowa Nr OR.032.96.2019 ( dofinansowanie w wysokości 972,31 zł ) 

- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skokach 

 umowa Nr OR.032.192.2019 ( dofinansowanie w wysokości 2.000 zł ) 

 

 

Powiat Wągrowiecki przekazał także dotację celową dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, 

Niepełnosprawnych I Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu w wysokości  266. 589 zł                          

z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej   w Wągrowcu    i w Wapnie  w 

2019 roku  w ramach umowy  Nr  OR 032. 25.2019 (  dofinansowanie w wysokości  144.978 zł  ) oraz umowy Nr OR 

032.26.2019  (  dofinansowanie w wysokości  121.611 zł ).  

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY– zespół  Centrum w trybie ciągłym  współpracował  z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej, wspierającymi osoby niepełnosprawne   oraz  osoby  w wieku 

senioralnym w szczególności   poprzez :  

 przekazywanie/ upublicznianie  na stronie www.pcpr.wagrowiec.pl   informacji  o możliwościach: 

 aplikowania o środki krajowe lub europejskie, inne ; 

 uczestnictwie w  partnerstwach publicznoprawnych; 

 zaproszeniach do uczestnictwa swoich podopiecznych w organizowanych  przedsięwzięciach;  

 prezentacji dorobku, prezentacji osiągnięć; dzielenia się swoim doświadczeniem w ramach  upowszechniania 

dobrych praktyk w publikacjach ; 

 

http://www.pcpr.wagrowiec.pl/
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 przedstawiciele PCPR zarówno czynnie ( rola ekspercka, kontrolna i prelegencka)   jak i  w gościnnej roli starali się 

uczestniczyć  we wszelkich formach aktywności (spotkania informacyjne, spotkania okazjonalne, konferencje etc)  

inicjowanych przez organizacje pozarządowe 

 

 

  3.3.9. PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO   

 
Zadanie realizowała:        Pani Marta Tańska-Kołacka  konsultant/pracownik socjalny   

                                          

 
           Mieszkanie chronione prowadzone przez Centrum jest zlokalizowane w budynku stanowiącym własność powiatu, 

administrowanym przez Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klasztornej 17/2 w Wągrowcu. 

Instytucja ta  ma na celu zapewnienie łagodnego przejścia pomiędzy okresem posiadania zabezpieczenia całkowitych potrzeb 

w zakresie opieki i utrzymania  w instytucjach pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, a okresem samodzielnego życia. W 

mieszkaniu zapewnia się wsparcie na wielu  płaszczyznach, związanych z różnymi rodzajowo problemami osoby osiągającej 

status osoby samodzielniej ( w procesie usamodzielnienia wychowankowie często mają problemy z najprostszymi sprawami 

tj. gospodarowanie pieniędzmi,  zakupami , gotowaniem, znalezieniem zatrudnienia, utrzymaniem porządku itp.) 

     

Zasady udzielania wsparcia w ramach instytucji mieszkania chronionego określa rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki 

Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 22 marca 2012 roku ( Dz.U. 2012 poz. 305). Osoby skierowane na pobyt 

czasowy do mieszkania chronionego obowiązane są do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania 

proporcjonalnie do swoich dochodów.    

       

W roku 2019 ze wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym okresowo lub przez cały rok korzystały                        

4 usamodzielniane podopieczne  form  pieczy zastępczej (4 kobiety). 

 

        
3.3.10. Realizacja celów określonych w innych dokumentach strategicznych  i programowych                   
( Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Powiatowej  Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych do 2020 roku, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, Powiatowy Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych , programy MPiPS, WRPO, inne ) 

  

A
d

r
e
sa

c
i 

  

Główny cel/cele podjętych 

działań 

 

Odbiorcy działań/ 

 liczba odbiorców 

 

Krótka charakterystyka realizowanych działań 

G
r
u

p
a

 d
z
ie

c
i 

i 
m

ło
d

z
ie

ż
                                                  -wspieranie potencjału  

rozwojowego rodziny 

 

rodzice zastępczy, prowadzący 

rodzinne domy dziecka/ 

podopieczni  ( dzieci i osoby 

pełnoletnie)  

ok 250 osób 

- wzmacnianie zaplecza usługowego  wspierającego rodzinę  w wypełnianiu jej 

funkcji i zadań ; 

-utrzymanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej                                     

i terapeutycznej wspomagającej rodzinę  w rozumieniu  i rozwiązywaniu problemów 

społecznych                                                                            

- wspieranie 

rodziny/rodziców   w ich 

funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych; 

rodzice zastępczy , prowadzący 

rodzinne domy dziecka  

60 osób 

poradnictwo  i edukacja  rodziców  zastępczych  

- wsparcie systemu norm                          

i wartości społecznych 

gwarantujących prawidłowy 

przebieg procesu  

wychowawczego dzieci w 

formach opieki zastępczej  

 podopieczni rodzinnych form 

pieczy zastępczej 

40 osób  

inicjowanie i realizacja  programów informujących o źródłach zagrożeń  

cywilizacyjnych i kulturowych, metodach i technikach budowania  odporności                          

na manipulację  medialną,  grupową i ekonomiczną oraz sposobach  prewencji                                 

i radzenia sobie w trudnych sytuacjach  

- ochrona dzieci i młodzieży 

marginalizacją                                          

i społecznym wykluczeniem  

usamodzielniani podopieczni pieczy 

zastępczej 

4 osoby 

prowadzenie  mieszkania chronionego  dla   usamodzielniających się podopiecznych 

rodzinnych  i instytucjonalnych form pieczy zastępczej  ( środki własne powiatu) 

O
so

b
y
 

n
ie

p
eł

n
o

sp
r
a

w
n

e 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 

O
so

b
y
 

n
ie

p
eł

n
o

sp
r
a

w
n

e               - uzupełnianie opieki  

zdrowotnej  nad dzieckiem 

niepełnosprawnym 

dzieci/młodzież niepełnosprawna  

40 osób 

zwiększanie dostępności do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej ( środki PFRON) 

-upowszechnianie  informacji 

na temat  spraw, problemów i 

projektów związanych                                  

z niepełnosprawnością  

-niepełnosprawni podopieczni  

jednostek /instytucji/organizacji  z 

terenu powiatu / ok. 250 osób  

- strona www,                                                                                                                               

- kolportaż  czasopisma Integracja; Matio ( w ramach działalności PCPR);                                                                                                                        

-udzielanie informacji  o prawach i uprawnieniach  związanych                                    

z niepełnosprawnością 
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-wzmacnianie potencjału 

gospodarstwa domowego                        

i rodziny umożliwiającego 

osobom  niepełnosprawnym  

wybór sposobu oraz 

prowadzenie niezależnego 

życia w środowisku 

społecznym jak najdłużej; 

- niepełnosprawni mieszkańcy 

powiatu – 70 osób 

- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych                          

i architektonicznych ( środki PFRON);                                                                                          

- dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ( środki PFRON);                                                                                                                        

- dofinansowanie  kosztów zdobycia prawa jazdy i dostosowania pojazdu                 

do potrzeb osoby niepełnosprawnej ( środki AS);                                                                                            

- dofinansowanie do naprawy wózków elektrycznych ( środki AS) 

-rehabilitacja i aktywizacja 

zawodowa oraz łagodzenie 

skutków bezrobocia wśród 

niepełnosprawnych  

niepełnosprawni mieszkańcy 

powiatu /50 osób 

- realizacja programu  służącego pomocy w zdobyciu wykształcenia  na poziomie 

wyższym – 50 osób ( środki AS) 

 

- wspieranie kompleksowego 

programu rehabilitacji osób                   

z ograniczeniem sprawności 

jako otwarcie drogi    do 

integracji i partycypacji 

społecznej  

niepełnosprawni mieszkańcy 

powiatu/70 osób 

 - stwarzanie możliwości  uczestnictwa  w  warsztatach terapii zajęciowej osobom 

niepełnosprawnym poprzez wspieranie merytoryczne i dotowanie  działalności 

istniejących wtz ( środki PFRON i własne powiatu); 

S
e
n

io
r
zy

 

Uznanie osób  starszych za  

znaczącą   i wartościową 

część zasobów społecznych  

Seniorzy powiatu wągrowieckiego 

/200 osób  

 

- finansowe wspieranie działań na rzecz  integracji i  solidarności 

międzypokoleniowej  ( grant – środki własne powiatu) ;                                                         

- finansowe wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej                     

i krajoznawczej seniorów  z terenu powiatu ( dotacje ze środków powiatu) 

O
so

b
y
  
z
 w

y
so

k
ie

g
o
  

ry
zy

k
a

 s
o

c
ja

ln
e
g
o

  Partnerstwo w  realizacji 

programów  służących  

odbudowie / formułowaniu  

przez osoby z kręgu 

wysokiego  ryzyka 

socjalnego  realistycznych 

celów życiowych 

umożliwiających  

odzyskanie/utrzymanie  

kontroli  nad rezultatami 

własnych działań, 

zwiększenie  kompetencji 

oraz  uzyskanie dostępu do 

adekwatnych zasobów  

- osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym  

- klienci OIK 

- ofiary przemocy domowej  

- sprawcy przemocy  

- monitoring problemów społecznych i grup ryzyka oraz aktualizowanie  mapy 

zagrożeń  socjalnych w poszczególnych gminach ( w ramach działalności);                                                                                                                        

- upowszechnianie  aktualizowanej  informacji o  zasobach sieci wsparcia 

społecznego ( w ramach działalności);                                                                                                   

-współpraca  międzysektorowa  oraz wymiana informacji o realizowanych 

działaniach pomocowych pomiędzy gminami – powiatem;                                                         

- interdyscyplinarne  zindywidualizowane   działania  wspierające oraz budujące / 

odbudowujące potencjał  osobisty realizowane /współrealizowane z innymi 

podmiotami ;                                                                                                                                 

-  aktywne uczestnictwo w Gminnych  Zespołach Interdyscyplinarnych                       

- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla  sprawców przemocy    

 

 

3.3.11. Informacja o działalności punktu informacyjnego o prawach i uprawnieniach mieszkańców 

Powiatu Wągrowieckiego 

 
Punkt informacyjny działał w każdy poniedziałek, w godzinach 16.00-19.00. W 2019 r. z punktu informacyjnego 

skorzystało około  400 interesantów ( średnio na jeden 3 godzinny dyżur prawnika przypada około 5  spraw).  

Osoby korzystające z punktu informacyjnego, otrzymują zwrotną informacje o sposobie załatwienie określonej sprawy oraz o 

właściwości odpowiedniego organu lub sądu.  

 

W roku sprawozdawczym  najwięcej spraw dotyczyło: 

- świadczeń alimentacyjnych - pomocy w ich wyegzekwowaniu od zobowiązanych ( pomoc w sporządzaniu pozwów                            

i wniosków  do sądu );  

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego: rozwiązanie małżeństwa, umowa majątkowa małżeńska                                                   

( pomoc w sporządzaniu pozwu ) 

-   świadczeń z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury); 

-   sprawy dotyczące rodzin zastępczych  

-   zagadnień związanych z niepełnosprawnością:  pracą, likwidacją barier, możliwością  skorzystania   z zasiłków z stałych , 

okresowych, innych w ośrodkach pomocy społecznej.  

-   przedmiotem informacji były również sprawy związane z prawem pracy sprawy 

    z zakresu prawa cywilnego (głównie najem lokali mieszkalnych )  

-   odwołania od decyzji ZUS w sprawach rent i emerytur 

-   odszkodowania za wypadki komunikacyjne 
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3.3.12. Całodobowe usługi opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym 

wieku  w Srebrnej Górze  
 

współpraca i nadzór, decyzje kierujące – Pani Lucyna Ostapiuk - specjalista PCPR  
 

status: powiatowa jednostka pomocy społecznej – całodobowy dom pomocy społecznej  

przeznaczenie: dla osób w podeszłym wieku  

ilość miejsc: 60  

adres: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno  tel. 67 – 26 11 465 

zarządzający placówką: dyrektor - mgr Beata Żołnierowicz                                         
główny księgowy – mgr Dorota Stalica  

Zatrudnienie:    35 etatów  

miesięczny koszt pobytu mieszkańca w roku 2019 – 3.500,00 zł  

stałe zezwolenie na prowadzenie domu - decyzja nr PS.II-3.9013-8/09 z dnia 21.12.2009 Wojewody Wielkopolskiego  

 

ZATRUDNIENIE i MIESZKAŃCY   na dzień 31.12.2019 

Nazwa 

 i typ placówki 

Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

przyjętych                          

w roku 

Pracownicy placówki 

( w przeliczeniu na etaty) 

Średni koszt utrzymania  

mieszkańca 

Ogółem 
w tym: dział terapeu-

tyczno-opiekuńczy 
ogłoszony* faktyczny 

Dom Pomocy 

Społecznej  
60 10 36 23 3.500,00 3.511,43 

 

Kadra DPS wg stanowisk:  
- dyrektor                  – 1 etat,  

- główny księgowy  – 1 etat,  

- pracownicy działu administracyjno – księgowego – 3 etaty, ( w tym jedno zastępstwo) 

- kierownik działu obsługi - 1 etat,  

- dział obsługi - 7 etatów (w tym: pracownicy kuchni – 4, pracownicy pralni – 2 i konserwator – 1),  

- kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – 1 etat,  

- pracownicy działu terapeutyczno - opiekuńczego – 22 etaty (w tym: starszy pracownik socjalny – 1, pracownik socjalny – 1, starszy in-
struktor terapii zajęciowej - 1, technik fizjoterapii – 2, pokojowe – 6, opiekunowie – 8,5 pielęgniarki – 1,5 

- umowa zlecenie – 2 osoby 

 

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 

- wewnętrzne   
 
Dział terapeutyczno – opiekuńczy: Toaleta chorego, Problem alkoholowy wśród mieszkańców , Jak nie dać się ponieść się emocjom, kiedy 

mieszkaniec jest złośliwy i uparty? Godność przede wszystkim, Czy starość musi oznaczać samotność, Depresja seniora, Jak rozmawiać                          

z chorym na Alzheimera, Dieta na jesień życia, Rola psychologa w DPS-ie, Zaburzenia procesów poznawczych u osób starszych, Osoby 
starsze a przyjmowanie leków, Trening umiejetności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów 

porozumiewania się, Indywidualny Plan Wsparcia, Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS 

 
DZIAŁ OBSŁUGI  

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP, Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o 

system HACCP, Dobra Praktyka Higieniczna_GHP, Dobra Praktyka Produkcyjna_GMP, Aktualizacja receptur przygotowywanych 
posiłków, Instrukcje obsługi urządzeń w pralni, kuchni i urządzeń używanych przez konserwatora, Zasady właściwego przechowywania 

sprzętu i środków do utrzymania czystości pomieszczeń, Procedury i instrukcje systemu HACCP dot. higieny osobistej i zakładania 

odzieży ochronnej,dot. mycia rąk,dot. przechowywania i dezynfekcji jajek, higieny, mycia i dezynfekcji rąk, mycia i dezynfekcji 
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, przechowywania środków myjących i dezynfekujących. Procedury i instrukcje systemu HACCP 

dot. obróbki wstępnej i zasadniczej (cieplnej) mięsa,dot. mycia i obierania warzyw, dot. postępowania z odpadami artykułów i niejadalnych 

produktów oraz ich usuwania, dot. usuwania nieczystości płynnych, dot. monitorowania urządzeń chłodniczych, dot. przyjmowania towaru, 
właściwego magazynowania i wydawania produktów żywnościowych, dot. kontroli artykułów spożywczych, dot. przeglądów i konserwacji 

urządzeń i sprzętu kuchennego, magazynowania i przechowywania towarów oraz artykułów spożywczych i żywnościowych,zamrażania 

mięsa w celu jego przechowywania. 
 

Organizator Temat szkolenia 

Centrum Żywienia Równowaga Zdrowie odżywianie w DPS 

Ośrodek Profilaktyki Społecznej Monika 
Wójcik-Przybyłowicz 

Indywidualny Plan Wsparcia 

Ośrodek Profilaktyki Społecznej Monika 

Wójcik-Przybyłowicz 

Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS 

Ośrodek Profilaktyki Społecznej Monika 
Wójcik-Przybyłowicz 

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych wspomagających sposobów 
porozumiewania się 

Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji 

INVESIS POLSKA 

Prawa i obowiązki mieszkańca DPS, metody pracy oraz kierunki terapii, elementy komunikacji 

wspomagającej i alternatywnej z mieszkańcem 

Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Prawo zamówień publicznych- jak przygotować się do nowych rozwiązań 

EDI Centrum Szkolenia Doradztwo Prawne Zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne 

WOKISS Poznań Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców DPS 

LONG-Term Care TZMO Alheimer, praca z mieszkańacami 
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PPHU CITO Podniesienie komfortu pracy personelu i jakości komunikacji w instytucjach 

Jakro Szkolenia Audyt Gdańsk Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakesie stosowania prawa pracy, RODO, ZUS, PPK 

 

 

PRACE  REMONTOWE  ORAZ  ZAKUP  WYPOSAŻENIA W 2019 ROKU 
 

Lp. 

Remonty 

Pomieszczenie  NUMER OFICYNA 

1 Pokój 2 I 

2 Pokój  3 I 

3 Pokój i toaleta 14 I 

4 Pokój i toaleta 21 I 

5 Korytarz – parter  - I 

6 Kotłownia - - 

 

Zakupy  

Mankiet do masażu,  

Materac masujący 

But masujący 

Materace do łóżek 

Parawan 

Materace przeciwodleżynowe 

Meble do pokoi mieszkańców 

Łóżko rehabilitacyjne 

Sprzęt wyposażenia kuchni 

Odzież, kołdry, poduszki, pościele dla mieszkańców 

Drukarka  

Fotele do biurek 

Wózek do przewozu żywności 

Spawarka 

Szlifierka kątowa 

Myjka ciśnieniowa 

Wózki sprzątające 

Kserokopiarka 

Pawilon ogrodowy 

Krzesła  

Drzwi do salii terapii zajęciowej 

Sprzęt AGD 

Materiały do remontu pokoi i łazienek mieszkańców: drzwi, klamki, płyty kartonowo-gipsowe, profile aluminiowe, rury PCV, tapety, 

farby, gips, kleje, przewody i gniazda elektryczne, płytki ceramiczne, oświetlenie, sedesy, umywalki, baterie umywalkowe, pochwyty, 

wieszaki oraz lustra 

Wóz asenizacyjny 

 

REHABILITACJA 

 

Z zajęć rehabilitacyjnych w ubiegłym roku 2019 korzystało 69 osób, w tym: 

− 19 osób poruszających się samodzielnie, nie wymagających pomocy w dotarciu na zajęcia rehabilitacyjne 

− 25  osób wymagających pomocy w postaci asekuracji lub przywiezienia (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,                                    
o kulach, balkonikach, chodzące samodzielnie ale potrzebujące asekuracji) 

− 25  osób – rehabilitacja przyłóżkowa. 
 

 

WYKAZ WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW 

Data Nazwa uroczystości Liczba 

mieszkańców 

Miejsce 

03.01.2019 Jasełka – dzieci SP w Niemczynie 35 DPS Srebrna Góra 

11.01.2019 Koncert kolęd – Chór z Wągrowca 36 DPS Srebrna Góra 

31.01.2019 Koncert kolęd – Chór Kasztelanki z Gołańczy 30 DPS Srebrna Góra 
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13.02.2019 Zabawa walentynkowo-karnawałowa 45 DPS Srebrna Góra 

08.03.2019 Dzień Kobiet - kabaret z Wapna 35 DPS Srebrna Góra 

08-13.03.2019 Turnus rehabilitacyjny w Stobnie 4 OR w Stobnie 

21.03.2019 Wizyta Biskupa Archidiecezji Gnieźnieńskiej 20 DPS Srebrna Góra 

22.03.2019 Światowy Dzień Poezji  8 DPS Nakło  nad 

Notecią 

31.05.2019 Koncert orkiestry dętej ALLELUJA z Niemiec 40 DPS Srebrna Góra 

06.06.2019 Majówka – impreza integracyjna 7 DPS Gniezno 

09.06.2019 IRENIADA – Festiwal Piosenki Polskiej w Wapnie 4 SP w Wapnie 

27.06.2019 X Zjazd Rodzin i Przyjaciół Domu 60 DPS Srebrna Góra 

17.07.2019 45-lecie DPS w Podobowicach 5 DPS Podobowice 

19.07.2019 Spotkanie pożegnalne ks. Marka Szewczykowskiego 15 DPS Srebrna Góra 

31.07.2019 60-te urodziny Pana Stanisława  25 DPS Srebrna Góra 

22.07.2019 NIEPODLEGŁA 2019 Koncert zespołu BRYGADA TANGO 30 DPS Srebrna Góra 

26.08.2019 Srebrnogórskie Grillowanie 45 DPS Srebrna Góra 

03-04.09.2019 Wycieczka do Częstochowy 8 Częstochowa 

06.09.2019 Nordic Walking 6 DPS Tonowo 

11.09.2019 Pożegnanie lata – impreza integrcyjna 7 DPS Września 

18.09.2019 Festyn Archeologiczny w Biskupinie 15 Biskupin 

24.09.2019 Pożegnanie lata – piknik integracyjny 6 DPS Bydgoszcz 

27.09.2019 Pożegnanie lata – spotkanie integracyjne 6 DPS Nakło nad 
Notecią 

17.10.2019 Dzień Seniora – uroczystość i zabawa 45 DPS Srebrna Góra 

24.10.2019 Wyjazd Mieszkańców na groby bliskich 10 Gołańcz, Kamienica, 

Wągrowiec, Skoki 

30.10.2019 20-lecie ŚDS w Gołańczy 2 ŚDS Gołańcz 

15.11.2019 Uroczysta Msza Św. za zmarłych mieszkańców 30 DPS Srebrna Góra 

28.11.2019 Zabawa Andrzejkowa 

70-te urodziny mieszkańca Pana Andrzeja 

30 DPS Srebrna Góra 

04.12.2019 Występ dzieci z Przedszkola w Wapnie z okazji Dnia 
Niepodległości 

34 DPS Srebrna Góra 

23.12.2019 Uroczysta Wigilia 

Koncert kolęd 

42 DPS Srebrna Góra 

31.12.2019 Spotkanie sylwestrowe z symboliczną lampką szampana 25 DPS Srebrna Góra 

 

OPIEKA ZDROWOTNA 
                                                                                                                                 

Specjalista Liczba wizyt 

Konsultacje lekarza rodzinnego 1095 

Pulmonolog 6 

Dermatolog 4 
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Psychiatra 19 

Chirurg 30 

Urolog 5 

Ortopeda 15 

Okulista 21 

Stomatolog 12 

Neurolog 7 

Psycholog 321 

Onkolog 7 

Laryngolog 5 

Diabetolog 8 

Kardiolog 9 

Reumatolog 7 

Hepatolog 8 

Gastrolog 9 

Poradnia Chemioterapii 4 

Poradnia Osteoporozy 2 

Poradnia Stopy Cukrzycowej 2 

EKG 15 

USG 28 

RTG 23 

Rezonans 4 

Tomograf komputerowy 9 

Kolonoskopia 1 

Koronarografia 3 

Badania laboratoryjne (krew, mocz) 105 

Wymiana cewników 40 

Opatrunki 2865 

Iniekcje 3121 

Pomiar ciśnienia 3825 

Pomiar poziomu cukru 2898 

 
                

 

3.3.13.    Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR 
 

 
ZATRUDNIENIE  na dzień 31.12.2019 (łącznie z PZON i OIK) : 

 

1. Umowy o pracę  -  18 zatrudnionych na  16,25 etatu, w tym:  

 

Dyrektor 1 os. 1 et. 

Główny księgowy 1 os. 1 et. 

Specjalista ds. Kadr i Płac  1 os.  1 et. 

Zespół pieczy zastępczej (kierownik Zespołu, specjaliści 

pracy z rodziną, psycholog, pedagog, koordynatorzy) 

6 os. 

 

5,25 et. 

St. specjalista  reintegracji zawodowej / doradca ds. osób 

niepełnosprawnych  

1 os. 1 et. 

Samodzielny referent ds. osób niepełnosprawnych 1 os. 1 et. 

Konsultant/pracownik socjalny  1 os 1 et. 

                Referent ds. prawno-administracyjnych 1 os 1 et. 

                Psycholog OIK 1 os. 0,75 et. 

                Przewodniczący PZON 1 os. 0,50 et. 

Sekretarz PZON *  

Obsługa administracyjna Referenci PZON 2 os. 2 et. 

Sprzątaczka 1 os. 0,75 et. 

Razem: 18 os. 16,25 et. 

*Sekretarz PZON – osoba zatrudniona w PCPR z dodatkiem funkcyjnym za pełnienie obowiązków Sekretarza  

 

PCPR zatrudniało na dzień 31.12.2019  3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

(wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 17 %). 

 

Pracownicy PCPR  realizowali w 2019 roku  szereg zadań dodatkowych  m.in. obsługa merytoryczno – finansowa programu 

pilotażowego PFRON Aktywny Samorząd, Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III, realizowali zadania 
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Programu Rodzina 500 Plus, Dobry start 300+, program MPIPS: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

edycja 2019, a także programu pilotażowego PFRON Wypracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy. 

 

 

2. Umowy cywilnoprawne (na przestrzeni roku 2019): 

 

2.1) realizowane w ramach bieżącego funkcjonowania PCPR, PZON i OIK (łącznie 24 umów z 18 osobami/ 5 

podmiotami): 

 

a) umowy zlecenie dla osób orzekających o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (10 umów / 10 osób);  

b) umowy zlecenie dla: specjalisty z uprawnieniami budowlanymi, osób sprzątających w PZON, dla informatyka 

obsługującego PCPR i PZON, (5 umów / 4 osób);  

c) umowy o świadczenie usług przez podmioty gospodarcze/firmy/instytucje w zakresie obsługi PCPR/OIK/PZON (obsługa 

prawna PC, w zakresie medycyny pracy, BHP/Ppoż., pełnienia funkcji IODO), bądź wobec beneficjentów PCPR i klientów 

OIK (specjalistyczne poradnictwo prawne) - (5 umów / 1 osoba / 4 podmioty); 

d) umowy zlecenie krótkoterminowe m.in. z konferansjerem i DJ (DPS), usługi informatyczne w celu dostosowania strony (3 

umowy / 2 osoby/1 podmiot); 

e) umowa zlecenie dotycząca archiwizacji w PZON (zawarta na okres 2 miesięcy) (1 umowa/1 osoba) 

 

 

 

2.2)  realizowane w ramach nowych zadań własnych PCPR, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny                             

i systemie pieczy zastępczej ( łącznie 24 umów z 39 osobami/ i 1 podmiotami): 

 

a) umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej (9 umów / 16 osób, w tym 1 umowa o pełnienie funkcji 

pogotowia rodzinnego) oraz umowy o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka (4 umowy / 8 osób);  

b) umowy zlecenie z osobami świadczącymi pomoc w opiece nad dziećmi i przy domowych pracach gospodarczych w 

rodzinach zastępczych 3 umowy / 4 osoby);                 

c) umowy o pełnienie funkcji rodziny pomocowej (5 umów / 9 osób); 

d) umowa cywilnoprawna z psychologiem firmą) na wykonanie badań psychologicznych w celu wydania opinii  

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (1 

umowa / 1 podmiot); 

f) umowa cywilnoprawna z psychologiem o świadczenie pomocy psychologicznej  rodzinnym formom pieczy zastępczej (2 

umowy/ 2 osoby) 

 

2.3) realizowane w ramach pilotażowego programu PFRON rehabilitacji kompleksowej w ramach projektu 

”Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do 

pracy” (4 umów z 3 osobami / 1 podmiotem ) 

a) umowa zlecenie finansowo- księgowa (1 umowa/ 1 osoba); 

b) umowa zlecenie obsługa organizacyjna- administracyjna (1 umowa/ 1 osoba); 

c) umowa zlecenie przeprowadzenie diagnozy psychologicznej (1 umowa/ 1 osoba); 

d) umowa zlecenie kwalifikacja osób do programu (1 umowa / 1 osoba); 

 

2.4)  inne formy współpracy (9 umów / 9 osób): 

a) 9 umów o pracę wolontarystyczną, jako forma zapewnienia wsparcia i pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej, z czego 2 umów jest kontynuacją z roku poprzedniego 

b) 1 umowa o staż zorganizowany za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, finansowana ze środków PFRON 

 

 

Podsumowując: łącznie w roku 2019 PCPR realizowało 61 umów cywilnoprawnych,  w tym współpracowało z 69 osobami 

fizycznymi oraz z 7 podmiotami gospodarczymi. 
 

 

3. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych-  szkolenia i konferencje, w których brali udział pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku: 

 

Interdyscyplinarność, dynamika zdarzeń  legislacyjnych i  społecznych wymaga stałego podwyższania kwalifikacji 

zawodowych,  zarówno  w szkolnych jak i pozaszkolnych formach kształcenia. Zdobywanie nowych kwalifikacji 

zawodowych oraz różne formy szkoleń pracowników centrum pomocy rodzinie  zostały przedstawione w poniższych 

tabelach: 

 
Data Uczestniczący w szkoleniu Tematyka szkolenia 

25 stycznia 2019 Kadra PCPR i PZON Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

12 lutego 2019 Agnieszka Synoracka- Dziuba- ref. ds. 

prawno-admin. 

Szkolenie pn. „Udostępnianie informacji publicznej                          

w praktyce” 

25 marca 2019 Aurelia Bartol- psycholog Szkolenie pn. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania 
konfliktów” 
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28 marca 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR 

2) Irena Kotwica- kierownik Zespołu 

Pieczy Zastępczej 

Wielkopolski  Urząd Wojewódzki w Poznaniu Ogólnopolska 

diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci oraz praktyki 

sądowej  w zakresie realizacji  zasad tymczasowości pieczy 

zastępczej 

8 kwietnia  2019 Aurelia Bartol- psycholog Wielkopolski  Urząd Wojewódzki w Poznaniu Skuteczna pomoc, 

wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie 

10-11 kwietnia 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR 

2) Irena Kotwica- kierownik Zespołu 
Pieczy Zastępczej 

3) Lucyna Ostapiuk- starszy specjalista 

ds. reintegracji zawodowej 

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek- 
Dziecko” 

18 kwietnia 2019 Lucyna Ostapiuk- starszy specjalista ds. 

reintegracji zawodowej 

Szkolenie z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

10 maja 2019 Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR Konferencja dotycząca wsparcia organizacji pozarządowych w tym 
prezentacja działań i inicjatyw na rzecz skutecznego wsparcia 

organizacji pozarządowych oraz przedstawienie perspektyw 

stojących przed środowiskiem osób niepełnosprawnych  
i ich otoczeniem, organizowana przez PFRON Poznań 

22 maja 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR 

2) Lucyna Ostapiuk- starszy specjalista 

ds. reintegracji zawodowej 

Konferencja antydyskryminująca organizowana przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej   

pt. „Zacznij od siebie” 

29 maja 2019 Agnieszka Synoracka- Dziuba- referent 

ds. prawno-admin. 

Szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT organizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

czerwiec-sierpień 2019 Marta Tańska- Kołacka- konsultant/ 

pracownik socjalny 

Szkolenie w formie e-learningu „Postępowanie administracyjne 

przed organami administracji publicznej” 

8 lipca 2019  Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR 

Marta Tańska-Kołacka- konsultant/prac. 

socjalny  

Szkolenie „Prowadzenie czynności kontrolnych nad podmiotami 

organizującymi pracę z rodziną, placówkami wsparcia dziennego, 

organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 
zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo- wychowawczymi” organizowane  

w ramach projektu „Dla Rodziny” 

17 lipca 2019 1) Daria Strenczak- Kasprzak- główny 
księgowy 

2) Kamila Borucka- specjalista ds. kadr i 

płac 

Szkolenie „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i 
ich jednostek budżetowych za II kwartał 2019 roku” 

17-18 września 2019 Kamila Borucka- specjalista ds. kadr i 

płac 

Szkolenie „Vademecum kadrowca- obsługa kadrowa w praktyce w 

2019 roku- kompendium wiedzy” 

2 października 2019 1) Hanna Domagalska- pedagog 

2) Beata Książkiewicz- koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej 

Szkolenie „Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych” 

organizowane w ramach projektu „Dla Rodziny” 

15 października 2019 Hanna Domagalska- pedagog Konferencja „Być świadomym rodzicem zastępczym” 

28-29 października 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor  
2) Lucyna Otapiuk- starszy specjalista 

ds. reintegracji zawodowej 

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe organizowane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Polityka społeczna 

realizowana przez  Województwo Wielkopolskie- ROPS w 

Poznaniu we współpracy  
z Wielkopolskimi Partnerami” 

6 listopada 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR 

2) Irena Kotwica- kierownik Zespołu 

Pieczy Zastępczej 
3) Julia Dalke- Górska- specjalista pracy 

z rodziną 

4) Loreta Seemann- specjalista pracy  
z rodziną 

5) Paulina Pachólska- koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej 
6) Beata Książkiewicz- koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej 

7) Hanna Domagalska- pedagog 

8) Marta Tańska- Kołacka- konsultant/ 

pracownik socjalny 

9) Aurelia Bartol- psycholog 
 

Szkolenie „Główne obszary współpracy pracownika socjalnego, 

asystenta rodziny i koordynatora rodziny zastępczej  w systemie 

wspierania rodziny” 

7 listopada 2019 Edyta Owczarzak- dyrektor PCPR Konferencja organizowana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu pt.: „Dzieci polskie za granicą, dzieci cudzoziemskie w 
Polsce- problematyka rodzinna i prawna” 

14 listopada 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor  

2) Irena Kotwica- kierownik Zespołu 
Pieczy Zastępczej 

3) Loreta Seemann- specjalista  

4) Paulina Pachólska- koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej 

5) Beata Książkiewicz- koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej 
6) Hanna Domagalska- pedagog 

7) Aurelia Bartol- psycholog 

Konferencja otwarta „Przemoc w domu, przemoc w pracy” 
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8) Lucyna Ostapiuk- starszy specjalista 

ds. reintegracji  

15 listopada 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor  

2) Marta Tańska- Kołacka- konsultant/ 
pracownik socjalny 

Szkolenie „Standaryzacja w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych” organizowane w ramach projektu „Dla Rodziny” 

21-24 listopada 2019 1) Irena Kotwica- kierownik Zespołu 

Pieczy Zastępczej 

2) Loreta Seemann- specjalista pracy z 
rodziną 

Szkolenie trenerów szkolących kandydatów do sprawowania  

pieczy zastępczej programem „Szkoła dla Rodzin Zastępczych” 

26 listopada 2019 1) Edyta Owczarzak- dyrektor  

2) Lucyna Ostapiuk- starszy specjalista 
ds. reintegracji zawodowej 

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej 

organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku 
Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

3 grudnia 2019 Lucyna Ostapiuk- starszy specjalista  
ds. reintegracji zawodowej 

Seminarium „Nowe wzory ofert na realizację zadań zleconych  
organizacjom pozarządowym rozliczanie zadań przez rezultaty, 

tryb uproszczony w ramach art. 19a” 

 

Uczestnictwo przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w spotkaniach 

okolicznościowych: 

 
Organizator Tematyka spotkania 

Powiat Wągrowiecki Spotkanie Noworoczne 

Zarząd Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej i Redakcja Głosu 
Wągrowieckiego 

Gala Finałowa IX Konkursu Głosu Wągrowieckiego Wolontariusz 
roku 2018 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze Spotkanie okolicznościowe- 

Zabawa Walentynowo- Karnawałowa 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Uroczysta Sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego organizowana w 
Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. B. 

Zielińskiego w Wągrowcu 

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” Obchody Jubileuszu 5-lecia Spółdzielni 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu Spotkanie okolicznościowe- Śniadanie Wielkanocne 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie Spotkanie okolicznościowe- Śniadanie Wielkanocne 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych przy Sądzie 

Rejonowym w Wągrowcu 

Spotkanie szkoleniowe 

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Wągrowcu 

Konferencja „Młodzi na rynku pracy” 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Narada poświęcona prowadzeniu Środowiskowych Domów 

Samopomocy 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Gala 9 edycji Konkursu- Wielkopolska Otwarta dla Osób  
z Niepełnosprawnościami 

Urząd Gminy Wągrowiec Spotkanie poświęcone Strategii Rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 

2019-2030 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze X Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej  
w Srebrnej Górze 

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa Uroczystość 20-lecia Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda 

Musolffa oraz 15-lecia Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej- Hospicjum 

Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu 

Urząd Miasta w Wągrowcu Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu organizowanej  

z okazji Dni Wągrowca 

Powiat Wągrowiecki we współpracy  

z PFRON 

Spotkanie zorganizowane w celu podpisania umów  

o dofinansowanie zakupów pojazdów dla placówek wspierających 
osoby niepełnosprawne w Powiecie Wągrowieckim 

Komitet Dożynkowy Dożynki Gminno- Powiatowo- Diecezjalne 2019 organizowane w 

Gołańczy 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Spotkanie dotyczące procedury ogłaszania Otwartego Konkursu 
Ofert na wsparcie Realizacji Zadań Publicznych   

w 2020 roku 

Polski Związek Niewidomych. Okręg Wielkopolski Zebranie sprawozdawczo- wyborcze 

Urząd Gminy Wągrowiec Warsztaty Strategiczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy  na lata 
2019-2020 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie XII Festiwal Artystyczny im. Ireny Wojewódzkiej- Kucz „Radosna 

Nutka’ 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2030 roku 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze Spotkanie z okazji Dnia Seniora 

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w 
Wągrowcu 

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod 
hasłem „Na Wesoło z Białą Laską” 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Konferencja dla lokalnych pracodawców z udziałem przedstawicieli 

instytucji otoczenia biznesu połączonej  

z konsultacjami indywidualnymi oraz wystawą upamiętniającą 100-
lecie powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce 

Burmistrz Miasta Wągrowca Spotkanie poświęcone likwidacji barier architektonicznych  

w przychodniach „Medicus” i „Intermedica” 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy Jubileusz XX- lecia działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka 

w Wągrowcu 

Uroczystość z okazji Dnia Patrona 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Gala Jubileuszowa z okazji Regionalnych obchodów Dnia 

Pracownika Socjalnego połączona z 20-leciem  ROPS  

w Poznaniu 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wągrowcu Koncert „Moniuszko i jego muzyka” organizowany w Sali 
Koncertowej szkoły 

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu Uroczystość z okazji „Dnia Wolontariusza” 

Kapituła Nagrody Powiatu Wągrowieckiego Gala Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć 2019” 

Kuratorska Służba Sądowa Uroczyste obchody 100-lecia powstania kurateli sądowej  
w Polsce w okręgu działania Sądu rejonowego w Wągrowcu 

Rada Powiatu Wągrowieckiego Spotkanie Opłatkowe 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu Spotkanie Wigilijne 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie Spotkanie Wigilijne 

Powiatowy Komitet na rzecz Ufundowania Sztandaru                         
dla Powiatu Wągrowieckiego 

Epilog Obchodów 20-lecia Powstania Samorządu Powiatowego i 
nadanie Sztandaru 

Dom Pomocy Społecznej Spotkanie Wigilijne 

 

 
3.3.14.     Mierniki jakości realizowanych zadań 

               
Kontrole 
W roku 2019  jednostki organizacyjne pomocy społecznej , pieczy zastępczej oraz wspierające osoby niepełnosprawne 

poddawane były działaniom sprawdzającym  i kontrolnym 17 razy.    

 

Przedmiotem kontroli  w  jednostkach było : 

 realizacja zadań  przez rodzinne formy pieczy zastępczej ( 7 kontroli ) 

 kontrola realizacji  zadań , wydatkowania środków PFRON oraz środków własnych powiatu  

WTZ Wągrowiec i WTZ Wapno ( WTZ- PCPR Wągrowiec), 

 wykorzystanie dotacji celowej na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                              

o Niepełnosprawności 

 przestrzeganie przepisów spełnianie wymogów opieki nad osobami całkowicie 

ubezwłasnowolnionymi ( DPS Srebrna Góra); 

 bezpieczeństwo i higieny pracy oraz praw pracowniczych ( DPS Srebrna Góra, WTZ Wągrowiec                            

i Wapno); 

 kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich ( WTZ Wągrowiec) 

 zapewnienie  trwałości projektu współfinansowanego ze środków WRPO w latach 2017-2018 

 
Szczegółowe zestawienie dokonanych kontroli przedstawia tabela                 
Lp 

 

Jednostka kontrolująca Razem 

DPS 
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 razem 

1. Starostwo Powiatowe - - - - - - - 0 

2. PCPR - - 1 1 - - - 2 

3. WUW  Poznań                          - - - - 1 - - 1 

4. ZUS Piła - - 1 - - - - 1 

5. SANEPID 1 - 1 1 - - - 3 

6. Sąd Rejonowy  /Okręgowy 1 - - - - - - 1 

7. PFRON - - - - - - - - 

8. Komisja Rewizyjna - - - - - - - - 

9. Urząd Marszałkowski WRPO - - - - - - 1 1 

10. Inne  - - 1 - - - 7 8 

RAZEM 2 0 4 2 1 0 8 17 

 

Skargi i wnioski 
  

W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 5 wniosków  od  4 osób i 1 podmiotu 

oraz 10 skarg  od 4 skarżących.  
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Wnioski  dotyczyły:  przeniesienia z domu pomocy społecznej, pomocy w uzyskaniu właściwych warunków 

mieszkaniowych osobie  usamodzielniającej się, likwidacji  barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej, 

pomocy w umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 

 

Skargi dotyczyły:  

-  (1/1osba) niewłaściwego wykonywania obowiązków przez prowadzących rodzinny dom dziecka,  (4/1osoba) 

nieprawidłowości w zakresie  działalności warsztatu terapii zajęciowej w Wągrowcu, (1/1 osoba) nieprawidłowości                                    

w funkcjonowaniu  PZON , (4/1osoba)  niewłaściwego działania poradnictwa psychologicznego OIK, (1/1 osoba) nie 

zachowanie standardu pracy przez psychologa OIK  

 

Decyzje i odwołania 
 

Jednym z głównych mierników jakości zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

jest weryfikacja wydanych decyzji administracyjnych oraz  rozstrzygnięć  w zakresie świadczeń finansowanych 

ze środków PFRON.  

 
W  roku 2019, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydano między innymi : 

 

-   1751 orzeczeń  dotyczących ustalenia/odmowy ustalenia niepełnosprawności; 

-    406  decyzji administracyjnych  związanych z 3240 świadczeniami i dodatkami  

-    5  skierowań do instytucjonalnych form pieczy zastępczej ( placówki opiekuńczo-wychowawcze )   

-    18  decyzji  kierujących do DPS Srebrna Góra oraz ustalających odpłatność za pobyt ; 

- 21 decyzji ustalających  odpłatność / odstępujących od ustalenia rodziców/ umarzających w całości                     

opłaty za pobyt dzieci w różnych formach pieczy zastępczej ; 

-     56  decyzji dotyczących  świadczeń  dla osób  w procesie  usamodzielnienia; 

-     8    decyzji związanych z pobytem w mieszkaniu chronionym;  

ponadto  

wydano rozstrzygnięcia w sprawach 357 Wnioskodawców dotyczące przyznania/odmowy przyznania  środków 

PFRON, 

zawarto 81 umów cywilnoprawnych  z Wnioskodawcami związane z  realizacją programu Aktywny  Samorząd oraz 

Program wyrównywania różnic między regionami III. 

 

Strony  postępowań  administracyjnych  oraz cywilnych  wniosły  w roku sprawozdawczym  148 odwołań  od zapadłych 

rozstrzygnięć ( 147 dot. orzeczeń o niepełnosprawności PZON ), z których 93 utrzymano w mocy, 41 uchylono, 2 umorzono, 

11 brak decyzji WZON Poznan .  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.3.15.      POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ,  SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ  

oraz WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

 
 

         Realizując delegację  art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej oraz 182 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny                      

i systemie pieczy zastępczej przedkładam Wysokiej Radzie wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  pieczy zastępczej 

oraz wsparcia osób niepełnosprawnych, których akceptacja stanowić będzie podstawę  do wdrażania przyjętych przez 

Radę Powiatu 

  lokalnych programów pomocy społecznej; 

  powiatowych programów  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

  oraz  powiatowych programów wspierania osób niepełnosprawnych.  

 
 

Tabela 

Katalog niezbędnych przedsięwzięć zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pieczy 

zastępczej  oraz wspierających osoby niepełnosprawne  ( na podstawie  informacji jednostek) 
 

 

Jednostka  Nazwa zadania  

 

Koszt ogółem             

w zł 

Uwagi 

PCPR  Wągrowiec 

 

Realizacja Programu rozwoju rodzinnej pieczy 

zastępczej w Powiecie Wągrowieckim                                          
                250.000  

Wsparcie procesu usamodzielnienia podopiecznych 

pieczy zastępczej  
100.000  

 

 

DPS Srebrna Góra 

Razem               1.080.000  

Wymiana pokrycia dachowego 400.000  

Remont elewacji budynków 400.000  
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Remont kuchni 60.000  

Remont  łazienek i pokoi mieszkalnych  150.000  

Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem  szt.2   25.000  

Zakup ciągnika 50.000  

Wtz Wągrowiec  - wymiana  rolet i lamp w pracowniach 

 - zakup stołów i  krzeseł do pracowni 

- zakup komputera  stacjonarnego i drukarki 

kolorowej,  

- zakup lodówki; 

- zakup  sprzętu rehabilitacyjnego: bieżni, rowerka                       

i steppera 

30.000 

 

Wtz Wapno  Zmiana użyteczności  budynku-przystosowanie 

obiektu w Gołańczy na potrzeby warsztatu terapii 

zajęciowej, zgodnie z wymaganiami p-poż                                       

i sanitarnymi   

220.000 Złożony został wniosek       

o dofinansowanie  ze 
środków PFRON- 

możliwość uzyskania 

dofinansowania w 
wysokości 160.000 zł 

Wniosek obejmuje: 

zabudowę klatki 
schodowej, montaż 

instalacji oddymiania, 

zmianę nawierzchni 
podłogowych, remont i 

wyposażenie łazienek , 

zmianę pokrycia ścian w 3 
pomieszczeniach, wymianę  

drzwi,  doposażenie 

pracowni 

 


