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I. PODSTAWY PRAWNE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PCPR  

W ŁOWICZU 

1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U.  

z 2019r., poz. 2134 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1507  

z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji  

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1472). 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  

z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 września 2007r o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1272  

z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 2094  

z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

869 z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 

511 późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 

2018r. poz. 1878 z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). 

15. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1460 z późn. zm.). 

16. Statut Powiatu (Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 

2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego (t.j. Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018r. poz. 2418). 
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17.  Statut PCPR w Łowiczu (Uchwała Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu). 
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II. W S T Ę P 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu (PCPR) jest budżetową jednostką 

organizacyjną i zostało powołane Uchwałą Powiatu Łowickiego Nr XI/55/99 z dnia 25 

sierpnia 1999r. w celu wykonywania zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizuje zadania własne, zadania  

z zakresu administracji rządowej wynikające z Ustaw i przepisów wykonawczych, Uchwał 

Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi szeroką działalność na rzecz 

mieszkańców powiatu łowickiego w celu poprawy warunków ich życia. Centrum realizuje 

zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej, 

projekty i programy związanie z realizacją zadań ustawowych oraz inne zadania 

wynikające z odrębnych przepisów. 

PCPR przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej. 

Oprócz pomocy finansowej PCPR oferuje pomoc przy integracji ze środowiskiem osób 

mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego. Pomaga również osobom, 

które uzyskały status uchodźcy w naszym kraju.  

Do zadań PCPR należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz organizowanie 

opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej.  

PCPR w Łowiczu prowadzi także działalność informacyjną, mającą na celu przybliżenie 

istniejących praw i uprawnień. 

Jednostka organizuje również szkolenia przyczyniające się do doskonalenia zawodowego 

kadr pomocy społecznej z terenu powiatu łowickiego oraz doradza metodycznie 

kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 

Na realizację zadań PCPR w Łowiczu pozyskuje środki finansowe w ramach programów 

Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu posiada Statut oraz Regulamin 

Organizacyjny. Aktualnie obowiązuje Regulamin Organizacyjny PCPR, przyjęty Uchwałą  

Nr 221/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 sierpnia 2019r., który określa strukturę 

organizacyjną oraz szczegółowe zakresy działań komórek organizacyjnych jednostki.  
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III.  REALIZACJA ZADAŃ ZESPOŁU DO SPRAW ŚWIADCZEŃ 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym i pełnoletnim 

wychowankom rodzin zastępczych 

1. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. PCPR w Łowiczu wypłaciło 86 rodzinom 

zastępczym świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 116 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych:  

- spokrewnionych w wysokości 694,00 zł miesięcznie na dziecko, 

- niezawodowych, zawodowych w wysokości 1 052,00 zł miesięcznie na dziecko, 

- 4 rodziny zastępcze otrzymywały dodatek z tytułu opieki nad  

4 niepełnosprawnych dzieci w wysokości 211,00 zł miesięcznie na dziecko. 

Łącznie wydatkowana kwota na w/w rodziny wynosiła 882 913,89 zł. 

- 17 dzieci otrzymało jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny 

zastępczej dziecka w wysokości po 1 000,00 zł na dziecko na kwotę  

17 000,00 zł, 

- w jednej rodzinie zastępczej pomocowej przebywało 4 dzieci w związku  

z urlopem rodziny zastępczej zawodowej, na które zostały wypłacone 

świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości  

6 656,23 zł. 

2. PCPR w Łowiczu wypłaciło pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych na łączną kwotę 167 589,75 zł w tym:  

- dla 19 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 103 561,75 zł  

(po 526,00 zł miesięcznie), 

- dla 9 wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 62 451,00 zł, 

- dla 1 wychowanka na zagospodarowanie w wysokości 1 577,00 zł. 

3. PCPR w Łowiczu wypłaciło 3 rodzinom zastępczym zawodowym, w których 

przebywa powyżej 3 dzieci środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości – 26 435,65 zł. 

Plan na zadania 1-3 wynosił: 1 101 461,40 zł. 

Realizacja: 99,92%. 

4. PCPR w Łowiczu wypłaciło dodatek wychowawczy dla dzieci w wieku do 18 roku 

życia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu łowickiego.  

Świadczenie w wysokości po 500,00zł miesięcznie wypłacono 58 rodzinom 

zastępczym, w których przebywało 82 dzieci na łączną kwotę 385 314,30 zł. 
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Plan na zadanie 4 wynosił: 392 150,00 zł. 

Realizacja: 99,25%  

5. PCPR w Łowiczu wypłaciło świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości po 

300,00 zł na dziecko dla 67 dzieci uprawnionych i umieszczonych w 57 rodzinach 

zastępczych na łączną kwotę 20 100,00 zł. 

Wypłacone koszty obsługi wynosiły 650,00 zł. 

 Plan na zadanie 5 wynosił: 27 900,00 zł.  

Realizacja 74,37%  

Świadczenia finansowe wypłacane pełnoletnim wychowankom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. sprawowano opiekę nad 11 wychowankami 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

PCPR w Łowiczu wypłaciło pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 76 523,72 zł w tym:   

- kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków na kwotę  37 097,72 zł,  

- na usamodzielnienie dla 5 wychowanków na kwotę  34 695,00 zł, 

- na zagospodarowanie dla 3 wychowanków na kwotę  4 731,00 zł. 

Plan wynosił: 77 000,00 zł 

Realizacja: 99,38%  

Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zawodowych i rodzin 

pomocowych oraz z tytułu realizacji innych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie 

pieczy zastępczej wyniósł 157 823,02 zł: 

1. PCPR w Łowiczu wypłaciło 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 22 

dzieci miesięczne wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki  

i wychowania na łączną kwotę 134 100,00 zł. 

2. PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 osób, które pełniły 

funkcję osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich w rodzinach zawodowych, w których przebywa powyżej 3 dzieci na 

łączną kwotę 8 880,00 zł. 

3. PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia z pochodnymi dla 1 rodziny pomocowej, 

która pełniła funkcję w sytuacji czasowego niesprawowania opieki nad 4 dzieci 

przez rodzinę zastępczą zawodową z tytułu urlopu na łączną kwotę 1 163,03 zł.  

4. Wynagrodzenie dla osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny  

i systemie pieczy zastępczej tj. psycholodzy, pielęgniarka, która towarzyszyła przy 

przewozie dzieci, 2 osoby, które szkoliły rodziny zastępcze, informatyk  

– 13 679,99 zł. 
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Plan na zadanie wynosił: 160 400,00 zł. 

Realizacja: 89,86% 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

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

dziecka w pieczy zastępczej, 

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

dziecka w pieczy zastępczej, 

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

latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 

31.12.2019r. wystawiło noty księgowe dla następujących gmin o zwrot kosztów za pobyt 

dzieci: 

- Gmina Zduny   478,37 zł, 

- Gmina Kocierzew  12 492,00 zł, 

- Gmina Łyszkowice  10 476,00 zł, 

- GOPS Łowicz  45 695,14 zł, 

- GOPS Nieborów  12 784,53 zł, 

- Gmina Bielawy  4 972,93 zł, 

- MOPS Łowicz  118 398,30 zł. 

Łącznie gminy poniosły wydatki za 54 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 

łączną kwotę 205 297,27 zł. 

Plan na zadanie: 199 281,00 zł. 

Realizacja: 103,02%  

Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Na podstawie Uchwały Nr VII/38 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25.03.2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wydało: 

- 171 decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej, 

- 16 decyzji o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt 

dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, 

- 3 decyzje o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt 

dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 



 Strona 8 z 53 

 

- 26 decyzji uchylających w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

w tym: 22 decyzji uchylających w rodzinnej pieczy zastępczej i 4 decyzje 

uchylające w instytucjonalnej pieczy zastępczej z powodu opuszczenia przez 

dziecko pieczy zastępczej. 

Przekazywanie do biura informacji gospodarczych informacji o powstaniu 

zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt 

dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przekazało dane 

dotyczące nowych dłużników: 

- 3 dłużników zalegających za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,  

- 15 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci  

w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia,  

- 2 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia. 

2. Na dzień 31.12.2019r. w rejestrach BIG umieszczone są dane 15 dłużników 

zalegających z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w tym: 

- 11 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

- 4 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. PCPR w Łowiczu wystawiło 8 pozwów  

o alimenty w stosunku do 13 rodziców biologicznych (8 dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej). 

Sąd Rejonowy w Łowiczu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał 6 postanowień  

o ustaleniu alimentów od rodziców biologicznych. 

Alimenty zasądzone kształtowały się od 50,00 zł do 750,00 zł/miesięcznie. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. złożyło do komornika 

sądowego przy sądzie rejonowym 4 wnioski egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania 

zaległych i bieżących alimentów (od 4 rodziców biologicznych dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej).  

W związku z zasądzonymi alimentami na dzień 31.12.2019r.: 

- 22 rodziców biologicznych płaci regularnie zasądzone alimenty, 

- 8 rodziców biologicznych płaci nieregularne alimenty lub spłaca alimenty 

zaległe, 

- 6 rodziców biologicznych wzywanych jest pisemnie do uregulowania 

zasądzonych alimentów, 

- 2 rodzicom biologicznym, na wniosek rodzin zastępczych zostały wydane  

2 decyzje administracyjne w sprawie umorzenia w całości postępowania  

w sprawie dochodzenia zaległych świadczeń alimentacyjnych z odsetkami. 
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Powodem wydania decyzji był powrót dziecka do rodzica biologicznego oraz 

opuszczenie rodziny zastępczej z powodu usamodzielnienia, 

- w stosunku do 57 rodziców biologicznych po uzyskaniu postanowień sądu 

rejonowego o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone są postępowania 

egzekucyjne u komorników sądowych przy sądach rejonowych na terenie 

całego kraju według właściwości zameldowania dłużnika, 

- w stosunku do 7 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym w Łowiczu wyegzekwował należne alimenty w ramach posiadanych 

środków przez rodziców biologicznych. 

Zgłaszanie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie ze względu na uchylanie 

się dłużnika od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. 

PCPR w Łowiczu złożyło 38 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wobec rodziców 

biologicznych, którzy uchylali się od płacenia zasądzonych alimentów na dzieci 

przebywające w rodzinach zastępczych i 13 o popełnieniu przestępstwa wobec rodziców 

biologicznych, którzy uchylali się od płacenia zasądzonych alimentów na dzieci 

przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

PCPR w Łowiczu nie posiada informacji dotyczącej wydanych Postanowień Sądu  

z Wydziału Karnego o uzyskanej karze, ponieważ nie jest on stroną postępowania. 

Reprezentujemy jedynie interes dziecka.  

Z informacji uzyskanych od dłużników alimentacyjnych wynika, że Sąd zasądził im prace 

użyteczno-społeczne.  Komenda Powiatowa Policji Postanowieniem odmawia wszczęcia 

dochodzenia w sprawie ze względu na trudną sytuację klienta lub złożenie przez niego 

oświadczenia, że będzie płacił za sądzone alimenty. 

ZADANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym za pobyt dzieci na terenie 

innych powiatów 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na terenie innych powiatów (na podstawie 

podpisanych porozumień pomiędzy powiatami) w 9 rodzinach zastępczych, w których było 

umieszczonych 12 dzieci, powiat łowicki refundował świadczenie finansowe na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci. 

Świadczenia wypłacane były na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 

- spokrewnionej w wysokości 694,00 zł miesięcznie na dziecko, 

- niezawodowej w wysokości 1 052,00 zł miesięcznie na dziecko. 

Dział 855, Rozdziała 85508 

§ 2320 Dotacja celowa na zadania bieżące. 

Plan na zadanie: 168 343,00 zł. 

Realizacja zadania: 73,10% 

Na terenie powiatu łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy 

powiatami) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w 14 rodzinach zastępczych 
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przebywało 15 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Powiaty, z których 

pochodziły dzieci refundowały powiatowi łowickiemu comiesięczne wydatki na dzieci.  

W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

wystawiało dyspozycje dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not 

księgowych dla powiatów o zwrot środków finansowych za pobyt dziecka.  

Dział 855, Rozdziała 85508 

§ 2320 Dotacja celowa na zadania bieżące. 

Plan na zadanie: 165 351,00 zł. 

Realizacja: 111,27%  

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wystawiło dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych dla MOPS  

w Łowiczu o zwrot kosztów za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej. 

Łącznie gmina poniosła wydatek za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

w wysokości 10 543,87 zł. 

Dział 855, Rozdziała 85508 

§ 2900 Wpłata gmin za pobyt dzieci z terenu powiatu łowickiego, które przebywają  

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 

Plan na zadanie: 16 806,00 zł. 

Realizacja: 62,74% 

Finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

1. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na terenie innych powiatów (na 

podstawie podpisanych porozumień) w placówkach przebywało 15 dzieci z terenu 

powiatu łowickiego. 

2. Koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

kształtował się na poziomie od 3 302,00 zł do 7 618,00 zł miesięcznie. 

Dział 855, Rozdziała 85510 

§ 2320 Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące. 

Plan na zadanie: 767 300,00 zł 

Realizacja: 78,79%  
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Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wystawiało dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawiana not księgowych dla Gminy Łowicz  

i Chąśno oraz MOPS Łowicz o zwrot kosztów za pobyt 6 dzieci.  

Łącznie gminy poniosły wydatki za pobyt dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 84 479,74 zł. 

Dział 855, Rozdziała 85510 

§ 2900 Wpłata gmin za pobyt dzieci z terenu powiatu łowickiego, które przebywają  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 Plan: 95 900,00 zł. 

 Wpływy: 84 479,74 zł (88,09% planu). 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy sądzie rejonowym 2 wnioski egzekucyjne w sprawie 

wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów od 2 rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

2. W związku z zasądzonymi alimentami w latach poprzednich od rodziców 

biologicznych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

na dzień 31.12.2019r.: 

- 1 rodzic biologiczny płaci zasądzone alimenty bieżące, 

- 3 rodziców biologicznych posiada zasądzone alimenty i sąd nadał klauzule 

wykonalności dyrektorowi domu dziecka, 

- w stosunku do 6 rodziców biologicznych, po uzyskaniu z sądu rejonowego 

postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone jest postępowanie 

egzekucyjne u komorników sądowych przy sądach rejonowych na terenie 

całego kraju według właściwości zameldowania dłużnika, 

- w stosunku do 6 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym w Łowiczu na wniosek pełnoletnich wychowanków umorzył 

postepowanie egzekucyjne, co do alimentów bieżących i zaległych, 

- w stosunku do 2 rodziców biologicznych, Komornik Sadowy przy Sądzie 

Rejonowym w Łowiczu na wniosek PCPR w Łowiczu zawiesił postepowanie 

egzekucyjne. 

3. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu 4 wnioski egzekucyjne w sprawie 

wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów od 4 rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  
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IV. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

realizuje zadania powiatu wynikające z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U.  

z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) o pomocy społecznej, a mianowicie:  

- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

Ponadto Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. 

zm.). 

W/w zadania realizowane były poprzez dyżury specjalistów – psychologa, pedagoga, 

psychoterapeutę rodziny i specjalistę pracy socjalnej. 

W 2019r. w PIK dyżurowało 3 specjalistów: specjalista pracy socjalnej i 2 psychologów. 

Jeden z psychologów kończy psychoterapię, dlatego wspiera klientów również 

terapeutycznie. Każdy ze specjalistów dyżuruje raz w tygodniu przez 3 godziny.  

Informacja o możliwości skorzystania z wsparcia jest dostępna na stronie internetowej 

PCPR w Łowiczu.  

Zapisy prowadzone są przez sekretariat w godzinach urzędowania PCPR. W razie 

potrzeby specjaliści umawiają klientów na kolejne wizyty.  

W 2019 roku nie był zatrudniany prawnik ze względu na małe zainteresowanie pomocą 

prawną wynikającą z możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej  

i obywatelskiej. Podstawowe informacje prawne przekazują klientom również specjaliści 

pracy socjalnej.  

W okresie sprawozdawczym ogółem udzielono 248 porad dla 239 osób, w tym: 

- psycholog – 80 porad dla 83 osób,  

- pedagog – 56 porad dla 62 osób, ( do 30.06.2019), 

- psychoterapeuta rodziny – 39 porad dla 29 osób (do 31.05.2019), 

- psycholog-terapeuta – 45 porad dla 46 osób, 

- specjalista pracy socjalnej – 28 porad dla 19 osób. 

Wizyty pierwszorazowe – 49. 

Ze wsparcia specjalistów skorzystało: kobiet – 137, mężczyzn – 33, dzieci – 69. 

29 dzieci korzystało z wsparcia pedagoga, 20 dzieci ze wsparcia psychologa, 1 dziecko ze 

wsparcia psychoterapeuty rodziny, 3 dzieci ze wsparcia specjalisty pracy socjalnej, 16 

dzieci z wsparcia psychologa-terapeuty.  

Ilość osób przyjętych przez poszczególnych specjalistów: 

- pedagog – 62 osoby (kobiet – 26, mężczyzn – 7, dzieci – 29) – do 30.06.2019r., 

- psycholog – 83 osoby (kobiet – 56, mężczyzn – 7, dzieci – 20), 

- psychoterapeuta rodziny – 29 osób (kobiet – 17, mężczyzn – 11, dzieci - 1) – do 

31.05.2019r., 
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- psycholog-terapeuta – 46 osób (kobiet – 25, mężczyzn – 5, dzieci – 16), 

- specjalista pracy socjalnej – 19 osób (kobiet – 13, mężczyzn – 3, dzieci – 3). 

Dzieci korzystające z usług pedagoga to głównie dzieci z rodzin zastępczych. 

Jedna osoba mogła wielokrotnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia. 

W okresie sprawozdawczym założono 1 Niebieską Kartę, którą przekazano do właściwego 

zespołu interdyscyplinarnego. 

Z pomocy specjalistów PIK korzysta coraz więcej osób między innymi na polecenie sądu, 

który wydając postanowienie jednocześnie zobowiązuje małżonków do podjęcia terapii  

w PCPR w Łowiczu.  

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości wsparcia 

przekazywane były także przez pracowników socjalnych PCPR w godzinach urzędowania 

PCPR. 

Oprócz przemocy w rodzinie wśród klientów PIK przeważają osoby z problemami 

rodzinnymi i małżeńskimi, opiekuńczo-wychowawczymi, emocjonalnymi, dotyczącymi 

sprawowania władzy rodzicielskiej, itp.  

Pracownicy PCPR w Łowiczu sukcesywnie podnoszą kwalifikacje w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjaliści pracy socjalnej uczestniczyli  

w warsztatach w zakresie postępowania w sytuacji kryzysowej, w szkoleniach na temat: 

„Problemy emocjonalne ludzi młodych oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających, 

„Dopalacze i substancje psychoaktywne”, „Cyberprzestrzeń, jako współczesne zagrożenie 

dzieci i młodzieży. Rola rodziców i opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa”. 

Ponadto pracownik PCPR uczestniczył w organizowanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi 

spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym na temat mediacji, jako alternatywnej metody 

rozwiązywania sporów.  

Specjalista pracy socjalnej dyżurujący w PIK jest również członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu. Bierze 

czynny udział w pracach grupy roboczej. 
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V.  PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY 

W ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzony był 

program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (dotacja ŁUW), który 

PCPR w Łowiczu realizuje nieprzerwalnie od 2007r.  

W 2019r. do programu przystąpiło i ukończyło go 12 mężczyzn.  

Program realizowany był w warunkach izolacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu w okresie 

od 9 września 2019r. do 2 grudnia 2019r.  

Liczba godzin programu w przeliczeniu na 1 uczestnika: 72. 

Odbyły się 2 spotkania indywidualne oraz 22 spotkania grupowe podzielone na blok 

edukacyjny i korekcyjny, na który składały się wykłady, ćwiczenia, i warsztaty. 

Osoby prowadzące – trener/wychowawca, prawnik, pracownik socjalny. 

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

jest treningiem, który stawia sobie za cel zakończenie stosowania różnorodnych form 

przemocy przez sprawcę, przejęcie odpowiedzialności za tę przemoc, kształtowanie 

gotowości do zmiany.  

Celem pracy grupowej jest m. in. zwiększenie świadomości w obszarze własnego 

funkcjonowania i rozpoznanie przemocy, jako środka kontroli ofiary, zwiększenie 

gotowości do zmiany, uzyskanie praktycznych informacji na temat zmiany swojego 

zachowania, przejęcie odpowiedzialności za własne zachowanie. Pomiędzy 

poszczególnymi „sesjami” uczestnicy mieli do wykonania różnorodne zadania domowe.  

W początkowym okresie pracy grupowej uwaga uczestników była kierowana na zjawisko 

przemocy, jej formy i rodzaje. Ważnym elementem tego etapu jest ukazanie 

intencjonalności działań, a nie ich przypadkowości, jak chcą tego często sprawcy. Służy 

temu m.in. analiza sytuacji, która spowodowała, że uczestnik znalazł się w programie.  

Program dał również możliwość uzyskania wiedzy na temat prawnych aspektów przemocy 

oraz możliwości szukania pomocy w kierunku zmiany zachowań. 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie były 

kierowane w szczególności do: 

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 

odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec 

których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do 

uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, 

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia 

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, 

substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie 

podstawowej terapii, 

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa  

w programie korekcyjno-edukacyjnym lub zostaną zmotywowane przez 

pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, członków zespołu 

interdyscyplinarnego, specjalistów punktu interwencji kryzysowej lub inne 
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osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec 

osób najbliższych. 

Zasadą jest, że program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. 

Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat 

zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności 

niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę 

korzystania ze wsparcia społecznego. 

Finanse: 

Program w całości finansowany był z dotacji Ministerialnej za pośrednictwem Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 

Przyznana kwota to: 8 460,00 zł. 

Środki wykorzystane: 7 864,39 zł. 
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VI. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Karta Polaka 

Zadanie starosty dotyczące wypłaty świadczeń na podstawie ustawy z dnia 7 września 

2007r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1272 z późn. zm.) jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach 

miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie 

pieniężne, jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. 

Świadczenie może zostać przyznane maksymalnie na okres 9 miesięcy. W okresie 

pierwszych 3 miesięcy cudzoziemiec, któremu przyznano świadczenie, otrzymuje 50% 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku na siebie i małżonka oraz 

50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko. Przy czym, pod uwagę brani są jedynie 

członkowie rodziny (małżonkowie i małoletnie dzieci), którzy przebywają razem  

z cudzoziemcem na terytorium Polski. W okresie od 4 do 9 miesiąca wypłacane będzie 

60% wspomnianych wyżej kwot.   

W 2019 r. wypłacono świadczenie pieniężne dla 1 osoby (wraz z rodziną) na podstawie 

Karty Polaka. 

Łączna kwota – 14 850,00 zł. 

2. Repatrianci  

Wypłata świadczeń dla repatriantów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej. Potrzebę pomocy repatriantom określono w preambule ustawy o repatriacji: 

„W poczuciu głębokiej więzi z Polakami - potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami 

komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, 

osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu do 

Polski, prześladowanymi z powodu swojego pochodzenia oraz przywiązania do wiary, 

tradycji i umiłowania wolności, skazanymi na pracę w nieludzkich warunkach, głód, 

choroby i częstokroć na fizyczne wyniszczenie; którzy, mimo wszelkich przeciwności, 

nigdy nie wyrzekli się Polski, jej tradycji i kultury, a miłość i przywiązanie do Ojczyzny 

przekazali swoim potomkom - pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców 

krzywdy, uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji 

rodakom, którzy pozostali na Wschodzie”. 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1472). 

W 2019 r. wypłacono świadczenie pieniężne – pomoc ze środków budżetu państwa – dla 

1 repatrianta (wraz z rodziną).  

Łączna kwota – 40 203,18 zł. 

W tym: 

- na pokrycie kosztów przejazdu – 6 157,00 zł, 

- na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 29 182,44 zł, 
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- na pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki -  

4 863,74 zł (dotacja została przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki  

w Łodzi). 

3. Cudzoziemcy, uchodźcy 

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej: „Cudzoziemcowi, który uzyskał  

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przybywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach udziela się pomocy mającej na celu 

wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca". 

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

cudzoziemca. 

Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za 

pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia 

uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  

w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia  

12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2094 z późn. zm.). 

Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, 

jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub 

uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach. 

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje 

ona: 

- świadczenia pieniężne w wysokości od 647 zł do 1 376 zł miesięcznie na osobę 

przeznaczone na: 

o utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, 

obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, 

o pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, 

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

- pracę socjalną, 

- poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne  

i rodzinne, 

- udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami,  

w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz 

organizacjami pozarządowymi, 

- inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca. 

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. 
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Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem 

obywatela polskiego. 

W 2019r. wydano jedną decyzję odmawiającą pomocy mającej na celu wspieranie 

procesu integracji dla 1 osoby posiadającej status uchodźcy ze względu na niespełnianie 

wymogów ustawowych. 

4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej (DPS) (ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  

t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy  

w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej.  

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej 

dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.  

W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek 

województwa, z zastrzeżeniem ust. 5 art. 58. 

PCPR w Łowiczu w imieniu Starosty Łowickiego wydawało decyzje o umieszczeniu  

w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie przewlekle chorych „Borówek” im. 

Krystyny Bochenek w Borówku. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wydano 99 decyzji administracyjnych 

dotyczących DPS w Borówku, w tym:  

- 10 decyzji w sprawie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej, 

- 15 decyzji wygaszających prawo do pobytu w domu pomocy społecznej  

w związku ze śmiercią mieszkańca, 

- 72 decyzje zmieniające w sprawie zmiany wysokości odpłatności za pobyt  

w domu pomocy społecznej dla osób umieszczonych przed 2004r. (tzw. stare 

zasady) po waloryzacji ich dochodów, 

- 1 decyzję odmowną w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznej  

z powodu niespełniania warunków wynikających z ustawy o pomocy społecznej, 

- 1 decyzję uchylającą umieszczenie z powodu rezygnacji mieszkańca (cofniecie 

zgody na umieszczenie). 
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VII.  ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ  

I ZAWODOWEJ 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z dn. 27.08.1997r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) i rozporządzenie MPiPS z dnia  

25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 926) stanowią podstawę do 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja społeczna 

ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.  

Rehabilitacja zawodowa ma ułatwić osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie 

odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania  

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.  

Samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonuje zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w następujących formach: 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy 

Urząd Pracy w Łowiczu: 

- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

- jednorazowe środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

Zarząd Funduszu w miesiącu lutym 2019 roku przekazał informację o wysokości środków 

PFRON określonych algorytmem przypadających na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku. 

Dla Powiatu Łowickiego przyznano wówczas kwotę w wysokości 1 722 834,00 zł, która 

została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą NR VI/43/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku. 
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W dniu 29 października 2019 roku otrzymaliśmy informację z Zarządu Funduszu  

o zwiększeniu środków PFRON określonych algorytmem przypadających na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku o kwotę 72 969,00 zł.  

W związku z powyższym w dniu 19 grudnia 2019 doszło do zmiany załącznika do Uchwały 

Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego określającego środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 na kwotę 1 795 803,00 zł. 

Plan na turnusy rehabilitacyjne w 2019 roku po zmianach wynosił 140 000,00 zł. 

Do dnia 31.12.2019r. o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

ubiegało się 181 osób, w tym 52 opiekunów i przyznano dofinansowanie dla 129 osób. 

W tym: 

- 35 opiekunów na kwotę 127 547,00 zł. 

W tym: 

- 4 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami złożyły rezygnację na kwotę  

7 664,00 zł oraz 2 dwie osoby niepełnosprawne na kwotę 2 024,00 zł. 

Ogółem wypłacono dofinansowanie dla 119 osób na kwotę 117 859,00 zł. 

Wykorzystano 84,19% planu na turnusy rehabilitacyjne.  

Plan na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze w 2019r. po zmianach wynosił 416 043,00 zł. 

Do dnia 31.12.2019r. na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 366 wniosków.  

Wnioski były rozpatrywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 /2019 z dnia 29 marca 2019r. 

Dyrektora PCPR w Łowiczu w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PFRON do 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz Zarządzenia Nr 15 /2019 z dnia 29 marca 2019r.  

w sprawie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych dla osób niepełnosprawnych w 2019r.  

Rozpatrzono pozytywnie 356 wniosków na kwotę 360 187,16 zł. 

W tym:  

- 4 rezygnacje na kwotę 6 140,00 zł. 

Wypłacono dofinansowanie dla 352 osób na kwotę 352 401,62 zł. 

Wykorzystano 84,70% planu na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze.  

Plan na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w 2019r. wynosił 70 000,00 zł. 

Do dnia 31.12.2019r. wpłynęły 24 wnioski. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 29 marca 2019 Dyrektora PCPR w Łowiczu 

wysokość dofinasowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych, w komunikowaniu się wynosiła do 60% kosztów kwalifikowalnych 

przedsięwzięcia nie więcej niż 15 000,00 zł.    
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Rozpatrzono pozytywnie 23 wnioski na kwotę 77 838,06 zł w tym: 4 rezygnacje na kwotę  

9 898,34 zł  

- wypłacono dofinansowanie dla 19 osób na kwotę 65 814,56 zł. 

Wykorzystano 94,02% planu dofinansowania na likwidacje barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych.  

Plan dofinansowania sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych -  

4 000,00 zł. 

Do dnia 31.12.2019r. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób 

niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego złożyła wniosek (zaktualizowany). Wypłacono 

dofinansowanie dla stowarzyszenia na kwotę 4 000,00 zł. 

Wykorzystano 100% planu dofinansowania sportu kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych.  

W informacji zwiększającej środki z Funduszu określono konkretne kwoty związane  

z dofinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i tak plan po 

zmianach wynosił 1 085 760,00 zł. 

Do dnia 31.12.2019r. wypłacono dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parmie oraz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu kwotę 1 085 760,00 zł.  

Wykorzystano 100 % planu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  

Rozliczenie środków z Funduszu za 2019 rok 

Zgodnie zapotrzebowaniem złożonym przez PCPR w Łowiczu Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na konto 1 753 607,00 zł: 

- na zadania  1 710 834,00 zł, 

- na obsługę  42 773,00 zł. 

Ze sprawozdania finansowo-rzeczowego wynika, że ogółem wykorzystano 1 748 479,18 zł 

środków w tym: 

- na rehabilitację zawodową wykorzystano      80 000,00 zł, 

- na rehabilitację społeczną wykorzystano  1 625 834,18 zł, 

- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań       42 645,00 zł.  

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019r.       5 127,82 zł. 

Wykorzystano 99,71% środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji PCPR realizuje również inne programy jak: 

- „Program wyrównywania różnic między regionami III”. 

W dniu 31.01.2019r. PCPR w Łowiczu rozliczyło projekt np.: Zakup samochodu typu „bus” 

dla DPS „Borówek”. Wyrównywanie różnić między regionami III w obszarze D”. 

Koszt realizacji projektu - 158 800,00 zł. 

Kwota przyznana przez PFRON - 80 000,00 zł. 

Udział własny - 78 800,00 zł. 
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Wykorzystano w 100% środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na w/w projekt. 

System Obsługi Wsparcia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przystąpiło do realizacji programu 

System Obsługi Wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

W ramach tego programu Wnioskodawcy będący osobami niepełnosprawnymi mogą 

składać wnioski z zakresu rehabilitacji społecznej oraz programu „Aktywny Samorząd”  

w następnych latach w formie elektronicznej.  

Dzięki temu programowi osoby niepełnosprawne bez wychodzenia z domu, mają 

możliwość samodzielnego złożenia wniosku, podpisania, dokonania ewentualnych 

wyjaśnień i uzupełnień, podpisania umowy oraz złożenia rozliczenia umowy. 

W ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II studenci mogą składać wnioski  

w wersji elektronicznej.  

Do dnia 31.12.2019r. wpłynęły 2 wnioski na Moduł II w formie elektronicznej. 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie jest jednostką pobytu dziennego prowadzoną przez 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI” dla 30 osób  

z niepełnosprawnościami.  

W 2019 r. Warsztat prowadził zajęcia w oparciu o Roczny Plan Pracy placówki oraz  

w oparciu o Indywidualne Programy Terapii i Rehabilitacji dla każdego uczestnika  

w następujących pracowniach tematycznych: 

- szkole życia, 

- gospodarstwa domowego, 

- ceramiczno – wikliniarskiej, 

- komputerowej, 

- krawiecko – rękodzielniczej, 

- plastycznej.  

W w/w pracowniach uczestnicy zdobywali umiejętności wyrabiania i podnoszenia 

zaradności osobistej, kształtowania umiejętności gospodarczych, porządkowych  

i higienicznych, utrwalania wiadomości i umiejętności pisana, czytania i liczenia, uczyli się 

pomagać innym i współpracować w grupie.  

Ważnym elementem zajęć w Warsztacie są zajęcia umiejętności zawodowych. Uczestnicy 

podczas nich zdobywali umiejętności gospodarowania czasem pracy, odpowiedzialności, 

systematyczności, umiejętności nie ulegania presji czasu pracy, także dokładności  

w wykonywanych pracach czy czynnościach, jak również odpowiedzialności za mienie 

placówki.   

Prace powstałe podczas zajęć wystawiane są na aukcjach, a dochód przeznaczany na 

rehabilitację społeczną uczestników. Dzięki temu w 2019 r. podopieczni Warsztatu mogli 
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uczestniczyć w 5 dniowej wycieczce do Poddąbia, rozwijać się kulturowo poprzez udział  

w spektaklach teatralnych czy filmowych.  

W 2019 r. uczestnicy Warsztatu poza zajęciami w pracowniach brali udział w licznych 

zajęciach dodatkowych podnoszących ich wiarę we własne siły, motywację i zadowolenie  

z pracy, tj.: konkursach, plenerach, zawodach sportowych.  Uczestniczyli w zawodach 

Bulle w Skierniewicach, jak również w Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemi Łódzkiej 2019” w Łodzi, prezentowali swoje 

umiejętności podczas Pikniku Europejskiego w Łowiczu, wykonywali prace plastyczne na 

konkurs eksponowane na wystawie w Muzeum w Łowiczu oraz w Galerii „Apteka Sztuki”  

w Warszawie.  

Troje uczestników zostało laureatami etapu wojewódzkiego konkursu PFRON 2019 

Sztuka Osób Niepełnosprawnych pt.: „Podróże moich marzeń”. 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu jest jednostką pobytu dziennego dla 30 

uczestników i prowadzony jest przez Caritas Diecezji Łowickiej.  

Uczestnikami Warsztatu są osoby pow. 18 r życia, posiadające orzeczony stopień 

niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany.  

W roku 2019 na zajęcia do Warsztatu uczęszczały osoby z gminy: Kiernozia, Kocierzew, 

Zduny, Bielawy, Domaniewice, Łyszkowice oraz Łowicz.      

Każdy z uczestników realizował indywidualny program rehabilitacji i terapii, który był 

tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu 

środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej 

punktowej oceny z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji Uczestnika.  

Realizowany był trening umiejętności zachowań społecznych poprzez: 

- trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, 

- trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, 

- trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia, 

- trening zachowań rynkowych i ekonomicznych, 

- trening w rozwiązywaniu problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

- trening przygotowania do podjęcia pracy. 

Działania Warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się  

w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom 

intelektualnym i predyspozycjom.  

W ramach zajęć praktycznych odbywał się z „trening ekonomiczny” i zorganizowane 

zostały wyjazdy uczestników w grupach wraz z instruktorem terapii zajęciowej do 

wybranych marketów oraz sklepów znajdujących się na terenie powiatu. Trening polegał 

na poznaniu zasad planowania zakupów, specyfiki i umiejętnego wydatkowania środków 

pieniężnych na podstawie planu. Poznania poszczególnych artykułów spożywczych, 

przemysłowych, chemicznych, kosmetycznych, wyboru produktu w korelacji z ceną  

i posiadanymi środkami finansowymi.  
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Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywała się w grupach 

w sześciu pracowniach terapeutycznych: 

- gospodarstwa domowego, 

- krawieckiej,  

- komputerowo-edukacyjnej, 

- przyrodniczo-ogrodniczej, 

- arteterapii, 

- plastycznej. 

       W Warsztacie funkcjonuje także gabinet psychologa, rehabilitant prowadzi zajęcia 

sportowe, rekreacyjne oraz integracyjne.  

Na terenie Warsztatów prowadzone są różnego rodzaju zajęcia uzupełniające np.: 

warsztaty, plenery, spotkania integracyjne, olimpiady, dyskoteki, itp. Na bieżąco 

prowadzona jest współpraca z rodzinami lub opiekunami. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu współpracował również z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie 

rehabilitacji społecznej (z Fundacją Caritas Diecezji Łowickiej), instytucjami działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych, innymi warsztatami terapii zajęciowej, a także lokalnym 

Radiem Victoria w celu promocji działań Warsztatu, w dziedzinie likwidacji barier dla osób 

niepełnosprawnych (emisje komunikatów, reportaże i audycje o WTZ). W roku 2019 

Warsztat uczestniczył w 13 kiermaszach i wystawach, w tym w Kancelarii Rady Ministrów 

oraz na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wspólnoty Caritas Niepokalanów 2019 rok. 

Uczestnicy brali udział w olimpiadzie sportowej ZIEMIA ŁÓDZKA 2019, zawodach 

sportowych, Regionalnych Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce „Sprawni 

razem” w Łowiczu, Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach, imprezach 

integracyjnych i okolicznościowych, spotkaniach z zaprzyjaźnionym Warsztatem w Parmie, 

Sochaczewie, Żychlinie, Konstantynowie Łódzkim, Łęczycy, Tomaszowie Łódzkim.  

W różnorodnych konkursach plastycznych, dyskotekach i zabawach tanecznych, 

festynach, festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej i muzycznej osób 

niepełnosprawnych. 

Sześcioro uczestników naszego Warsztatu po raz pierwszy miało okazję wyjechać nad 

morze.   

W siedzibie WTZ w Urzeczu organizowane były tzw. „Dni Filmowe” i odbywały się 

projekcje filmów na „dużym ekranie” dla podopiecznych placówek. Łącznie, w roku 2019 

Uczestnicy brali udział w 49 wydarzeniach integracyjnych, sportowych i kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 



 Strona 27 z 53 

 

 

 

 

VIII. PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 

PCPR w Łowiczu od kilku lat jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”. 

W 2019r. otrzymało w pierwszej transzy środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych kwotę 110 400,03 zł, w tym: 

- na realizację Modułu I kwotę 57 200,00 zł, 

- na realizację Modułu II kwotę 46 462,00 zł, 

- na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę:  

6 738,03 zł. 

W dniu 9 grudnia 2019 roku PCPR w Łowiczu otrzymał drugą transzę środków na Moduł I 

w wysokości 198 343,76 zł w tym: 

- na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę:  

12 892,35 zł. 

Łącznie: 321 636,14 zł w tym: 

- na realizację Modułu I kwotę 255 543,76 zł, 

- na realizację Modułu II kwotę 46 462,00 zł, 

- na obsługę realizacji programu, promocję, ewaluację kwotę: 19 630,38 zł. 

Moduł I  

Obejmuje zadania z zakresu likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową, został podzielony na 4 obszary w tym: 

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej: poprzez zakup i montaż 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. 

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym poprzez: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc  

w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu. 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc  

w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), pomoc  
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w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego. 

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej. 

W ramach Modułu I wpłynęło 20 wniosków, które zostały rozpatrzone, podpisano 4 umowy 

na kwotę 57 200,00 zł, pozostałych 10 umów zostanie podpisanych w 2020 roku ze 

względu na fakt, iż w grudniu otrzymaliśmy drugą transzę środków. 

Moduł II 

Obejmuje zadania związane z finansowaniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. 

W ramach Modułu II wpłynęło 14 wniosków, z czego dla 14 wnioskodawców otrzymało 

dofinansowanie, zostały podpisane umowy, dla 9 wniosków zostało wypłacone 

dofinansowanie w wysokości 22 654,00 zł. 
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IX. REALIZACJA INNYCH PROJEKTÓW PRZY UDZIALE FINANSOWANIA 

ZEWNĘTRZNEGO 

1. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Aplikowano w konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Powiat Łowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie -  

34 347,00 zł, wkład własny - 29 789,00 zł, łączna wartość zadania – 64 136,00 zł. 

Faktyczne wykonanie – 67 862,66 zł. 

W tym: 

- dofinansowanie  34 347,00 zł, 

- wkład własny  33 515,66 zł. 

Zgodnie z założeniami konkursu otrzymane pieniądze pokryły część wynagrodzenia 

zatrudnionych w PCPR w Łowiczu 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

W 2019r. PCPR w Łowiczu przygotowało i złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”. 

W zakresie priorytetu: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na 

rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.  

Projekt miał być kontynuacją wcześniej realizowanego projektu pn. „Skuteczna po-moc”  

i zakładał m.in. przeprowadzenie szkolenia nt.: „Dziecko, jako ofiara przemocy w rodzinie” 

(20 osób – 6 godz. szkoleniowych) oraz nt.: „Dziecko w sieci – rodzina a cyberprzemoc”  

(20 osób – 6 godz. szkoleniowych). Ponadto planowaliśmy przeprowadzenie szkolenia nt.: 

„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” (20 osób – 6 godz. szkoleniowych).  

Podsumowaniem projektu miała być jednodniowa konferencja „Skuteczna po-moc”, dla 60 

osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni 

ops, pedagodzy szkolni, policjanci, kuratorzy sądowi, przedstawiciele władz powiatu 

łowickiego, itp.).  

Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale tym razem nie uzyskał 

dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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3. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Umiem więcej”. 

Realizowany przez PCPR w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.1, 

Poddziałanie IX.1.1. 

Projekt „Umiem więcej” realizowany był w okresie: 01.09. 2017r.-30.06.2019r.  

Wartość projektu (plan): 902 010,63 zł. 

W tym:  

- 2017r. –   48 053,75 zł, 

- 2018r. – 593 213,75 zł, 

- 2019r. – 260 743,13 zł. 

Dofinansowanie: 766 709,03 zł. 

Wkład własny 15% - 135 301,60 zł (2017r. – 7 208,00 zł, 2018r. – 88 981,00 zł, 2019r. –  

39 112,60 zł). Wkład własny stanowiły świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Wykonanie - 858 736,18 zł, w tym dofinansowanie – 729 925,68 zł, wkład własny –  

128 810,58 zł. 

Uczestnikami projektu były dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, rodzice 

zastępczy i osoby usamodzielniane. 

Projekt został w całości rozliczony i oceniony pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Łodzi. 

4. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Rodzina z przyszłością”. 

Realizowany przez PCPR w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, 

Poddziałanie IX.2.1. 

Okres realizacji projektu – 01.03.2019r. – 31.12.2021r. 

Wartość projektu – 1 878 264,00 zł. 

Dofinansowanie – 1 596 511,00 zł. 

Wkład własny – 281 753,00 zł (świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach 

zastępczych). 

W okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

zatwierdził wydatki ponoszone na realizację projektu w łącznej kwocie  

– 360 604,73 zł, 

W tym: dofinansowanie – 290 099,73 zł, wkład własny – 70 505,00 zł. 

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W okresie od 01.03.2019r. do 

31.12.2019r. zrealizowano:  
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W zakresie usług psychologicznych (zadanie 1). 

Zatrudniono psychologa na ½ etatu (od miesiąca września – na ¾ etatu). Zakupiono testy 

diagnostyczne. Skierowano psychologa na szkolenie z zakresu autyzmu (25 września  

i 2 października 2019r.) oraz interpretacji testów diagnostycznych. Psycholog uczestniczył 

również w szkoleniu „Więź jako czynnik chroniący rozwój” (14-15.10.2019r.) 

W zakresie rozwoju usług szkoleniowych (zadanie 2). 

1. Zorganizowano jednodniowy warsztat szkoleniowy „Problemy emocjonalne ludzi 

młodych oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających”. W szkoleniu 

uczestniczyło 13 rodzin zastępczych, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

pracownik socjalny PCPR w Łowiczu.  

2. Zorganizowano 12 godzinne szkolenie specjalistyczne nt.: „Więź jako czynnik 

chroniący rozwój” (14-15.10.2019r.). W szkoleniu uczestniczyło 15 rodzin 

zastępczych, psycholog i 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

3. Zorganizowano 12 godzinne wyjazdowe warsztaty szkoleniowe dla 16 rodzin 

zastępczych. Warsztaty nt. „wypalenia zawodowego” prowadzone były  

16-17.11.2019r. w Hotelu Reymont w Łodzi. W trakcie wyjazdu zorganizowano 

również wspólne wyjście do kina.  

W zakresie usług terapeutycznych (zadanie 3). 

1. Prowadzona była indywidualna terapia biofeedback z elementami terapii integracji 

sensorycznej dla pierwszej grupy 5 dzieci z rodzin zastępczych. Terapia 

prowadzona była w filii Niepublicznej Poradni Psychologicznej Wanda Justyńska  

w Łowiczu, przy ul. Pijarskiej 1. Terapia będzie kontynuowana dla kolejnych grup 

uczestników. 

2. Prowadzona była indywidualna terapia logopedyczna. Uczestniczyło w niej  

10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Terapia jest kontynuowana. 

Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania dzieci.  

3. Prowadzona była indywidualna terapia psychologiczna krótkoterminowa dla 

pierwszej grupy 6 osób (5 dzieci z rodzin zastępczych, 1 rodzina zastępcza). 

Terapia prowadzona była w filii Niepublicznej Poradni Psychologicznej Wanda 

Justyńska w Łowiczu, przy ul. Pijarskiej 1. Terapia jest kontynuowana dla kolejnych 

grup uczestników. 

4. Zorganizowano dziesięciodniowy wyjazd terapeutyczny dla dzieci z rodzin 

zastępczych wraz z opiekunami (12 dzieci, 8 rodziców). W takcie wyjazdu dzieci 

były diagnozowane i neurostymulowane. Opiekunowie uczestniczyli w zajęciach 

edukacyjnych, grupie wsparcia. Otrzymali też wskazówki do pracy z dziećmi. 

Wyjazd odbywał się w okresie 04-13.08.2019r. w Ośrodku Geovita w Krynicy 

Zdroju.  

W zakresie rozwoju usług pedagogicznych (zadanie 4). 

1. Prowadzona była indywidualna terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne) dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zajęcia 

prowadzone są w ich miejscu zamieszkania. Terapia jest kontynuowana. 
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2. Zatrudniono pedagoga – umowa cywilnoprawna. 

W zakresie wsparcia rodziny (zadanie 5). 

Zorganizowano „Dzień rodzicielstwa zastępczego”. W trakcie uroczystości nagrodzono 

wyróżniające się rodziny zastępcze „Aniołami dobroci”. Przygotowano poczęstunek  

i program artystyczny. Zorganizowano seans filmowy. Pozyskano sponsorów. 

W zakresie prowadzenia grupy wsparcia (zadanie 6). 

Od miesiąca września prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkania 

odbywały się raz na dwa tygodnie. Grupę prowadził psycholog zatrudniony w PCPR  

w Łowiczu. Spotkania grupy wsparcia są kontynuowane.  

Zorganizowano „Podwieczorek z ekspertem” – spotkanie z prawnikiem – dla uczestniczek 

grupy wsparcia. 

W zakresie świadczenia usług socjalnych (zadanie 7). 

1. Zorganizowano wyjazd socjoterapeutyczny dla 30 dzieci z rodzin zastępczych. 

Wyjazd odbywał się w terminie 05-18.07.2019r. w Ośrodku Kolonijnym „Skaut”  

w Ustce. W trakcie wyjazdu dzieci uczestniczyły w programie profilaktycznym 

budującym poczucie własnej wartości (zajęcia grupowe).  

2. Zatrudniono 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON) 

wspierających rodziny zastępcze zajmujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. 

Każdy z asystentów wspierał rodzinę zastępczą w wymiarze 30 godzin w miesiącu. 

Wsparcie AOON będzie kontynuowane w latach 2020-2021. 

3. Prowadzono pracę socjalną z rodzinami zastępczymi. Wypłacono dodatki dla 

pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

W zakresie realizacji wkładu własnego - świadczenia na dzieci umieszczone  

w rodzinach zastępczych (zadanie 8). 

Wkład własny w postaci świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

ponoszony jest na bieżąco. 

W zakresie usług edukacyjnych (zadanie 9). 

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę do realizacji zajęć wyrównujących 

szanse edukacyjne - prowadzenie korepetycji z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia 

z dziećmi rozpoczną się od 02.01.2020r.  

5. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Kooperacje 3 D”. 

Projekt „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  

i rodzin”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działania 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie 

kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej  

a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 

sądownictwa i policji. Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie 
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na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia pomiędzy Regionalnym Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi i partnerami: gmina Miasto Łowicz i Powiat Łowicki. Udział  

w projekcie daje możliwość uzyskania nowych umiejętności i metod pracy z klientem. 

Organizowane są spotkania konsultacyjne i szkolenia interdyscyplinarne. Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej pracuje z coachem. Opracowano Model Kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.  

W celu jego wdrożenia wybrano 5 rodzin, które wezmą udział w działaniach pilotażowych.  

PCPR  w Łowicz jako partner brało udział w spotkaniach dotyczących współpracy: 

1) 20 września 2019r. odbyło się spotkanie inicjujące, na którym omawiano zasady 

współpracy, założenia modelu kooperacji, zaprezentowano korzyści stosowania 

zaplanowanych rozwiązań oraz przedstawiono propozycję sformalizowania 

partnerstwa, jako wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin znajdujących 

się w kryzysie bądź zagrożonych kryzysem. 

2) 25 października odbyło się spotkanie formalizujące zawiązanie Partnerskiego 

Zespołu Kooperacyjnego (PZK), na którym przyjęto i podpisano deklarację 

przystąpienia do PZK oraz zaakceptowano ramowy regulamin PZK, omówiono 

również karty usług kooperantów określające zadania wykonywane przez daną 

jednostkę. 

3) W grudniu 2019 odbyły się warsztaty kooperacyjne dla członków PKZ. 

6. Projekt dofinansowywany z środków europejskich „Łowickie Centrum Wsparcia 

Społecznego”. 

Pierwszy partnerski projekt realizowany na terenie powiatu łowickiego w ramach konkursu 

RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie IX.2 

Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie 

IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.  

Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Starostę Łowickiego wyłoniono Partnera na 

realizację usług społecznych, którym zostało Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  

„Ja-Ty-My”. 

Zostały podpisane ważne dokumenty:  

1. W dniu 27.06.2019r. umowa o partnerstwie pomiędzy Powiatem Łowickim jako 

Partnerem Wiodącym zwanym Liderem a Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne 

„Ja-Ty-My” w Łodzi jako Partner nr 1. 

2. Umowa z dnia 30.07.2019r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi,  

a Powiatem Łowickim o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (numer RPLD.09.02.01-

10-F009/18-00). 

3. Podjęto Uchwałę Nr XI/72/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. Rady Powiatu Łowickiego  

zatwierdzającą realizację projektu. 
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Projekt w imieniu i z upoważnienia Powiatu realizuje PCPR w Łowiczu - Lider projektu. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 204 489,95 zł, w tym kwota dofinansowania  

2 883 589,95 zł. 

Okres realizacji projektu od 01.07.2019r. do 30.06.2021r. 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w powiecie łowickim kierowanych do 

130 osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność. 

Przewiduje się miedzy innymi: 

- utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych dla osób niepełnosprawnych, 

- stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia, 

- podjęcie pracy socjalnej dla uczestników projektu, 

- świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych i wymagających 

wsparcia w miejscu ich zamieszkania, 

- świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

- utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, 

- udzielanie poradnictwa specjalistycznego, 

- zatrudnienie opiekunów, 

- zapewnienie posiłków dla osób objętych wsparciem, 

- utworzenie usługi transportowej i przewozów specjalnych dla osób 

niepełnosprawnych i innych beneficjentów projektu. 

W sierpniu 2019r. powołano Grupę Sterującą.  

W ramach promocji projektu podjęto szereg działań takich jak:  

- opracowano i wywieszono plakaty informacyjne o projekcie w siedzibie PCPR  

w Łowiczu, Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu, MOPS w Łowiczu, GOPS z terenu Powiatu Łowickiego  

i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu 

oraz umieszczono informacje na stronie internetowej o naborze do projektu, 

opis projektu jego harmonogram i plakat informacyjny, 

- wystosowano i przekazano pisma w sprawie współpracy do ośrodków pomocy 

społecznej z całego powiatu, a następnie 6 września zorganizowano spotkanie  

z dyrektorami i kierownikami miejskich i gminnych ośrodków pomocy, na którym 

szczegółowo poinformowano o projekcie, określono zasady i zakres 

współpracy. 

W bazie konkurencyjności, umieszczono ogłoszenia o: 

- zatrudnieniu asystentów, opiekunów, 

- leasingu samochodów potrzebnych do przewozu osób niepełnosprawnych, 

- dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków dla osób niepełnosprawnych,  

- zatrudnieniu pedagoga i prawnika na umowę zlecenie. 
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W ramach zadania 1 – zadanie Lidera  

Utworzono Indywidualne Ścieżki Wsparcia (IŚW) oraz realizowana jest na bieżąco praca 

socjalna.  

W miesiącu wrześniu 2019r. w celu wstępnej rekrutacji osób do projektu odbyło się 

pierwsze spotkanie koordynatorów projektu po stronie Lidera i Partnera (wcześniej sprawy 

organizacyjne omawiała i opracowywała Grupa Sterująca). 

 Wstępnie zakwalifikowano do projektu 99 osób. 

Na kolejnym spotkaniu rekrutacyjnym w dniu 30.09.2019r. zakwalifikowano pozostałych 

uczestników do projektu. 

Ogółem do projektu zrekrutowano 144 osoby, w tym 12 osób zrezygnowało z udziału  

w projekcie, 8 osób zmarło. 

Uczestnicy projektu korzystają obecnie zgodnie z Indywidualną Ścieżką Wsparcia z usług 

opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 

psychologa, prawnika, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz  

z dostarczanych do domów posiłków. 

W ramach zadania 2,3,4 - zadania Partnera Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  

„Ja-Ty-My”.   

1. W ramach zadania nr 2 i 3, przeszkolono kandydatów na opiekunów i asystentów. 

2. Zatrudniono 8 osób, jako opiekunów świadczenia usług opiekuńczych w domu 

uczestnika projektu - osoby niepełnosprawnej. 

3. Zatrudniono 10 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.  

4. Przygotowano listy rezerwowe usług opiekuńczych i asystenckich. 

5. Zatrudniony został psycholog i prawnik. Udzielano poradnictwa psychologicznego 

oraz poradnictwa prawniczego. Psycholog świadczy swoje usługi również  

w domach uczestników projektu po wcześniejszym umówieniu.  

W miesiącu październiku i listopadzie odbywały się kolejne spotkania z koordynatorem 

projektu, a od października opiekunowie i asystenci zaczęli wykonywać swoją pracę. 

Za usługę opiekuńczą w domu uczestnicy projektu płacą 30 zł miesięcznie, jeżeli 

przekraczają 150% kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej. 

Usługa świadczona przez asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych jest bezpłatna 

uczestnicy projektu nie wnoszą opłat. 

W ramach zadania nr 5 – zadanie Lidera. 

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur i otwarciu ofert wybrano firmę HAS-MED, 

która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, i po podpisaniu umowy zakupiono: 

1. Łóżko z podnośnikiem/wyciągiem regulowane elektrycznie - 10 szt. 

2. Materac przeciwodleżynowy z pompką - 10 szt. 

3. Stolik do łóżka - 6 szt. 

4. Chodzik trzykołowy - 5 szt. 

5. Balkonik czterokołowy / chodzik czterokołowy z siedziskiem - 5 szt. 
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6. Balkonik pachowy wysoki czterokołowy - 5 szt. 

7. Balkonik trzyfunkcyjny - 5 szt. 

8. Wózek inwalidzki - 10 szt. 

9. Krzesło toaletowe - 5 szt. 

10. Pompki do opon - 10 szt. 

W ramach realizacji tego zadania pozyskano pomieszczenie na siedzibę wypożyczalni  

w budynku Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu oraz przygotowano dokumenty 

potrzebne do funkcjonowania wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego: 

jak umowę wypożyczenia sprzętu, regulamin wypożyczalni wraz z załącznikami.  

Z wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do końca 2019 r. skorzystało 

już 16 uczestników projektu. Wypożyczone zostało: 9 łóżek z podnośnikiem, 9 wózków 

inwalidzkich, 4 krzesła toaletowe, 5 stolików do łóżek, 3 materace przeciwodleżynowe, 

balkonik czterokołowy z siedziskiem.  

W ramach zadania 6 – zadanie Partnera 

Rozpoczęto realizację usługi z zakresu zapewniania posiłków dla uczestników projektu. 

Do miejsca zamieszkania uczestników projektu dowożone są posiłki dwudaniowe od 

poniedziałku do soboty, w sobotę dowożone są posiłki na niedzielę (w formie 

nieprzetworzonej – suchy prowiant). Rekrutowane są kolejne chętne osoby do korzystania 

z posiłków. 

W ramach zadania 7 – zadanie Partnera 

Rozpoczęto realizację usługi z zakresu zapewnienia transportu/przewozów specjalnych - 

rozwój usług specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Trwają prace dotyczące zakupu samochodów, a po ich zakupie zostanie uruchomiona 

usługa transportowa na tzw. transporty specjalne w sposób szczegółowy opisany we 

wniosku o dofinasowanie projektu.  
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X. Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów za 2019 rok 

Dochody  

Lp. Paragraf Nazwa 
Plan 

(zł) 

Wykonanie  

(zł) 

852 Pomoc społeczna 760,00 681,62 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 760,00 681,62 

1 852-85218-0920 Odsetki 600,00 6,72 

2 852-85218-0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów 
0,00 470,90 

3 852-85218-0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 204,00 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
42 700,00 42 645,00 

85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
42 700,00 42 645,00 

4 853-85324-0970 Wpływy z różnych dochodów 42 700,00 42 645,00 

855 Rodzina 199 993,65 213 045,69 

85508 Rodziny zastępcze 199 993,65 213 045,69 

5 855-85508-0680 
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej 
0,00 0,00 

6 855-85508-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 492,17 

7 855-85508-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 712,65 712,65 

8 855-85508-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 543,60 

9 855-85508-2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin, związków powiatowo-gminnych 

lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 

bieżących 

199 281,00 205 297,27 

Razem 243 453,65 256 372,31 
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Wydatki  

Lp. Paragraf Nazwa Plan 
Wykonanie  

(zł) 

852 Pomoc społeczna 917 599,94 857 829,30 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
36 130,00 34 730,56 

10 852-85205-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 345,00 2 204,38 

11 852-85205-4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 93,79 

12 852-85205-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 175,00 27 972,40 

13 852-85205-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 460,00 4 459,99 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 881 469,94 823 098,74 

14 852-85218-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 178,00 177,60 

15 852-85218-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 140,00 317 018,72 

16 852-85218-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 528,00 39 148,00 

17 852-85218-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 612,00 25 853,82 

18 852-85218-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 58 047,27 

19 852-85218-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 324,00 6 741,37 

20 852-85218-4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 3 729,26 

21 852-85218-4127 Składki na Fundusz Pracy 604,00 481,38 

22 852-85218-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 360,00 9 360,00 

23 852-85218-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 980,00 13 450,00 

24 852-85218-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 822,00 14 822,00 

25 852-85218-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 47 982,09 33 251,73 

26 852-85218-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 050,00 1 705,00 

27 852-85218-4300 Zakup usług obcych 40 309,00 39 367,50 

28 852-85218-4307 Zakup usług pozostałych 230 232,85 206 818,09 

29 852-85218-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 9 000,00 

30 852-85218-4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 

lokale i pomieszczenia garażowe 

19 200,00 19 200,00 
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31 852-85218-4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 

32 852-85218-4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 

33 852-85218-4440 Odpisy na ZFŚS 19 948,00 19 948,00 

34 852-85218-4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

4 500,00 4 279,00 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

195 754,00 192 174,29 

85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

40 700,00 40 645,00 

35 853-85324-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4 000,00 

36 853-85324-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690,00 690,00 

37 853-85324-4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 

38 853-85324-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 4 700,00 

39 853-85324-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 498,00 8 443,00 

40 853-85324-4300 Zakup usług pozostałych 22 712,00 22 712,00 

85334 Pomoc dla repatriantów 40 204,00 40 203,18 

41 853-85334-3110 Świadczenia społeczne 40 204,00 40 203,18 

85395 Pozostała działalność 114 850,00 111 326,11 

42 853-85395-3110 Świadczenia społeczne 14 850,00 14 850,00 

43 853-85395-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 128,74 33 128,74 

44 853-85395-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 943,26 1 943,26 

45 853-85395-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 707,23 5 707,23 

46 853-85395-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 334,77 334,77 

47 853-85395-4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

821,80 772,56 

48 853-85395-4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

48,20 45,31 

49 853-85395-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 51 495,39 50 712,04 

50 853-85395-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 020,61 2 974,68 

51 853-85395-4307 Zakup usług pozostałych 1 039,05 810,01 
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52 853-85395-4309 Zakup usług pozostałych 60,95 47,51 

53 853-85395-4417 Podróże służbowe krajowe 2 267,01 0,00 

54 853-85395-4419 Podróże służbowe krajowe 132,99 0,00 

855 Rodzina 3 394 876,00 2 645 613,89 

85504 Wspieranie rodziny 27 900,00 20 748,57 

55 855-85504-3110 Świadczenia społeczne 27 000,00 20 100,00 

56 855-85504-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 430,00 

57 855-85504-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104,00 74,04 

58 855-85504-4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 10,53 

59 855-85504-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172,00 134,00 

85508 Rodziny zastępcze 2 239 976,00 2 221 765,75 

60 855-85508-3110 Świadczenia społeczne 1 489 659,40 1 485 909,82 

61 855-85508-3119 Świadczenia społeczne 109 617,60 103 126,50 

62 855-85508-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 045,00 329 226,18 

63 855-85508-4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 582,00 21 931,17 

64 855-85508-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 569,00 85 429,40 

65 855-85508-4120 Składki na Fundusz Pracy 12 103,00 9 098,30 

66 855-85508-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160 400,00 157 823,02 

67 855-85508-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 601,00 11 601,00 

68 855-85508-4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 

69 855-85508-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 221,36 

70 855-85508-4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
399,00 399,00 

85510 
Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
77 000,00 76 523,72 

71 855-85510-3110 Świadczenia społeczne 77 000,00 76 523,72 

85595 Pozostała działalność 1 050 000,00 326 575,85 

72 855-85595-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 734,00 87 155,00 

73 855-85595-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 590,00 16 007,28 
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74 855-85595-4127 Składki na Fundusz Pracy 2 676,00 671,03 

75 855-85595-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 63 600,00 55 322,00 

76 855-85595-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 124,00 2 568,04 

77 855-85595-4307 Zakup usług pozostałych 195 780,00 164 083,50 

78 855-85595-4707 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
653 496,00 769,00 

Razem: 4 508 229,94 3 695 617,48 

 

Plan wydatków w dziale 855 – Rodzina. 

Rozdział 85595 - pozostała działalność w wysokości 1 050 000,00 zł został zaplanowany  

w celu zrównoważenia budżetu. Faktyczne koszty do realizacji Projektu „Rodzina  

z przyszłością” zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu na 2019r. wynoszą  

399 5603,80 zł. 

Budżet PCPR został zrealizowany zgodnie z założeniami. 
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XI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA I SPRAWY ORGANIZACJI PRACY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu jest powiatową jednostką organizacyjną 

powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

Strukturę organizacyjną PCPR tworzą komórki organizacyjne takie jak: 

Biuro Projektów, Zespół ds. świadczeń, Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych, 

Zespół ds. finansów, kadr i płac, Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Zespół ds. 

pomocy społecznej i zamówień publicznych, Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych są opisane  

w regulaminie organizacyjnym Centrum przyjętym Uchwałą nr 221/2019 Zarządu Powiatu 

Łowickiego z dnia 19 sierpnia 2019r. 

W 2019 roku w PCPR w Łowiczu zostały usystematyzowane sprawy związane  

z organizacją pracy poprzez zaktualizowanie i wprowadzenie nowych Zarządzeń 

Dyrektora PCPR w Łowiczu. 

Dyrektor PCPR w 2019 roku wydał 59 zarządzeń dotyczących między innymi: 

- wprowadzenia regulaminu pracy, 

- wprowadzenia regulaminu wynagrodzeń, 

- wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów do pracy, 

- wprowadzenia centralnego rejestru umów, 

- wprowadzenia nowego systemu kontroli zarządczej, 

- wprowadzenia nowej oceny ryzyka zawodowego, 

- wprowadzenia nowego regulaminu zamówień publicznych,  

- powołano komisję do badania i oceny ofert w postępowaniach dotyczących 

zamówień publicznych, 

- wprowadzenia regulaminu gospodarowania ZFŚS, 

- wprowadzenia wzorów formularzy w sprawach o wliczanie okresów pracy  

w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, 

- wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji, 

- powołania funkcji inspektora ochrony danych osobowych, 

- powołania inspektora systemów informatycznych, 

- ustalania zasad w sprawie korzystania z samochodu służbowego, 

- wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników, 

- wprowadzenia zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw, 

itd. 
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Obecnie PCPR w Łowiczu zatrudnia łącznie 19 osób, (w tym 4 osoby zatrudnione są w 

ramach projektów finansowanych ze środków EFS). 14 pracowników posiada wyższe 

wykształcenie, a 4 spośród nich dodatkowo posiada studia podyplomowe. 

Pracownicy PCPR w ramach rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji 

skorzystali z szeregu szkoleń i konferencji takich jak:  

Z zakresu pomocy rodzinie i  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej : 

- zmiany przepisów w zakresie zasiłków, 

- problemy emocjonalne ludzi młodych oraz świadomość zagrożeń z nich 

wynikających, 

- wspieranie dziecka i rodziny w systemie pomocy społecznej w kontekście 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- budowanie poczucia własnej wartości, 

- zmiany w przepisach świadczenia wychowawcze 500+, 

- zdrowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, 

- czym jest zaburzenie spektrum autyzmu,         

- więź jako czynnik chroniący,  

- zdrowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, 

- cyberprzestrzeń jako wspólne zagrożenie, 

- interpretacja testów psychologicznych, 

- pracujący w zawodach pomocowych dla rodzin zastępczych, 

- praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia. 

Z zakresu ustawy o pomocy społecznej: 

- warsztaty dla pracowników JST w zakresie sposobów postępowania w sytuacji 

kryzysowej, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym,     

- obsługa klienta cudzoziemca, 

- opieka wytchnieniowa, 

- zmiany w ustawie o pomocy społecznej, 

- wsparcie ofiar handlu ludźmi, 

- wywiad środowiskowy zmiana przepisów, 

- integracja cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej  

i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Z zakresu pomocy osobom z niepełnosprawnym i ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i  społecznej: 

- szkolenie z obsługi systemu SOW, 

- 500+ dla niepełnosprawnych, 

- szkolenie z zakresu PFRON, WTZ, rehabilitacja 25+, 
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Z zakresu kadr i płac: 

- obowiązki płatnika i rozliczanie należności pracowniczych, 

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej, 

- rewolucyjne zmiany w podatku PIT, 

- praktyczne funkcjonalności w rozliczeniach płacowych, 

- działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z punktu widzenia 

kontroli RIO.  

Z zakresu ochrony danych osobowych: 

- ochrona danych osobowych wdrożenie rozporządzenia PE, 

- vademecum Inspektora Ochrony Danych, 

- warsztaty RODO, 

- szacowanie ryzyka i procesie ryzyka ogólnego oraz oceny. 

Z zakresu dofinansowania projektów UE 

- personel i realizacja projektów EFS, 

- warsztaty projektów unijnych w ramach szkoleń organizowanych przez WUP, 

- rozliczanie projektów w ramach generatora SL, 

- warsztaty z przygotowania i realizacji projektów. 

Angażując się w realizację zadań pracownicy PCPR uczestniczyli również  

w licznych imprezach promujących powiat łowicki takich jak: 

- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Łowiczu, 

- Mikser Regionalny Łódzkie 2019 w Łęczycy,  

- Wojewódzkie Obchody dnia Seniora, 

- konkurs plastyczny w WTZ w Parmie,  

- „Święto ziemniaka”, które odbywało się w WTZ w Parmie, 

- uroczystości z okazji „Dnia Diabetyka”,  

- konferencja w Uniejowie dotycząca „Zdrowego, aktywnego i bezpiecznego 

Seniora”, 

- udział w posiedzeniu komitetu rozwoju ekonomii społecznej województwa 

łódzkiego, 

- uczestnictwo w forum organizacji pozarządowych, 

- czynny udział dyrektora PCPR w posiedzeniach konwentu dyrektorów 

organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 

podczas których poruszane są i rozwiązywane wspólne problemy PCPR-ów  

z województwa łódzkiego. 

W 2019r. wytypowano dwóch pracowników PCPR w Łowiczu do udziału  

w wojewódzkim konkursie na najlepszego pracownika socjalnego i pracownika 

pomocy społecznej. Kierownik zespołu do spraw świadczeń została uhonorowana 

wyróżnieniem i okolicznościowym dyplomem w konkursie: Pracownik Socjalny 

Województwa Łódzkiego Roku 2019, który organizuje Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi. Konkurs ten jest niezwykle prestiżowym wyróżnieniem obejmującym 

swym zasięgiem pracowników województwa łódzkiego.  



 Strona 46 z 53 

 

W dniu 6 grudnia 2019r. w ramach promocji projektu „Łowickie Centrum Wsparcia 

Społecznego” PCPR w Łowiczu zorganizowało dla ok. 200 osób z niepełnosprawnościami 

imprezę okolicznościową „Mikołajki”, w której uczestniczyli przedstawiciele Warsztatów 

Terapii Zajęciowej z Parmy, Urzecza, Sochaczewa, Domu Dziennego Pobytu  

w Skierniewicach, Domu Pomocy Społecznej w Borówku, seniorzy z powiatu łowickiego  

i z Łowicza, podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy z Łowicza i Brzezin. 

Zorganizowanie mikołajkowego spotkanie było możliwe dzięki właścicielom i prezesom 

firm będących sponsorami naszej imprezy. 

W 2019r. PCPR w Łowiczu wydał 512 decyzji administracyjnych między innymi  

w sprawach:  

- przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach 

zastępczych, 

- dotyczących ustalania i odstępowania opłat rodziców biologicznych za pobyt 

dzieci w pieczy zastępczej, 

- przyznawania świadczeń dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  

(kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie), 

- przyznawania świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego (500+), 

- pokrycia kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych 

zawodowych, 

- umieszczenia w domach pomocy społecznej. 

Pracownicy PCPR w Łowiczu: 

- prowadzą działania windykacyjne wobec rodziców biologicznych, którym 

ustalono opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w przypadku 

niewywiązywania się z obowiązku regulowania należności oraz działania 

windykacyjne wobec pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  

i placówek, którzy nienależnie pobrali świadczenie, 

- kierują wnioski egzekucyjne do komorników sadowych na terenie całego kraju 

wobec rodziców biologicznych w celu wyegzekwowania zasądzonych 

alimentów na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

Inne działania PCPR w Łowiczu: 

 zmiana strony internetowej,  

 pozyskanie telefonów służbowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz pracownika socjalnego, 

  pozyskanie w formie umowy użyczenia samochodu służbowego z Powiatowego 

Zarządu Dróg i Transportu do potrzeb PCPR w Łowiczu, 

 w drugiej połowie 2019r. dokonano znaczącej poprawy warunków pracy poprzez 

odnowienie i doposażenie pomieszczenia socjalnego, 

 pozyskanie dodatkowego pomieszczenia (na terenie szkoły), które zostało 

przeznaczone na biuro projektu, 
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 większość zakupionych sprzętów wykorzystywanych w codziennej pracy została 

zakupiona dzięki środkom wygospodarowanym w ramach projektów unijnych, 

 wymieniono centralę telefoniczną, ponieważ poprzednia na skutek wieloletniej 

eksploatacji uległa awarii i zniszczeniu, 

 dokonano archiwizacji 4,63 mb dokumentów, 

 od czerwca 2019r. odbyło się 13 zebrań dyrektora z pracownikami, 

 zostało zarejestrowanych 9 809 pism,  

 zostały przeprowadzone 3 kontrole wewnętrzne, 

 została przeprowadzona kontrola zewnętrzna Państwowego Archiwum Miasta 

Stołecznego Warszawy, 

 w sierpniu 2019 roku odbył się Audyt przeprowadzony przez Grupę Format  

w sprawie stosowania przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 48 z 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 49 z 53 

 

 

 

 

 

XII. ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH NA 2020r. 

Dochody  

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan 

początkowy 

852   Pomoc społeczna 0,00 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 000,00 

 85324 0970 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 

   Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 

855   Rodzina 246 314,00 

 85508  Rodziny zastępcze 246 314,00 

  0680 
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej 
0,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 

246 314,00 

Razem: 282 314,00 

 

Wydatki  

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan 

początkowy 

852   Pomoc społeczna 670 272,00 

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27 995,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

150,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 095,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 642 277,00 
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  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 510,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 642,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 563,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

8 700,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 754,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 

  4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

19 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 908,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

7 000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 393 169,00 

 85324  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

36 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 861,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

123,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 416,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 

 85395  Pozostała działalność 357 169,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 336,93 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 229,07 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 141,29 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 650,71 

  4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

4 069,61 

  4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

238,71 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 196,65 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 243,35 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 102 592,80 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 017,88 

  4307 Zakup usług pozostałych 10 201,60 

  4309 Zakup usług pozostałych 598,40 

  4407 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

7 039,10 

  4409 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

412,90 
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  4417 Podróże służbowe krajowe 6 801,06 

  4419 Podróże służbowe krajowe 398,94 

855   Rodzina 3 281 206,00 

 85504  Wspieranie rodziny 24 417,00 

  3110 Świadczenia społeczne 23 700,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

13,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85,00 

 85508  Rodziny zastępcze 2 610 278,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1 752 758,00 

  3119 Świadczenia społeczne 106 405,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 071,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 921,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 822,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

14 451,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 205 850,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

8 000,00 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 100 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 

 85595  Pozostała działalność 546 511,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 131,00 

  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 116,00 

  4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

3 803,00 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 110 280,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 359,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 230 572,00 

  
4707 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

2 000,00 

Razem: 4 344 647,00 
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XIII. ZESTAWIENIE POTRZEB I PLANÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 

PCPR NA 2020r. 

1. Dążenie do zwiększenia liczby rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych  

w celu ograniczenia liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej – promocja rodzicielstwa zastępczego. 

2. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego. 

3. Utworzenie rodziny zastępczej specjalistycznej. 

4. Utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej. 

5. Prowadzenie działań w kierunku zwiększenia liczby rodzin pomocowych. 

6. Dalszy rozwój współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej (sąd, ośrodek adopcyjny, szkoły, przedszkola, 

poradnie, ośrodki pomocy społecznej, policji itp.). 

7. Zwiększenie liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

8. Przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  

2021-2024. 

9. Przygotowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

2021-2024. 

10. Kontynuacja Programu Aktywny Samorząd poprzez złożenie aktualnego wniosku. 

11. Przystąpienie do Programu wyrównywania różnic między regionami III. 

12. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na 

realizację zadań rodzicielstwa zastępczego. 

13. Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez ich udział w warsztatach  

i szkoleniach. 

14. Poprawa warunków pracy poprzez zmianę siedziby PCPR. 
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