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1.  ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W ŁOWICZU  

 

PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw  

i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także Uchwał Rady i Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

L.p. Rodzaj zadań Zakres zadań 

1. 

 

Zadania własne 

powiatu z zakresu 

pomocy społecznej. 

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji  

z właściwymi terytorialnie gminami. 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. 

3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 

kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, 

zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 

lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  

w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii, mających braki  

w przystosowaniu się. 

5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym 

trudności w integracji ze środowiskiem. 

6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej 

o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich 

skierowanych osób. 

7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej 

niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia,  

w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy 

 i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej  

z terenu powiatu. 

11. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 

12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych 

potrzeb, w tym tworzenie realizacji programów osłonowych. 

13. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 

właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej,  

z zastosowaniem systemu informatycznego. 

14. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy 

społecznej. 

15. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników. 

 

2. Zadania powiatu  

z zakresu administracji 

 rządowej 

(pomoc społeczna). 

 

 

1. Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu 

integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie 

zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów 

pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia 

osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia. 

4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

5. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia 

budżet państwa. 

 

3. Zadania własne 

powiatu w zakresie 

pieczy zastępczej. 

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów 

dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między 

innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 

2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym 

opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 
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placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia. 

4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych. 

5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. 

6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

7. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej  

w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania: 

1) grup wsparcia; 

2) specjalistycznego poradnictwa. 

8. Wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

9. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej 

dziecku niezbędnych badań lekarskich. 

10. Prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem 

pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem 

dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka. 

12. Finansowanie: 

1) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach 

pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego 

powiatu; 

2) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym 

opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne; 

3) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 

pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin 
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zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 

dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego. 

13. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 

ustawy. 

14. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej danych,  

o których mowa w art. 193 ust. 8 ustawy. 

 

Art. 181. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez powiat należy: 

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

rządowego programu, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 

ustawy; 

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 ustawy; 

3) finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a. 

 

Art. 182. 

1) zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta 

wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy 

rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie 

należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej 

niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 

3) w indywidualnych sprawach dotyczących świadczeń, 

dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot  

z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości 

powiatu, decyzje wydaje starosta, upoważniony przez niego 

kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie lub inni 

pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie 

upoważnieni przez starostę na wniosek kierownika; 

4) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie 

współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki  

i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub 

ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi; 

5) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa 
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zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia 

zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej; 

6) powiatowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia potrzeb, 

o którym mowa w ust. 5. 

 

4. Zadania powiatu  

z zakresu rehabilitacji 

zawodowej  

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych: 

1) dokonywanie zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej; 

2) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 

3) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na: 

a) adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

b) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub 

funkcjonowanie w zakładzie pracy. 

4) udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % 

oprocentowania kredytów bankowych zaciąganych przez 

osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 

gospodarczej lub prowadzenie własnego lub 

dzierżawionego gospodarstwa rolnego; 

5) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych; 

6) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych; 

7) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikom niepełnosprawnym. 

3. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych; 

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym; 

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  
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w komunikowaniu się i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

5) dofinansowanie kosztów organizowania i działania 

warsztatów terapii zajęciowej. 

 

5. Zadania powiatu  

z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

(Punkt Interwencji 

Kryzysowej). 

1. Do zadań własnych powiatu należy: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. 

2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

powiat należy w szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

3. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa  

w pkt. 2 zapewnia budżet państwa. 

 

6. Sprawozdanie 

finansowe z wykonania 

budżetu Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 

(w załączeniu) 

7. Współpraca  

z organizacjami 

pozarządowymi  

w zakresie pomocy 

społecznej i polityki 

prorodzinnej na 

terenie Powiatu 

Łowickiego. 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 
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2.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OPIEKI NAD DZIECKIEM  

2.1 Rodziny zastępcze, wychowankowie rodzin zastępczych, 

wychowankowie placówek opiekuńczo -wychowawczych 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) określone są zadania w zakresie pomocy 

rodzinom zastępczym, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz zasady i cele działania 

rodzin zastępczych. 

Pomoc udzielana jest także rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki  

i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej  

i instytucjonalnej. Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do 

rodziny lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku 

możliwości przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. Piecza 

zastępcza zapewnia przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 

pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywanie i podtrzymywanie 

bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu 

łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, 

zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

Pieczę zastępczą organizuje powiat i zapewnia dzieciom pobyt w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Piecza zastępcza jest 

sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:  

1) rodzina zastępcza: 

a) spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku 

małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, 

b) niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego  

i zawodowa specjalistyczna, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca 

w związku małżeńskim, niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, 

2) rodzinne domy dziecka. 

Rodzina zastępcza oraz rodziny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę  

i wychowanie, w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 

osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, 

wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, 

zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne, zapewniają 

ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwiają kontakt 

z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowił inaczej. 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. 
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Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący 

rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone 

dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

1) 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

2) 1 000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; 

3) rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie 

na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Na podstawie zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 

19.09.2014 r. przy ustalaniu pomocy pieniężnej nie podlega analizie dochód dziecka. 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2017 r. 

Rodzinna piecza zastępcza 

Ilość rodzin zastępczych w tym: 
Ilość dzieci przebywających  

w rodzinach zastępczych 

Spokrewnione 61 79 

Niezawodowe 31 36 

Zawodowe 3 13 

Razem: 95 128 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Łowickiego w latach 2002-2017. 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ilość rodzin 

zastępczych 

w tym: 

96 100 100 102 92 95 94 91 103 99 101 99 97 93 91 95 

Ilość dzieci  

w rodzinach 

zastępczych 

124 130 132 138 127 131 137 136 149 142 148 145 141 131 128 128 

Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łowickiego w latach 

2002-2017. 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ilość 45 46 55 58 54 50 48 44 38 37 35 31 25 24 26 25 

Liczba pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu 

Łowickiego w latach 2002-2017.  

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków – wychowawczych 

oraz specjalistycznych ośrodków szkolno - wychowawczych, zakładu poprawczego 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ilość 4 8 12 10 14 13 9 16 16 17 14 14 19 18 15 12 
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Jednym z zadań własnych powiatu łowickiego jest finansowanie świadczeń pieniężnych 

dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-

terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu oraz pomoc finansowa przyznawana osobom 

usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne. 

2.1.1 Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone  

w rodzinach zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych za okres od 

01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (zadania PCPR w Łowiczu) 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan na  

2017 r. 

w zł 

Wydatkowana 

kwota  

w zł 

Wydatkowanie  

w % 

według planu 

1 2 3 4 5 

1. Wydatkowanie środków 1 308 414,37 zł 1 161 541,39 zł 88,77 % 

1a Z tego na: 

1) pomoc pieniężną na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych; 

2) jednorazową pomoc pieniężną  

w związku z przyjęciem dziecka do 

rodziny zastępczej; 

3) środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnym; 

4) pomoc pieniężną na kontynuowanie 

nauki dla pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych; 

5) pomoc pieniężną na usamodzielnienie  

w formie jednorazowego zasiłku 

pieniężnego; 

6) pomoc pieniężną na zagospodarowanie 

w formie jednorazowego zasiłku 

pieniężnego. 

 

 

 

 

 

994 463,92 zł 

 

 

7 000,00 zł 

 

 

23 996,76 zł 

 

 

 

100 380,71 zł 

 

 

29 700,00 zł 

 

 

6 000,00 zł 

 

46,00 % 

 

 

0,53 % 

 

 

1,83 % 

 

 

 

7,68 % 

 

 

2,27 % 

 

 

0,46 % 

2 Wkład własny w projekt „Rodzina z 

przyszłością”: 

1) pomoc pieniężną na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych pomniejszona  

o wkład gminy, która ponosi wydatki za 

 

 

86 464,31 zł 

 

 

72 905,69 zł 

 

 

 

 

 

84,32 % 
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opiekę i wychowanie dziecka. 

Wkład własny w projekt „Umiem Więcej ”: 

1) pomoc pieniężną na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych pomniejszona  

o wkład gminy, która ponosi wydatki za 

opiekę i wychowanie dziecka 

 

 

 

7 208,00 zł 

 

 

8,33 % 

3 Realizacja dodatku wychowawczego oraz 

dodatku do zryczałtowanej kwoty 

stanowiących pomoc państwa 

 w wychowaniu dzieci 

z tego na: 

1) dodatek wychowawczy wypłacony dla 

dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu 

łowickiego, 

2) koszty obsługi związane z realizacja 

dodatku wychowawczego 

 

467 568,00 zł 457 081,38 zł 

 

 

 

 

452 450,38 zł 

 

 

 

4631,00 zł 

97,76 % 

 

 

 

 

96,77 % 

 

 

 

0,99 % 

Wśród 128 dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego: 

1) 79 dzieci umieszczonych w 61 rodzinach zastępczych spokrewnionych korzystało  

z pomocy finansowej w wymiarze 660,00 zł miesięcznie - kwota wypłaconych świadczeń dla 

tej grupy dzieci wynosiła – 570 687,82 zł; 

2) 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej otrzymało dodatek  

w kwocie 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka  

w związku z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - kwota udzielonej 

pomocy wynosiła – 4 407,14 zł; 

3) 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej otrzymało jednorazową pomoc 

pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wymiarze po 1 000,00 zł - 

kwota udzielonej pomocy wynosiła – 4 000,00 zł; 

4) 36 dzieci umieszczonych w 31 rodzinach zastępczych niezawodowych otrzymywało pomoc 

w wymiarze 1 000,00 zł miesięcznie - kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci 

wynosiła – 333 777,42 zł; 

5) 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej otrzymało dodatek w kwocie 

200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku  

z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - kwota udzielonej 

pomocy wynosiła – 2 400,00 zł; 

6) 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej otrzymało jednorazową pomoc 

pieniężną w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wymiarze  

1 000,00 zł - kwota udzielonej pomocy wynosiła – 1 000,00 zł; 

7) 13 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych otrzymywało pomoc  
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w wymiarze 1000,00 zł miesięcznie. Kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci 

wynosiła – 80 888,31 zł; 

8) 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej otrzymało dodatek w kwocie 

 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku  

z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kwota udzielonej 

pomocy wynosiła – 2 303,23 zł; 

9) 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej otrzymało jednorazową pomoc 

pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wymiarze po 1 000,00 zł. 

Kwota udzielonej pomocy wynosiła – 2 000,00 zł. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 Starosty Łowickiego z dnia 13 stycznia 2017 r.  

w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) 3 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa powyżej 3 dzieci (tj. 13 dzieci) 

otrzymały środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę 

zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą wodę, opał, 

wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, 

abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 

eksploatacji. 

Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 23 996,76 zł 

W dniu 29.03.2017 r. zostało wydane Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łowickiego 

zmieniające Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Łowickiego z dnia 13.01.2017 r. w sprawie określenia 

zasad i wysokości świadczeń przyznanych rodzinom zastępczym wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmienione Zarządzenie określa zasady przyznawania rodzinie 

zastępczej jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych  

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka: 

1) 5 rodzin zastępczych otrzymało jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie dla  

7 dzieci niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka.  

Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 7 000,00 zł 

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na usamodzielnienie, zagospodarowanie 

i kontynuowanie nauki udzielono 25 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych pomocy 

pieniężnej na kwotę 136 080,71 zł, w tym na: 

1) usamodzielnienie dla 6 wychowanków na kwotę ·  29 700,00 zł; 

2) zagospodarowanie dla 4 wychowanków na kwotę           6 000,00 zł; 

3) kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków na kwotę ·      100 380,71 zł. 

Ponadto częściowa pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, została pomniejszona 

o wkład gminy, która ponosiła wydatki za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej stanowiła wkład własny w projekt unijny „Rodzina z przyszłością” i projekt unijny 

„Umiem Więcej”. Kwota wkładu własnego w projekty wynosiła 80 113,69 zł.  
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Wydatkowano 92,65 % planu (86 464,31 zł), z czego: 

1) 6 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych spokrewnionych stanowiło wkład 

własny w wysokości 15 502,00 zł; 

2) 4 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych niezawodowych stanowiło wkład 

własny w wysokości 3 500,00 zł; 

3) 12 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych stanowiło wkład własny 

w wysokości 61 111,69 zł. 

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono dodatek wychowawczy  

w wysokości po 500,00 zł miesięcznie 73 rodzinom zastępczym, w których umieszczonych było  

96 dzieci oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania na ogólną kwotę 57 081,38 zł, w tym na: 

1) dodatek wychowawczy w wysokości  452 450,38 zł; 

2) koszty obsługi związane z realizacja zadania w wysokości 3 907,00 zł; 

3) pochodne od wynagrodzenia – ubezpieczenie społeczne w wysokości  673,00 zł; 

4) pochodne od wynagrodzenia – Fundusz Pracy w wysokości·  51,00 zł. 

Na terenie powiatu łowickiego funkcjonowały 3 rodziny zawodowe, w których przebywało 

13 dzieci. Jedno z małżonków zawodowych rodzin zastępczych otrzymywało miesięczne 

wynagrodzenie wraz z pochodnymi do wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania na 

podstawie umowy zlecenia.  

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. rodziny zawodowe otrzymały wynagrodzenie na 

podstawie umowy zlecenia w ogólnej wysokości 102 916,20 zł, w tym na: 

1) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości  86 000,00 zł; 

2) pochodne od wynagrodzenia – ubezpieczenie społeczne w wysokości   14 809,20 zł; 

3) pochodne od wynagrodzenia – Fundusz Pracy w wysokości   2 107,00 zł. 

Na terenie powiatu łowickiego funkcjonowały 3 osoby, które pełniły funkcję osób do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

zawodowej, w której przebywa powyżej 3 dzieci. Druga osoba z małżonków zawodowych rodzin 

zastępczych pełniła funkcję osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich.  

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. osoby do pomocy otrzymały wynagrodzenie na 

podstawie umowy zlecenia, które zostały zrefundowane z projektu unijnego „Rodzina  

z przyszłością” w ogólnej wysokości 43 175,87 zł, w tym na: 

1) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości  41 064,00 zł; 

2) pochodne od wynagrodzenia – ubezpieczenie społeczne w wysokości   2 111,87 zł. 

Na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  

tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu i gminy w Kocierzewie, Łowiczu, Łyszkowicach, 

Nieborowie i Bielawach, które były właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej poniosły odpowiednio wydatki w wysokości 

10 %, 30 % i 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku, drugim i trzecim 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
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W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

wystawiał noty księgowe dla następujących gmin, które stanowiły dochód dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu: 

1) MOPS w Łowiczu poniósł wydatki za 29 dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych  

w wysokości 86 155,46 zł; 

2) Gmina Kocierzew poniosła wydatki za 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej  

w wysokości 11 880,00 zł; 

3) Gmina Łyszkowice poniosła wydatki za 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej  

w wysokości 9 960,00 zł; 

4) Gmina Łowicz poniosła wydatki za 4 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej  

w wysokości 45 168,74 zł; 

5) Gmina Nieborów poniosła wydatki za 6 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej  

w wysokości 26 937,76 zł; 

6) Gmina Bielawy poniosła wydatki za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej  

w wysokości 3 930,19 zł. 

Uzyskane środki finansowe przez PCPR w Łowiczu ogółem wynosiły 184 032,15 zł. 

Ponadto objęto pomocą na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki 12 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.  

Łączna kwota udzielonej pomocy dla wychowanków wyniosła 78 888,02 zł, w tym na: 

1) usamodzielnienie dla 5 wychowanków, na kwotę   29 676,00 zł; 

2) zagospodarowanie dla 3 wychowanków, na kwotę  4 722,00 zł; 

3) kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków, na kwotę · 44 490,02 zł. 

Wydatkowano 66,52 % planu (118 600,00 zł). 

Na podstawie art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do  

31.12.2017 r. wystawiło 13 pozwów do sądu w sprawie alimentów dla 13 dzieci od 22 rodziców 

biologicznych, w tym: 

1) 4 pozwy dotyczyło zasądzenia alimentów dla 4 dzieci od 7 rodziców biologicznych; 

2) 9 pozwów dotyczyło zmiany obowiązku alimentacyjnego i zmiany sposobu płatności 

zasądzonych alimentów dla 9 dzieci od 15 rodziców biologicznych, które zostały 

umieszczone w nowej rodzinie zastępczej. 

Sąd Rejonowy w Łowiczu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 

1) wydał 3 postanowienia o ustanowieniu alimentów dla 3 dzieci od 5 rodziców biologicznych, 

2) wydał 4 postanowienia o zmianę obowiązku alimentacyjnego i zmianę sposobu płatności 

zasądzonych alimentów dla 4 dzieci od 8 rodziców biologicznych, 

3) w przypadku 6 pozwów o alimenty dla 6 dzieci od 9 rodziców biologicznych nadal toczy się 

postępowanie. 

Alimenty zasądzone kształtują się od 100,00 zł do 500,00 zł. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do  

31.12.2017 r. złożyło do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu 7 wniosków 

egzekucyjnych w sprawie wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów dla 7 dzieci od  

7 rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Łowiczu, Sąd nadał Dyrektorowi PCPR  

w Łowiczu, klauzule wykonalności w sprawie egzekwowania alimentów na dzieci umieszczone  

w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do  

31.12.2017 r. monitorowało zasądzone alimenty na dzieci w stosunku do 102 rodziców 

biologicznych w tym: 

1) 22 rodziców biologicznych płaciło regularnie zasądzone alimenty; 

2) 9 rodziców biologicznych płaciło nieregularnie alimenty lub spłacało zaległe alimenty; 

3) 4 rodziców wzywanych było do regulowania zasądzonych alimentów; 

4) 5 rodzicom biologicznym, PCPR w Łowiczu po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego, wydał na wniosek rodziny zastępczej i pełnoletniego wychowanka, 

opiekuna prawnego oraz rodzica biologicznego decyzje administracyjne w sprawie 

umorzenia w całości dochodzenia zaległych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami. 

Powodem wydania decyzji umarzających było to, że nastąpił zgon rodzica biologicznego lub 

dziecko powróciło do rodzica biologicznego; 

5) w stosunku do 58 rodziców biologicznych Komornicy Sądowi przy sądach rejonowych na 

terenie całego kraju w okresie VI i XII 2017 r. wydali zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji 

alimentów na dzieci od rodziców biologicznych; 

6) w stosunku do 4 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu wyegzekwował alimenty w ramach posiadanych środków przez rodziców 

biologicznych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 31.07.2017 r. do  

31.12.2017 r, zgłosiło do prokuratury rejonowej na terenie całego kraju 56 zawiadomień  

o popełnieniu przestępstwa wobec 56 rodziców biologicznych ze względu na uchylanie się od 

płacenia zasadzonych alimentów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.  

Na podstawie Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25.03.2015 r.  

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, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do 

31.12.2017 r. wydało: 

1) 106 decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

w tym: 84 decyzje za pobyt dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej  

i 22 decyzji za pobyt dziecka przebywającego w instytucjonalnej piczy zastępczej; 

2) 5 decyzji o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej pieczy zastępczej; 

3) 12 decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym: 11 decyzji za 

pobyt dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i 1 decyzja za pobyt dziecka 

przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

4) 3 decyzje uchylające o ustaleniu opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
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zastępczej; 

5) 6 decyzji wygaszających w sprawie opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, 

wydane z powodu zgonu rodzica biologicznego i opuszczeniu przez dziecko rodziny 

zastępczej; 

6) 1 decyzja wygaszająca w sprawie opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej wydane z powodu opuszczeniu przez dziecko instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do  

31.12.2017 r. przekazywało do biura informacji gospodarczych informacje o powstaniu zaległości  

z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za okres 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

Przekazywane dane dotyczyły: 

1) 28 dłużników zalegających za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) 6 dłużników zalegających za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

3) 3 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia.  

Na dzień 31.12.2017 r. w rejestrach BIG umieszczone są dane 31 dłużników zalegających  

z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w tym: 

1) 25 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) 6 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

2.2 Rodziny zastępcze i dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych 

Zadania Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

2.2.1 Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone  

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów  

Liczba rodzin zastępczych na terenie innych powiatów i dzieci z terenu powiatu łowickiego 

przebywających w rodzinach zastępczych w 2017 r. 

Rodzinna piecza zastępcza 

Ilość rodzin zastępczych w tym: 
Ilość dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych 

spokrewnione 4 6 

niezawodowe 9 11 

zawodowe 1 3 

Razem: 14 20 

Na terenie innych powiatów w 14 rodzinach zastępczych było umieszczonych 20 dzieci  

z Powiatu Łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień, powiat łowicki refunduje środki 

powiatom, ·w których przebywają dzieci z powiatu łowickiego). 

Środki na realizację tego zadania w 2017 r. wyniosły 192 903,16 zł. 

Wydatkowano 87,80 % planu (219 715,00 zł). 
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Wśród 20 dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 

1) 6 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych korzystało  

z pomocy finansowej w wymiarze 660,00 zł, miesięcznie kwota wypłaconych świadczeń 

dla tej grupy dzieci wynosiła – 31 680,00 zł; 

2) 11 dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych otrzymywało pomoc 

w wymiarze 1000,00 zł, miesięcznie kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci 

wynosiła – 117 544,55 zł; 

3) 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej otrzymało dodatek  

w kwocie 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka  

w związku z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, kwota 

udzielonej pomocy wynosiła – 2 400,00 zł; 

4) 3 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych niezawodowych otrzymało 

jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 

kwota udzielonej pomocy wynosiła – 2 400,00 zł; 

5) 3 dzieci umieszczonych w 1 rodzinie zastępczej zawodowej otrzymało pomoc  

w wymiarze 1 000,00zł miesięcznie, kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci 

wynosiła – 22 399,56 zł; 

Rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę 

zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą wodę, 

opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, 

abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 

eksploatacji - kwota wypłaconego świadczenia wynosiła 1 672,71 zł; 

6) 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia  

w ogólnej wysokości 14 806,34 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości  12 605,41 zł; 

b) pochodne od wynagrodzenia – ubezpieczenie społeczne w wysokości  2 200,93 zł. 

Na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  

t.j. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, który był właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej poniosił 

odpowiednio wydatki w wysokości 10 %, 30 % i 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  

w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w 2017 roku 

wystawiało dyspozycje dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych 

dla następującej gminy, i stanowi to dochód Starostwa Powiatowego w Łowiczu: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu poniósł wydatek za 6 dzieci, które 

przebywały w 4 rodzinach zastępczych w wysokości 18 968,29 zł. 

Uzyskane środki finansowe przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu wynosiły 18 968,29 zł. 
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Ponadto na terenie powiatu łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień) w okresie 

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przebywało 21 dzieci pochodzących z innych powiatów, które 

przebywają w 18 rodzinach zastępczych na terenie powiatu łowickiego. Powiaty, z których 

pochodzą dzieci, refundują powiatowi łowickiemu środki finansowe poniesione na dzieci. Uzyskane 

środki finansowe przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu wynosiły 177 368,41 zł i stanowiły dochód 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Wśród 21 dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych na terenie powiatu łowickiego: 

1) 11 dzieciom umieszczonym w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych wypłacono pomoc 

finansową w wymiarze 660,00 zł i 988,20 zł miesięcznie, kwota wypłaconych świadczeń dla 

tej grupy dzieci wynosiła 78 281,54 zł; 

2) 9 dzieciom umieszczonym w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych wypłacono pomoc 

finansową w wymiarze 1000,00 zł miesięcznie, kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy 

dzieci wynosiła 95 600,00 zł; 

3) 1 dziecko umieszczone w 1 rodzinie zastępczej zawodowej wypłacono pomoc finansową 

w wymiarze 1000,00 zł miesięcznie, kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci 

wynosiła 3 486,87 zł. 

Środki wypłacone przez powiat łowicki na realizację tego zadania w 2017 r. wyniosły 

177 368,41 zł. 

2.2.2 Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

powiatów 

Zadaniem powiatu jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu 

łowickiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

powiatów. 

Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie 

sądu. Po uzyskania skierowania z powiatu, w którym będzie umieszczone dziecko w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej, dziecko zostaje przewiezione do placówki. 

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu umieściło 1 dziecko  

z terenu powiatu łowickiego. 
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W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w domach dziecka na terenie innych powiatów 

przebywało 22 dzieci z terenu Powiatu Łowickiego według poniższej tabeli: 

Ilość 
dzieci 

Dane dotyczące placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w których przebywają 

dzieci z powiatu łowickiego. 

Średniomiesięczny koszt utrzymania 
dziecka w 2016 r. 

1 dziecko Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1  
w Strobowie, Strobów 28,  
96-100 Skierniewice, pow. skierniewicki 

3 287,47 zł Od 01.02.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 3 319,16 zł. 

1 dziecko Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2  
w Strobowie, Strobów 28, ·  
96-100 Skierniewice, pow. skierniewicki 

3 287,47 zł Od 01.02.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 3 319,16 zł. 

2 dzieci Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej,  
ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
pow. rawski 

3 956,20 zł Od 01.04.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 4 126,24 zł. 

3 dzieci Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczy w Gostyninie,  
ul. Ozdowskiego 1a,  
09-500 Gostynin, pow. gostyniński 

3 381,16 zł Od 01.04.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 3 836,63 zł. 

3 dzieci Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Tęcza” w Kutnie, ul. Karłowicza1,  
99-301 Kutno, pow. kutnowski 

5486,96 zł Od 01.04.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 5 145,49 zł. 

2 dzieci Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we 
Franciszkowie, Franciszków 1,  
99-306 Franciszków, pow. kutnowski 

4 570,11 zł Od 01.04.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 4 457,33 zł. 

1 dziecko Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu,  
ul. Rózin 8, 22-470 Zwierzyniec, 
pow. zamojski 

4 400,00 zł Od 01.04.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 4 904,00 zł. 

3 dzieci Powiatowy Zespół Placówek Pomocy 
Dziecku i Rodzinie w Siennie,  
ul. Szkolna 41, 27-300 Sienno, 
pow. lipski 

3 304,00 zł Od 01.04.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 3 215,00 zł. 

2 dzieci Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 75,  
97-300 Piotrków Trybunalski,  
pow. piotrkowsko-trybunalski 

4 564,80 zł Od 01.03.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 4 766,47 zł. 

1 dziecko Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 
Tomisławicach, Tomisławice 16,  
98-290 Warta, pow. sieradzki  

4 516,61 zł Od 01.02.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 4 560,20 zł. 

1 dziecko Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny  
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66,  
97-400 Bełchatów, pow. bełchatowski 

4 450,09 zł Od 01.03.2017 r. zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 4 298,95 zł. 

1dziecko Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza –  
Dom Dziecka w Żyznowie 137,  
38-111 Żyznów, pow. strzyżowski 

3 496,23 zł Od 01.02.2017 r zmiana 
średniomiesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka wynosiła 3 882,97 zł. 

1 dziecko Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny  
„Tuli-Luli”, ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 87 w Łodzi 

Średniomiesięczny koszt utrzymania 
dziecka wynosił 6 870,12 zł. 

22 dzieci Razem 

Na ten cel wydatkowano w 2017 r. kwotę 946 500,29 zł, co stanowi 86,05 % wydatkowania 

planu (1 110 000,00 zł). 
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W 2017 roku 5 dzieci opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą w tym:  

1) 2 dzieci uzyskało pełnoletność i usamodzielniło się; 

2) 1 pełnoletnia osoba podjęła decyzję o usamodzielnieniu się; 

3) 2 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej.  

Na dzień 31.12.2017 r. umieszczonych było w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

17 - dzieci, w różnych przedziałach wiekowych: 0-3 lat - 1 dziecko, 4-10 lat- 0 dzieci, 11-14 lat-  

6 dzieci, 15-18 lat- 5 dzieci, pow. 18 lat – 5 dzieci. 

Na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10 %, 30% i 50  % 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku, drugim i trzecim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej. 

W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. 

wystawiał dyspozycje dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych 

dla następujących gmin i stanowiły dochód dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu: 

1) Gmina Chąśno poniosła wydatki za 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w wysokości 80 080,67 zł; 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu poniósł wydatek za 9 dzieci przebywających 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 74 841,15 zł. 

Uzyskane środki finansowe wynosiły 154 921,82 zł. 

Na podstawie art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

wystawiło 1 pozew do sądu w sprawie alimentów od 2 rodziców biologicznych w tym:  

1) 1 pozew dotyczył zasądzenia alimentów na 1 dziecko od 2 rodziców biologicznych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do  

31.12.2017 r. złożyło do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu 8 wniosków 

egzekucyjnych w sprawie wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów od 8 rodziców 

biologicznych dla 7 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Łowiczu, sąd nadał Dyrektorowi PCPR  

w Łowiczu, klauzule wykonalności w sprawie egzekwowania alimentów na dzieci umieszczone  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2017 r. do  

31.12.2017 r. monitorowało zasądzone alimenty w stosunku do 24 rodziców biologicznych w tym: 

1) 1 rodzic biologiczny płacił regularne zasądzone alimenty; 

2) 4 rodziców biologicznych posiada zasądzone alimenty i sąd nadał klauzulę wykonalności 

dyrektorowi domu dziecka; 
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3) 4 rodzicom biologicznych, PCPR w Łowiczu po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego, wydał na wniosek dyrektora domu dziecka, rodzica biologicznego oraz 

pełnoletniego wychowanka, który opuścił placówkę decyzje administracyjne w sprawie 

umorzenia w całości dochodzenia zaległych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami. 

Powodem wydania decyzji umarzających było to, że nastąpił zgon rodzica biologicznego, 

dziecko po uzyskaniu pełnoletności opuściło dom dziecka i zamieszkało z rodzicem 

biologicznym; 

4) w stosunku do 13 rodziców biologicznych komornicy sądowi przy sądach rejonowych na 

terenie całego kraju w okresie VI i XII 2017 r. wydali zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji 

alimentów na dzieci od rodziców biologicznych; 

5) w stosunku do 1 rodzica biologicznego, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu wyegzekwował alimenty w ramach posiadanych środków przez rodzica 

biologicznego; 

6) w stosunku do 1 rodzica biologicznego, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu na wniosek pełnoletniej wychowanki umorzył postępowanie egzekucyjne. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 04.08.2017 r. do  

31.12.2017 r., zgłosiło do prokuratury rejonowej na terenie całego kraju 15 zawiadomień  

o popełnieniu przestępstwa wobec 15 rodziców biologicznych ze względu na uchylanie się od 

płacenia zasadzonych alimentów na 16 dzieci przebywających w domach dziecka.  

2.2.3  Planowane działania i potrzeby na 2018 rok w zakresie realizacji zadań 

opieki nad dzieckiem  

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Wydatki: 

Dział 855, Rozdział 85508 

 

§3110 Świadczenia społeczne 

1. Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

2. Jednorazowa pomoc pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. 

3. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym  

w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodziną zawodową. 

4. Pomoc pieniężna wypłacana na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich  

wychowanków rodzin zastępczych. 

5. Pomoc pieniężna wypłacana na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych. 

Plan na realizację w/w zadań wynosi  - 1 313 884,00 zł. 

§3119 Świadczenia społeczne 

Wkład własny w realizowany projekt „Umiem Więcej”- świadczenia pieniężne na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pomniejszone o wkład gminy, 
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która poniosła wydatki na dzieci. 

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 88 981,00 zł. 

 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki ponoszone w związku z zatrudnieniem z tytułu umowy zlecenia rodzin zastępczych 

zawodowych z tytułu świadczonej opieki i wychowania dzieci oraz osób zatrudnionych na umowę 

zlecenie do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie 

zastępczej zawodowej.  

Plan na realizację w/w zadania wynosi  - 28 000,00 zł. 

 

§4110 Składki na Fundusz Pracy 

Składki ponoszone w związku z zatrudnieniem z tytułu umowy zlecenia rodzin zastępczych 

zawodowych z tytułu świadczonej opieki i wychowania dzieci.  

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 4 000,00 zł. 

 

§4170 Bezosobowy fundusz plac 

Wynagrodzenie wypłacane dla rodzin zastępczych zawodowych w związku z zatrudnieniem 

z tytułu umowy zlecenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania dzieci oraz wynagrodzenie dla 

osób zatrudnionych na umowę zlecenie do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej. 

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 156 880,00 zł. 

 

Wydatki: 

Dział 855, Rozdział 85508 

 

§3110 Świadczenia społeczne 

Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinom zastępczym z tytułu dodatku wychowawczego 

dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 421 412,00 zł 

 

§4010 Wynagrodzenia osobowe 

Koszty obsługi związane z realizacją dodatku wychowawczego. 

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 3 556,00 zł. 

 

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  

Koszty obsługi związane z realizacją dodatku wychowawczego. 

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 613,00 zł. 

 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 

Koszty obsługi związane z realizacją dodatku wychowawczego. 

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 87,00 zł. 
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Wydatki: 

Dział 855, Rozdział 85510 

 

§3110 Świadczenia społeczne. 

1. Pomoc pieniężna wypłacana na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Pomoc pieniężna wypłacana na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych.  

Plan na realizację w/w zadań wynosi   - 100 000,00 zł. 

 

Dochody: 

Dział 855, Rozdział 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. 

Wpływy z gmin z tytułu odpowiednio poniesionych wydatków z tytułu opieki i wychowania 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.  

Plan na realizację w/w zadania wynosi   - 196 880,00 zł. 

Zadania Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

Wydatki: 

Dział 855, Rozdział 85508 

 

§2320 Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (dzieci  

z powiatu łowickiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) 

1. Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

2. Jednorazowa pomoc pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. 

Plan na realizację w/w zadań wynosi   - 167 915,00 zł. 

 

Dochody: 

Dział 855, Rozdział 85508 

 

§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 

(wpłaty gmin za pobyt dzieci z terenu powiatu łowickiego, które przebywają na terenie 

innych powiatów w rodzinach zastępczych). 

Wpływy z gmin z tytułu odpowiednio poniesionych wydatków z tytułu opieki i wychowania 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.  

Plan na realizację w/w zadań wynosi  - 11 960,00 zł. 
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Wydatki: 

Dział 855, Rozdział 85510 

 

§2320 Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień 

(dzieci z terenu powiatu łowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innych powiatów). 

Średniomiesięczny koszt utrzymania dzieci z powiatu łowickiego umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.  

Plan na realizację w/w zadań wynosi  - 965 700,00 zł. 

 

Dochody: 

Dział 855, Rozdział 85510 

 

§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 

(wpłaty gmin za pobyt dzieci z terenu powiatu łowickiego, które przebywają na terenie 

innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). 

Wpływy z gmin z tytułu odpowiednio poniesionych wydatków z tytułu opieki i wychowania 

dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Plan na realizację w/w zadań wynosi  - 95 900,00 zł. 

 

Dochody: 

Dział 855, Rozdział 85508 

 

§2320 Dotacja celowa otrzymana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych 

na terenie powiatu łowickiego). 

1. Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

2. Jednorazowa pomoc pieniężna w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. 

Plan na realizację w/w zadań wynosi  - 189 459,00 zł. 
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3. SYSTEM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH W  2017 ROKU 

3.1 Podstawy prawne działania oraz przeznaczenie środków PFRON  

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz rozporządzenia MP i PS 

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

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

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych; 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; 

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd 

Pracy w Łowiczu: 

1) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; 

2) jednorazowe środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

Zarząd Funduszu w miesiącu marcu 2017 roku przekazał informację o wielkości środków 

PFRON określonych algorytmem przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2017 roku. 
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Dla Powiatu Łowickiego przyznano kwotę w wysokości 1 560 820,00 zł, która została 

podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą NR XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 29 marca 2017 roku w sposób jak ilustruje poniższa tabela. 

Poz. Treść 
Plan na 2017 r. 

w zł 

1 2 3 

I Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej w tym na: 

130 000,00 

1 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej. (art. 26e) 

130 000,00 

II 
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej: 

1 430 820,00 

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

55 000,00 

2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych.  

 5 998,65 

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym. 

340 061,35 

4 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

70 000,00 

5 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 

terapii zajęciowej (art. 35a) 

959 760,00 

Środki dla powiatu razem: 1 560 820,00 
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Kolejnych zmian w planie finansowym Rada Powiatu dokonała w październiku poprzez 

podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami  

w rehabilitacji społecznej i zawodowej: Uchwała Nr XLI/229/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

25 października 2017 r.  

Lp. Nazwa zadania 

Plan na 

2017 r. 

przed 

zmianami 

(w zł) 

Kwota 

przesunięć 

(w zł) 

Plan po 

zmianach 

(w zł) 

1 2 3 4 5 

I Zadania z zakresu zatrudnienia  

i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych: 

130 000,00  130 000,00 

1. Refundacja kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

(art.26e)  

130 000,00   130 000,00 

 Łącznie rehabilitacja zawodowa 130 000,00  130 000,00 

II Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

określone w art. 35a ust. 1 pkt. 7 i 8 

ustawy: 

1 430 820,00 + 533,00 1 431 353,00 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych 

55 000,00 - 5 378,00  49 622,00 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych  

5 998,65 154,96  5 843,69 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym   

340 061,35 + 26 065,96 366 127,31 

4. Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych   

70 000,00 - 20 000,00 50 000,00 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia  

i działania warsztatów terapii zajęciowej 

(art. 35a)  

959 760,00  959 760,00 

Łącznie rehabilitacja społeczna 1 430 820,00 + 533,00 1 431 353,00 

Środki dla powiatu ogółem: 1 560 820,00  + 533,00  1 561 353,00 
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Kolejnych zmian w planie finansowym Rada Powiatu dokonała w grudniu poprzez podjęcie 

uchwały w sprawie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w rehabilitacji 

społecznej i zawodowej: Uchwała Nr XLIII/267/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 

2017 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Plan na 

2017 r. 

przed 

zmianami 

(w zł) 

Kwota 

przesunięć 

Plan po 

zmianach 

1 2 3 4 5 

I Zadania z zakresu zatrudnienia  

i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych: 

130 000,00  130 000,00 

1. Refundacja kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

(art.26e)  

130 000,00   130 000,00 

 Łącznie rehabilitacja zawodowa 130 000,00  130 000,00 

II Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

określone. w art. 35a ust. 1 pkt. 7 i 8 

ustawy: 

1 431 353,00  1 431 353,00 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych 

49 622,00   49 622,00 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych  

5 843,69      5 843,69  

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym   

366 127,31 + 9 453,95 375 581,26 

4. Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych   

 50 000,00 - 9 453,95 40 546,05 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia  

i działania warsztatów terapii zajęciowej 

(art. 35a)  

959 760,00  959 760,00 

Łącznie rehabilitacja społeczna 1 431 353,00        1 431 353,00 

Środki dla powiatu ogółem: 1 561 353,00  1 561 353,00 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2017 roku 

przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych dla Powiatu Łowickiego środki finansowe w wysokości 1 561 353,00 zł w tym: 

1) na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań kwotę w wysokości 39 035,00 zł (tj. 2,5 % 

od przekazanej kwoty). 

3.2  Rehabilitacja społeczna  

3.2.1 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

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

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

użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.  

Bariery techniczne - to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, 

odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery 

powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej 

funkcjonowanie w życiu codziennym.  

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.  

Plan na 2017 rok wynosił 70 000,00 zł. 

Plan po zmianach 40 546,05 zł. 

Do PCPR w Łowiczu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wpłynęło  

29 wniosków na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier tj.: architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się w tym: 

1) 16 wniosków na likwidację barier architektonicznych;  

2) 5 wniosków na likwidację barier technicznych; 

3) 8 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się. 

Pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski, z czego 8 osób zrezygnowało z dalszej realizacji zadania oraz był 

1 zgon. 

W 2017 roku zawarto 15 umów z osobami niepełnosprawnymi, w tym 1 zgon. 

Wypłacono dofinansowanie dla 14 osób na kwotę 40 546,05 zł: 

1) na bariery w komunikowaniu się dla 4 osób  3 200,00 zł; 

2) na bariery architektoniczne dla 6 osób  24 986,05 zł; 

3) na bariery techniczne dla 4 osób  12 360,00 zł. 

w tym: 

1) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 1 600,00 zł; 

2) dla mieszkańców wsi  25 203,00 zł; 

3) dla kobiet  28 714,00 zł. 
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W ramach likwidacji barier architektonicznych środki wydatkowano głównie na 

przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż 

kabin natryskowych, uchwytów, siedzisk poszerzenia otworów drzwiowych). 

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono pomocy: 4 osobom przy zakupie 

laptopów.  

W ramach likwidacji barier technicznych środki wydatkowano na zakup 1 schodołazu 

gąsiennicowego, 3 łóżek rehabilitacyjnych. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, ze środków PFRON z poszczególnych gmin. 

L. p Gmina Liczba osób 

1 Łowicz 1 

2 Miasto Łowicz 8 

3 Domaniewice 3 

4 Kocierzew 2 

5 Łyszkowice 3 

6 Bielawy 3 

7 Chąśno 0 

8 Nieborów 2 

9 Zduny 1 

10 Kiernozia 1 

3.2.2  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych   

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  było 

przeznaczone na działania zmierzające do odnowy i doskonalenia sił psychofizycznych, wspieraniu  

i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz akceptacji siebie w społeczeństwie. 

Plan na 2017 r. to kwota w wysokości 5 998,65 zł. 

Plan po zmianach wynosił 5 843,69 zł. 

Do 30 listopada 2016 roku 2 organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego złożyły 2 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 

organizacji imprez z udziałem osób niepełnosprawnych na kwotę ogółem 5 998,65 zł.  

Zawarto 2 umowy. 

Dofinansowanie otrzymały i umowę podpisały następujące podmioty: 

1) Miejsko-Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,  

ul. Podrzeczna 20 (ŁOK): 
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- wycieczka integracyjno-turystyczna do Suwalszczyzny dla 20 osób niepełnosprawnych  

z Powiatu Łowickiego. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON – 3 000,00 zł. 

2) Polski Związek Emerytów i Rencistów Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Łowiczu,  

ul. Stanisławskiego 24: 

- wycieczka integracyjno- turystyczna do Grzybowa dla 20 osób niepełnosprawnych 

Powiatu Łowickiego. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON - 2 998,65 zł. 

Wypłacono dofinansowanie dla 39 osób niepełnosprawnych na kwotę - 5 843,69 zł. 

3.2.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym 

Osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych (np. aparatu 

słuchowego), jeżeli lekarz specjalista uzna, że pacjent musi korzystać z określonego przedmiotu 

ortopedycznego lub środka pomocniczego oraz wystawi na nazwisko pacjenta „zlecenie na 

zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem 

pomocniczym”. Natomiast skierowanie do lekarza specjalisty wystawia lekarz pierwszego kontaktu 

(rodzinny). 

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez Narodowy Funduszu Zdrowia.  

Z potwierdzonym do refundacji zleceniem osoba zgłasza się do wybranej placówki na terenie kraju, 

która podpisała umowę z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego lub środka 

pomocniczego. Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt protetyki słuchu. 

Wykaz miejsc, gdzie można zrealizować zlecenie dostępny jest na stronach internetowych oddziałów 

wojewódzkich NFZ i w ich siedzibach. 

Zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pacjent dokonuje osobiście. 

Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba, 

posiadająca jego pisemne upoważnienie w dowolnej formie (nie dotyczy to środków pomocniczych 

wydawanych, co miesiąc). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny 

dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza: - 50 % przeciętnego 

wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 65 % 

przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: 

1) w przypadku, gdy wartość przedmiotu jest równa limitowi kasy chorych - do 100 % kosztów 

udziału własnego osoby niepełnosprawnej (w limicie ceny ustalonym przez kasę chorych); 

2)  w przypadku, gdy wartość przedmiotu przekracza limit kasy chorych - do 150 % sumy kwoty 

limitu kasy chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej. Podstawą 

uzyskania dofinansowania jest złożony do PCPR stosowny wniosek wraz z załącznikami.  

Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy w związku z powyższym ponosi pełną 

odpowiedzialność.  

Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł część 

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.  
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O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, maksymalnie do 80 % jego wartości 

mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  

z dysfunkcji. 

Plan na 2017 rok to kwota w wysokości 340 061,35 zł. 

Plan po zmianach wynosił 375 581,26 zł. 

Do 31.12.2017 roku na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 323 wnioski, w tym: 

1) 317 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze; 

2) 6 wniosków na sprzęt rehabilitacyjny. 

Przyznano dofinansowanie dla 313 osób niepełnosprawnych, z czego: 

1) 4 osoby zrezygnowały; 

2) 4 osoby zmarły.  

W 2017 roku zawarto 4 umowy na sprzęt rehabilitacyjny, z czego z 1 – osobą rozwiązano 

umowę w trybie natychmiastowym.  

Wypłacono dofinansowanie dla 304 osób na kwotę 375 523,61 zł, w tym: 

1) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (40 osób)   99 317, 00 zł; 

2) dla mieszkańców wsi (195 osób)   257 126,00 zł; 

3) dla kobiet (150 osób)  176 590,00 zł. 

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych obejmowało: 

aparaty słuchowe, System FM, obuwie i wkładki ortopedyczne, ortezy, protezy kończyn górnych  

i dolnych, protezę piersi, pieluchomajtki, cewniki, przedmioty pionizujące, wózki inwalidzkie, 

materace i poduszki przeciwodleżynowe, podpórki rehabilitacyjne, maski do oddychania, rurki 

tracheostomijne, soczewki okularowe, gorset, które refunduje NFZ i które, na co dzień służą osobom 

niepełnosprawnym.  

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dotyczyło: roweru magnetycznego, roweru  

z napędem ręcznym, urządzenia Motomed Letto 2, roweru rehabilitacyjnego trójkołowego, roweru 

rehabilitacyjnego. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie do zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze, że środków PFRON z poszczególnych gmin.  

L. p Gmina Liczba osób 

1 Łowicz 59 

2 Miasto Łowicz 112 

3 Domaniewice 26 

4 Kocierzew 8 

5 Łyszkowice 19 

6 Bielawy 21 

7 Chąśno 7 

8 Nieborów 34 

9 Zduny 20 

10 Kiernozia 7 
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3.2.4 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej  

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie 

kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych 

zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Rodzaje turnusów: 

1) usprawniająco-rekreacyjny; 

2) rekreacyjno-sportowy i sportowy; 

3) szkoleniowy; 

4) psychoterapeutyczny; 

5) rozwijający zainteresowania i uzdolnienia; 

6) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.  

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym 

odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników 

turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu. Turnusy 

organizowane są wyłącznie na terenie kraju i trwają, co najmniej 14 dni. Raz w roku osoba 

niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), a w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, 

poz. 1694 z późn. zm.) 

Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna może być przyznane 

osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat pod warunkiem, że wniosek lekarza, 

zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.  

Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych są osoby 

niepełnosprawne w wieku: 

1) do 16 roku życia posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 

właściwy organ,  

2) powyżej 16 roku życia posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne tj. ZUS, KIZ 
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Dofinansowanie w 2017 roku przedstawiało się następująco:  

Stopień niepełnosprawności Kwota dofinansowania 

znaczny 1 013,00 zł. 

umiarkowany 911,00 zł. 

lekki 844,00 zł. 

opiekun 675,00 zł. 

ZPCH 675,00 zł. 

Plan na 2017 rok to kwota w wysokości 55 000,00 zł. 

Plan po zmianach wynosił 49 622,00 zł. 

W 2017 r. o dofinansowanie do turnusów ze środków PFRON ubiegało się 196 osób,  

oraz 63 opiekunów.  

Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla 66 osób 

niepełnosprawnych wraz z opiekunami. 

Z uwagi na brak środków z Funduszu dofinansowania nie otrzymało 130 osób 

niepełnosprawnych.  

Wypłacono dofinansowanie dla 60 osób na łączną kwotę 49 622,00 zł w tym: 

1) dorośli niepełnosprawni (2 osoby + 2 opiekunów  2 026,00 zł; 

2) dzieci i młodzież niepełnosprawna (28 osób + 28 opiekunów)   18 391,00 zł. 

Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 6 osób.  

Udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych ma ogromny wpływ na 

funkcjonowanie osób w życiu codziennym. Rehabilitacja społeczna w połączeniu z zabiegami 

rehabilitacyjnymi usprawnia organizm i poprawia ogólne samopoczucie, co przekłada się na 

poprawę, jakości życia tych osób. 

Liczba osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, którym przyznano dofinansowanie, że 

środków PFRON z poszczególnych gmin. 

L. p Gmina Liczba osób 

1 Łowicz 2 

2 Miasto Łowicz 29 

3 Domaniewice 0 

4 Kocierzew 2 

5 Łyszkowice 6 

6 Bielawy 8 

7 Chąśno 0 

8 Nieborów 11 

9 Zduny 4 

10 Kiernozia 4 
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3.2.5  Rozliczenie środków z Funduszu za 2017 rok  

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowo-rzeczowym: ogółem wykorzystano 1 600 327,00 zł 

środków w tym: 

1)  na rehabilitację zawodową wykorzystano  130 000,00 zł; 

2)  na rehabilitację społeczną wykorzystano  1 431 295,00 zł; 

3)  na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań  39 032,00 zł. 

Zwrot do Funduszu środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym  

wg stanu na 31.12.2017 roku. 

L. p Wyszczególnienie 
Kwota 

(w zł) 

Środki niewykorzystane do dnia 31.12.2017 r. 

1. 
Środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej 
57,65 

2. 
Zobowiązania z tytułu kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

art. 35a ust. 1 pkt. 8 
0,00 

3.Razem (w.1+2) 57,65 

4. Koszty obsługi realizowanych zadań 3,00 

Ogółem (w.3+4) 60,65 

Wpływy podlegające zwrotowi do PFRON 

6. Z art. 26, art.26d, art.26e 0,00 

7. Z art. 12  wraz z odsetkami   0,00 

8. Rozliczenia  wtz  wraz z odsetkami  0,00 

9. Zwroty z rozliczeń - pozostałe zadania 0,00 

10. Odsetki od środków PFRON na wyodrębnionym rachunku 50,53 

Razem(sumaw.6-10) 50,53 

Środki zwrócone ogółem (5+11) zgodnie z dokonanym przelewem/ 

przelewami. 
111,18 

Wpływy błędnie zwiększające stan środków   

Wpływy błędnie zmniejszające stan środków   

Stan konta na 31.12.2017 r. 111,18 

3.3  Warsztaty Terapii Zajęciowej   

Warsztat Terapii Zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka 

stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia.  

Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji odbywa się przy 

zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego, zaradności osobistej, ogólnego rozwoju i sprawności każdego 

uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, 
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a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.  

Na terenie Powiatu Łowickiego funkcjonują dwa warsztaty:  

1) Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie 37, gm. Łowicz;  

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu, gm. Zduny.  

Kwota środków wydatkowanych w 2017 roku na pokrycie kosztów działalności dwóch 

warsztatów wyniosła 1 066 400,00 zł, w tym: 

90 % dofinasowanie ze środków PFRON – 959 760,00 zł 

10 % środki własne powiatu – 106 640,00 zł. 

3.4  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych   

Podstawą prawną do działania Rady stanowi ustawa z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046  

z późn. zm.).  

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje i odwołuje 

Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów. Składa się ona z 5 osób powołanych wśród 

przedstawicieli działających na terenie powiatu łowickiego, organizacji pozarządowych, fundacji 

oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

Przewodniczący Rady jest wybierany przez jej członków. Na jego wniosek Rada wybiera spośród 

swoich członków wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.  

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana 

Zarządzeniem Nr 58/2015 Starosty Łowickiego z dnia 12.10.2015 r.  

Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.  

Do jej zakresu działania należy:  

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

2) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem 

ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

3.5 Współdziałanie z Łódzkim Oddziałem PFRON w zakresie realizacji 

programów celowych Funduszu   

Pracownicy działu pomocy osobom niepełnosprawnym prowadzą stałą współpracę  

z Odziałem PFRON w Łodzi. W roku ubiegłym dzięki szerokiemu rozpropagowaniu informacji nt. 

programów celowych Funduszu oraz zaangażowaniu w bezpośrednią pomoc w wypełnianiu 

wniosków i gromadzeniu odpowiednich dokumentów, niepełnosprawni mieszkańcy naszego 

powiatu weszli w posiadanie nowoczesnego sprzętu komputerowego, wózków inwalidzkich  

o napędzie elektrycznym.  

Do zadań PCPR należy również utrzymywanie stałych merytorycznych kontaktów  

z Funduszem w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczania i przekazywania środków finansowych.  
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3.6  Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z organizacjami działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych, które w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych odgrywają istotną role. Organizacje te tworzą tzw. „trzeci sektor” działając  

w obszarze pomiędzy administracją państwową, a osobą niepełnosprawną, jako ważne podmioty 

współtworzące społeczeństwo obywatelskie.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadają w Powiatowej Społecznej Radzie  

ds. Osób Niepełnosprawnych.  

3.7  Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

W 2014 roku opracowano „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2014-2020”. Celem strategicznym programu jest podjęcie i realizacja działań, które doprowadzą 

do stworzenia warunków pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  

i gospodarczym oraz upowszechnienie im dostępu do różnorodnych form rehabilitacji społecznej  

i zawodowej.  

W 2017 roku kontynuowano realizacje przyjętego Powiatowego Program Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych. Wśród celów i zadań są również zadania wymienione w niniejszym 

sprawozdaniu. 

3.8  Program „Aktywny Samorząd” 

Powiat Łowicki w 2017 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. Bezpośrednim realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łowiczu. 

Program obejmował następujące obszary wsparcia dla osób niepełnosprawnych: 

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

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej: 

o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 

o Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

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

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

oprogramowania 

o Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

o Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

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

rozwiązania techniczne, t.j. protezy, co najmniej na III poziomie, jakości, 

o Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
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kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej 

na III poziomie, jakości), 

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

osoby zależnej t.j. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku 

lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach 

klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie 

kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie 

prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub 

niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem 

Internetu). 

Powiat Łowicki otrzymał środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację w/w zadań  

w wysokości 150 173,72 zł. 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w 2017 r. wpłynęło 31 wniosków, 

jeden wniosek dotyczył dwóch obszarów, z czego 30 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie  

i przyznano dofinansowanie. Jeden wniosek uzyskał negatywną weryfikację formalną z uwagi na 

nieuzupełnienie wniosku. Odnośnie wniosków złożonych w 2017 r. podpisano 31 umów.  

W ramach środków otrzymanych 2017 r. przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 

121 167,00 zł. 

W kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r. obowiązuje zasada, że w przypadku Modułu 

II wypłaty realizowane są w dwóch transzach (dofinansowanie na opłacenie czesnego wypłacane 

jest po podpisaniu umowy, natomiast dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wypłacany jest po 

przekazaniu informacji o zaliczeniu semestru bądź przedłożeniu zaświadczenia o uczęszczaniu na 

zajęcia zgodnie z planem nauki). 

Od roku 2016 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził 

zmiany w zasadach dotyczących zawierania umów i wypłat przyznanego dofinansowania (zarówno 

w Module I, jak i w Module II) wydłużając ten termin do 15 kwietnia każdego roku. 

W związku z powyższym w 2017 r. wydatkowano tylko część środków otrzymanych  

w 2017 r., pozostałe środki zostały wypłacone w 2018 r. zgodnie z zasadami PFRON.  

W tabeli poniżej zaprezentowano kwoty przyznane i kwoty wydatkowane w ramach 

otrzymanych w 2017 r. środków PFRON na realizację zadań w ramach programu „Aktywny 

Samorząd” z podziałem na poszczególne zadania: 

Moduł Obszar Zadanie 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

dofinansowanie 

Kwota 

przyznana 

(w zł) 

Kwota 

wydatkowa

- na (w zł) 

Moduł I: 

Likwidacja 

barier 

utrudniających 

Obszar A: 

Likwidacja 

bariery 

transportowej 

Zadanie1:  

Pomoc w zakupie 

i montażu 

oprzyrządowania 

1 

 

 

5 000,00 4 887,50 
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aktywizację 

społeczną 

 i zawodową 

do posiadanego 

samochodu 

Zadanie2:  

Pomoc  

w uzyskaniu 

prawa jazdy 

kategorii B 

2 2 551,00 2 551,00 

Obszar B: 

Likwidacja 

barier w 

dostępie do 

uczestnictwa  

w 

społeczeństwie 

informacyjnym 

Zadanie 1: 

Pomoc w zakupie 

sprzętu 

elektronicznego 

lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania  

7 35 584,00 35 151,70 

Zadanie 2: 

Dofinansowanie 

szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego  

w ramach 

programu sprzętu 

elektronicznego 

 i oprogramowania 

1 2 000,00 2 000,00 

Obszar C: 

Likwidacja 

barier w 

poruszaniu 

się 

Zadanie 2:  

Pomoc  

w utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanego 

wózka 

inwalidzkiego  

o napędzie 

elektrycznym 

2 1 830,00 1830,00 

Zadanie 3:  

Pomoc w zakupie 

protezy kończyny, 

w której 

zastosowano 

nowoczesne 

rozwiązania 

techniczne tj. 

protezy, co 

najmniej na III 

poziomie jakości 

2 37 436,00 37 436,00 
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Zadanie 4:  

Pomoc  

w utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanej 

protezy kończyny 

(co najmniej na III 

poziomie jakości) 

0 0 0 

Obszar D: 

Pomoc  

w utrzymaniu 

aktywności 

zawodowej 

poprzez 

zapewnienie 

opieki dla 

osoby 

zależnej 

 0 0 0 

Moduł II:  

Pomoc  

w uzyskaniu 

wykształcenia 

na poziomie 

wyższym 

  16 

 

36 766,00 35 516,00 

RAZEM   31 121 167,00 119 372,20 

 

3.9  „Program wyrównywanie różnic między rejonami III” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, jako jednostka samorządu przystąpiła  

w 2016 r. do programu „Wyrównywania różnić między regionami III w obszarze D” otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 269 990,00 zł w tym na obsługę 3 990,00 zł ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do trzech projektów:  

1) „Bezpieczny dojazd do WTZ szansą na lepsze jutro”. 

Koszt realizacji projektu - 183 270,00 zł. 
Kwota przyznana przez PFRON - 124 000,00 zł. 
Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu - 124 000,00 zł. 
Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu (nazwę źródła i kwota wydatkowana)  
34 920,00 zł - środki własne Stowarzyszenia „Tacy Sami”  
24 350,00zł -środki z dotacji budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

2) „Likwidacja barier transportowych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Caritas Diecezji Łowickiej”. 

Koszt realizacji projektu - 116 850,00 zł. 

Kwota przyznana przez PFRON - 79 000,00 zł. 

Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu - 79 000,00 zł. 
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Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu (nazwę źródła i kwota wydatkowana): 

- 22 850,00 zł - środki własne Caritas Diecezji Łowickiej, 

- 15 000,00 zł - środki z dotacji budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

3) „Likwidacja barier transportowych w ramach działalności Centrum Charytatywno-

Opiekuńczego Caritas Diecezji Łowickiej”. 

Koszt realizacji projektu – 113 160,00 zł. 

Kwota przyznana przez PFRON – 63 000,00 zł.  

Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu – 63 000,00 zł. 

Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu (nazwę źródła i kwota wydatkowana)  

       Udział własny 50 160,00 zł 

       Nie korzystano z innych źródeł finansowania 

W/w projekty były realizowane do 30.06.2017 roku. Wszystkie otrzymane środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.  
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4.  INF ORM ACJ A O F UN KCJ O NOW A NIU PU NKTU  INT ERW EN CJ I  

KRYZY SOW EJ  W ŁO WICZU ZA  ROK  2017  

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

realizuje zadania powiatu wynikające z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) o pomocy społecznej, a mianowicie:  

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;   

2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;  

3) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

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

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

W/w zadania realizowane są poprzez dyżury specjalistów: psychologa, prawnika, psychoterapeuty 

rodziny, pracownika socjalnego. Specjaliści dyżurowali w wymiarze 3 godz. jeden raz w tygodniu  

w okresie od 6 lutego 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. W miesiącach letnich lipiec–sierpień psycholog  

i psychoterapeuta rodziny dyżurowali naprzemiennie (psychoterapeuta rodziny – lipiec, psycholog 

– sierpień 2018 r.). Pozostali specjaliści (prawnik i pracownik socjalny – przerwa urlopowa w m-cu 

lipcu.   

W roku 2017 do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiły się ogółem 204 osoby, w tym: 

1) kobiet  – 128; 
2) mężczyzn  – 52; 
3) dzieci  – 24. 

Ilość osób przyjętych przez poszczególnych specjalistów: 

1) prawnik  – 23 osoby (kobiet – 19, mężczyzn – 4); 

2) pracownik socjalny  – 33 osoby (kobiet – 22, mężczyzn – 8, dzieci - 3); 

3) psycholog  – 92 osoby (kobiet – 56, mężczyzn – 16, dzieci – 20); 

4) psychoterapeuta rodziny  – 56 osób (kobiet – 31, mężczyzn – 24, dziecko -1). 

Wśród klientów PIK były 3 osoby niepełnosprawne (k-1, m-1, dz-1). 

Pracownik socjalny założył 3 „Niebieskie Karty”, które zostały przekazane do właściwych 

zespołów interdyscyplinarnych. 

Oprócz przemocy w rodzinie wśród klientów PIK przeważają osoby z problemami rodzinnymi 

i małżeńskimi, opiekuńczo-wychowawczymi, emocjonalnymi, dotyczącymi sprawowania władzy 

rodzicielskiej, itp.  

W 2017 roku Powiat Łowicki pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2017 r.”. W ramach tych 

środków realizowany był projekt „Skuteczna po-moc” wpisujący się w Priorytet II Programu – 

poprawa, jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych  

i doznających przemocy w rodzinie. 

Realizując projekt wykonano: 

1. Opracowano i wydrukowano ulotki i plakaty informacyjne (500 szt. ulotek, 50 plakatów). 

Oprawy graficzne plakatu i ulotki (rysunki) zostały wykonane przez dzieci umieszczone  

w rodzinnej pieczy zastępczej. Materiały promocyjno-informacyjne spełniały działanie 

profilaktyczne przestrzegające przed stosowaniem przemocy w rodzinie. Na plakatach 

umieszczono numery telefonów do PCPR i PIK. Ulotki o charakterze informacyjnym zawierają 
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informację o procedurze Niebieskie Karty oraz dane teleadresowe instytucji świadczących 

pomoc na terenie Powiatu Łowickiego. Materiały informacyjne zostały przekazane do instytucji 

pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz do miejsc, w których mogą przebywać 

osoby doznające przemocy (urząd pracy, przychodnie zdrowia, szkoły). Materiały informacyjne 

zostały opatrzone logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatu Łowickiego  

i PCPR w Łowiczu. 

2. Przeprowadzono dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jedno 

dotyczące pracy z osobami doznającymi przemocy (16 osób – 6 godz. szkoleniowych) - 

(25.09.2017 r.). Do udziału w szkoleniu zaproszono psychologów i pedagogów szkolnych. 

Szkolenia dotyczące pracy z osobami doznającymi przemocy przeważnie organizowane są dla 

pracowników socjalnych i policjantów. Pracownicy placówek oświatowych równie często 

spotykają się z przemocą i w związku z tym powinni mieć profesjonalną wiedzę jak skutecznie 

pomagać. Drugie szkolenie – na temat strategii postępowania wobec osób stosujących przemoc 

(16 osób – 6 godz. szkoleniowych) - 23.06.2017 r. – skierowane było do pracowników socjalnych 

i policji. Dodatkowo zaproszono kuratorów sądowych. Praca ze sprawcą przemocy jest równie 

trudna jak z ofiarą. Wymaga specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego podejścia. Koszt szkoleń 

obejmował zatrudnienie trenera – umowa z firmą – wynajem sali, koszt suszu konferencyjnego. 

Szkolenia prowadził Pan Paweł Nowak – psycholog, psychoterapeuta (Centrum „PROGRES”,  

z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41. Szkolenia odbywały się w Łowiczu. 

3. Podsumowaniem projektu była jednodniowa konferencja „Skuteczna po-moc”, w której 

uczestniczyło 50 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(pracownicy socjalni ops, pedagodzy szkolni, policjanci, kuratorzy sądowi, wychowawcy  

i psychologowie zakładu karnego przedstawiciele władz powiatu łowickiego, itp.). W czasie 

konferencji przedstawiono i podsumowano działania realizowane w ramach projektu 

„Skuteczna po-moc” oraz wygłoszono prelekcje. Konferencja była okazją do wymiany 

doświadczeń i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami. Konferencja była organizowana  

w Łowiczu. Koszt konferencji obejmował – umowy cywilnoprawne z prelegentami, wynajem 

sali, catering. Część prelegentów miała wystąpienia nieodpłatne.  

4. Przez cały okres realizowania projektu osoby doznające przemocy w rodzinie mogły korzystać  

z wsparcia specjalistów dyżurujących w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Łowiczu, przy  

ul. Podrzecznej 30. Specjaliści – psycholog, prawnik, psychoterapeuta rodziny, pracownik 

socjalny (umowy cywilnoprawne) dyżurowali w wymiarze 3 godzin w tygodniu (łącznie 10 

godzin w miesiącu każdy).  Specjaliści mieli łącznie 50 godz. Dyżurów każdy. W miesiącach 

letnich: lipiec i sierpień specjaliści dyżurowali naprzemiennie. 

5. Projekt był na bieżąco monitorowany przez koordynatora, który wraz z księgową był 

odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg i rozliczenie.  

Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte w 100%. 

Rezultaty twarde: 

1. Wydrukowano i przekazano do instytucji pracujących w sferze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 500 ulotek oraz 50 plakatów. Materiały informacyjno-promocyjne przekazywane były 

bezpośrednio do instytucji oraz przy okazji szkoleń i konferencji. Plakaty umieszczono  

w siedzibie PCPR w Łowiczu oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK). Ulotki były też 

bezpośrednio przekazywane klientom PIK. 
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2. Zorganizowano 2 jednodniowe warsztaty szkoleniowe nt.: „Praca z osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie” (25.09.2017 r.) oraz „Strategie postepowania z osobami stosującymi 

przemoc” (23.06.2017 r.). Szkolenia przeznaczone były dla pracowników oświaty i służb 

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie przeprowadzono  

12 godzin szkolenia. W każdym szkoleniu uczestniczyło 16 osób. Każdy z warsztatów 

szkoleniowych trwał 6 godzin dydaktycznych. 

Dokonano ewaluacji szkoleń za pomocą ankiet. Uczestnicy wysoko ocenili wiedzę  

i kompetencje prowadzącego oraz wskazali na potrzebę organizacji kolejnych szkoleń. Udział  

w szkoleniach przyczynił się do podniesienia kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie u 32 pracowników służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie.  

Zorganizowano jednodniową, ośmiogodzinną konferencję „Skuteczna po-moc” dla 50 osób 

pracowników oświaty i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(14.11.2017 r.). Podczas konferencji wygłoszono referaty:  

1) „Zespół interdyscyplinarny w praktyce” – Anna Okoń – Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego MOPS Łowicz; 

2) „Działania policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – Marzena Łysio – kierownik 

Zespołu Dzielnicowych Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu; 

3) „Przemoc seksualna wobec dzieci - zakres zjawiska, uwarunkowania, typowe aspekty, 

pomoc psychologiczna dzieciom molestowanym seksualnie” – Paweł Nowak – psycholog, 

psychoterapeuta; 

4) „Współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Izabela Banasiak 

superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii 

Zdrowia, „Niebieska Linia”. 

W trakcie konferencji była możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji na temat 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz „wymiany dobrych praktyk”. 

Zawarto umowy ze specjalistami dyżurującymi w PIK. Każdy specjalista zrealizował zawarte 

w umowie zapisy dotyczące ilości godzin wsparcia, a mianowicie: 

1) 50 godz. wsparcia psychologa; 

2) 50 godz. wsparcia psychoterapeuty; 

3) 50 godz. konsultacji prawnych; 

4) 50 godz. wsparcia pracownika socjalnego. 

Korzystanie z wsparcia przyczyniło się do zwiększenia poczucia własnej wartości, wiary we 

własne siły, podjęcia działań dotyczących zatrzymania przemocy w rodzinie u 20 osób doznających 

przemocy w rodzinie. 

Rezultaty miękkie: 

Wzrost kompetencji i umiejętności pracowników służb działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wzrost poczucia własnej wartości, zmiana postawy, otwarcie się na nowe osoby i wyzwania.  

Podjęte w projekcie działania były okazją do zintegrowania środowiska osób pracujących  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wymiany doświadczeń oraz zdobycia lub 

pogłębienia wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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4.1  Sprawozdanie z realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie  

W ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano program 

korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (dotacja Łódzki Urząd Wojewódzki). Do 

programu przystąpiło 12 mężczyzn, a ukończyło go - 10. Program był realizowany w warunkach 

izolacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Okres prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego: od 

21.08.2017 r. do 13.11.2017 r. Liczba godzin programu w przeliczeniu na 1 uczestnika: 72. 

Formy / sposób prowadzenia zajęć: 2 spotkania indywidualne, 22 spotkania grupowe 

podzielone na blok edukacyjny i korekcyjny – wykłady, ćwiczenia, warsztaty. 

Finanse: 

Plan ogółem - 52 230,00 zł. 

w tym: 

1) środki własne - 28 570,00 zł; 

2) dotacja ŁUW (program korekcyjno-edukacyjny) - 8 460,00 zł; 

3) dotacja MRPiPS (projekt „Skuteczna po-moc”) - 15 200,00 zł. 

 

Wykonanie ogółem: - 49 233,99 zł. 

w tym: 

1) środki własne - 25 702,87 zł; 

2) dotacja ŁUW (program korekcyjno-edukacyjny) - 8 452,06 zł; 

3) dotacja MRPiPS (projekt „Skuteczna po-moc”) - 15 079,06 zł. 
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5.  INF ORM ACJ A O RE AL IZAC J I  P RO JEK TU „R ODZ IN A Z  

PRZY SZŁ O ŚC IĄ ”  W R AM ACH R EG IO NAL N EG O PR O GRAM U 

OP ERAC Y JN EG O WO J EWÓDZ TWA  Ł ÓDZK IE G O NA  LAT A 2014 - 2020  

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 

IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1. 

 

Projekt „Rodzina z przyszłością” realizowany był w okresie: 01.03. 2016 r. - 31.12.2017 r.  

Wartość projektu: 1 014 528,00 zł, w tym: 

1) 2016 r. – 494 760,00 zł; 

2) 2017 r. – 519 768,00 zł. 

Dofinansowanie: 862 348,80 zł. 

Wkład własny 15% - 152 179,20 zł (2016 r. – 74 214,00 zł, 2017r. – 77 965,20 zł).  

Wkład własny stanowiły świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej. 

Wykonanie za okres 01.03.2016 - 31.12.2017r.: 

1) kwota dofinansowania – 826 080,41 zł; 

2) wkład własny – 145 779,38 zł; 

3) ogółem – 971 859,79 zł. 

Zwrot niewykorzystanych środków – 36 268,39 zł. 

Projekt zamknięty i rozliczony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Ogółem w projekcie uczestniczyło - 147 osób – dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, dzieci biologicznych rodziców zastępczych, rodzin zastępczych spokrewnionych, 

niezawodowych i zawodowych. 

Łącznie w projekcie uczestniczyło 73 dzieci, w tym: 68 dzieci z rodzin zastępczych i 5 dzieci 

biologicznych rodziców zastępczych. 

Osiągnięto założone wskaźniki. Wsparto 62 miejsca świadczenia usług społecznych. 

Projekt był realizowany w oparciu o 10 zadań merytorycznych: 

Zadanie 1: rozwój usług psychologicznych. 

Kontynuowano zatrudnienie psychologa - umowa o pracę. Psycholog wspierał rodziny 

zastępcze i dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, diagnozował i sporządzał opinie na 

potrzeby organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Psycholog prowadził też spotkania grupy 

wsparcia. 

Z oszczędności zorganizowano dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla personelu merytorycznego 

projektu nt. „Stres i wypalenie zawodowe” (pracownicy socjalni, koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej). 
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Zadanie 2: rozwój usług szkoleniowych. 

1. Zorganizowano specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych (20h dydaktycznych) – 

„Akomodacje matematyczne w FAS”. 

2. Zorganizowano wyjazdowe weekendowe warsztaty szkoleniowe „Dyscyplina to nie kara” 12 

godzin dydaktycznych dla 15 osób tworzących rodziny zastępcze (13-14.05.2017 r. – Hotel 

Reymont w Łodzi). Uzupełnieniem warsztatów był program integracyjny – wspólne wyjście do 

kina. 

3. Zorganizowano specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych nt. „Zdrowe odżywianie dzieci 

obciążonych FAS/FASD”, 8 godz. dydaktycznych dla 18 osób.  

4. Zorganizowano weekendowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodziców zastępczych i dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – łącznie 25 osób. W czasie, gdy rodzice zastępczy 

uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez prawnika nt. „Rodzina zastępcza 

w świetle prawa” (8 godz. dydaktycznych), dziećmi zajmowało się 2 animatorów, którzy 

organizowali im gry i zabawy. Wieczorem animatorzy przygotowali program skierowany zarówno 

do dzieci jak i do rodziców zastępczych. Następnego dnia w ramach integracji zorganizowano 

wyjście do kręgielni, (Łódź, Hotel Fokus 9 – 10 września 2017 roku).  

5. Zorganizowano dwa jednodniowe warsztaty szkoleniowe nt. „Rodzina zastępcza a rodzina 

pochodzenia?” (Łowicz 27.10.2017 r.) i „Usamodzielnienie: kiedy, jak, dlaczego?” (Łowicz, 

20.10.2017 r.). Każdy warsztat trwał 6 godzin dydaktycznych i był skierowany do 15 osób 

pełniących funkcję rodziny zastępczej. 

Zadanie 3: rozwój usług terapeutycznych. 

1. W ramach konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe zgodnie  

z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie – zorganizowano wyjazd terapeutyczno-

wypoczynkowy dla 20 osób (10 dzieci + 10 opiekunów). Zadanie było realizowane przez 

FUNDACJĘ FASTRYGA z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny. Wyjazd był 

organizowany w ośrodku INWEST w Smardzewicach (woj. łódzkie) w terminie 15-24.08.2017 r. 

2. Zorganizowano i prowadzono terapię logopedyczną dla 10 dzieci z rodzin zastępczych (2 godz. 

osoba w miesiącu. Terapię prowadzono w miesiącach: I-VII.2017 r. w miejscu zamieszkania 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

3. Prowadzono terapię traumy dla 5 dzieci z rodzin zastępczych – 20godzin/osoba (Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, W. Justyńska w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11). Terapia 

była prowadzona w filii poradni w Łowiczu. W wyniku oszczędności wprowadzono kontynuację 

terapii dla 5 osób. 

4. Zorganizowano terapię integracji sensorycznej lub biofeedback ogółem dla 5 dzieci mieszczonych 

w rodzinnej pieczy zastępczej (20 spotkań dla 1 osoby). Terapia prowadzona była przez 

Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, W. Justyńska w Kutnie,  

ul. Wyszyńskiego 11).  

Zadanie 4: rozwój usług diagnostycznych. 

Zrefundowano koszty diagnozy w kierunku FAS dla 3 dzieci – neuropsycholog, neurolog, 

psychiatra. 
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Zadanie 5: rozwój usług pedagogicznych. 

1. Prowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 20 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Zajęcia prowadzone były w miejscu zamieszkania dziecka w miesiącach: I-VI.2017 r. 

Zajęcia prowadzone były przez Panią Joannę Błażejewską.  

2. Zorganizowano wsparcie pedagoga. Pedagog dyżurował w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy 

PCPR w wymiarze: 3 godziny w miesiącu w okresie: III-XII.2017 r. 

Zadanie 6: rozwój usług wsparcia rodziny. 

Od 1 kwietnia 2016 r. zawarto umowy z osobami do opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarczych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych w wymiarze 40 h/miesiąc. Opiekę we 

wszystkich 3 rodzinach sprawowali współmałżonkowie. Ten rodzaj wsparcia kontynuowano również 

w roku 2017.  

Zadanie 7: rozwój usług wypoczynku letniego. 

W ramach konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe 

zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie – zorganizowano wypoczynek letni dla 

grupy 39 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i 1 dziecka biologicznego rodzin 

zastępczych - łącznie 40 osób. Zadanie realizowało - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej „SL SALOS" przy parafii św. Teresy w Łodzi z siedzibą w Łodzi, 90-242 Łódź,  

ul. Kopcińskiego 1/3. Wypoczynek letni był organizowany w Ośrodku RELAX w Rochnie k/Brzezin 

(woj. łódzkie) w terminie 17.07 – 30.07.2017 r. 

Zadanie 8: usługi grupy wsparcia. 

1. Zorganizowano II edycję grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. W spotkaniach uczestniczyło  

8 osób tworzących rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. Spotkania miały 

charakter edukacyjny (psycholog) oraz samo wspierający.  

2. Dla uczestniczek grupy wsparcia zorganizowano tzw. podwieczorki z ekspertem: 

1) spotkanie z prawnikiem na temat pomocy prawnej z obszaru prawa rodzinnego  

i opiekuńczego (12.05.2017 r.); 

2) spotkanie z wizażystą nt. stylizacji i wizerunku osoby dorosłej (09.06.2017 r.).  

Zadanie 9: rozwój usług socjalnych. 

Zespół projektowy tworzyli: specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół projektowy przygotowywał umowy dla osób do 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych realizując zadanie 6 - rozwój usług wsparcia 

rodziny, diagnozował potrzeby rodzin, udzielał informacji o przebiegu projektu, konsultował  

z koordynatorem projektu wzory dokumentów, zawierał umowy dotyczące udziału w projekcie oraz 

wspierał psychologa w przygotowaniu do realizacji zadania 8 - usługi grupy wsparcia (grupa 

wsparcia) uświadamiając potrzebę korzystania z pomocy - praca socjalna i praca z rodziną. Prowadził 

pracę socjalną i pracę z rodziną poprzez motywowanie rodzin do udziału w projekcie, ukazywanie 

korzyści dla rodziny i dzieci - podniesienie poczucia własnej wartości, usprawnienie, zmniejszenie 

lub wyeliminowanie deficytów, poprawa funkcjonowania rodziny, umiejętność rozpoznawania 

potrzeb dzieci. Personel projektu poświęcił najwięcej czasu rodzinom, w których obserwowany jest 

problem dotyczący prawidłowego funkcjonowania - problemy wychowawcze, edukacyjne, itp. 
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Działania podejmowane były zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji oraz dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. Pokoje personelu projektu usytuowane na parterze w budynku 

pozbawionym barier. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Zadanie 10: świadczenia na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - wkład własny JST. 

Poniesiono wkład własny JST - świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  

- 72 905,69 zł. 

Koszty pośrednie. 

Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem. 
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6 .  INFOR MAC JA  O R EAL IZ ACJ I  PR O JEK TU „ UM IEM  W IĘC E J ”   
W RAM ACH  RE G IO N ALN EG O  PRO G RAMU  O PER AC YJ N EG O 
WOJ EW ÓDZTW A ŁÓD ZK IE GO  N A L ATA  2014 - 2020  

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 jest w okresie: 01.09. 2017 r.-30.06.2019 r.  

Wartość projektu: 902 010,63 zł, w tym: 

1) 2017 r. –   48 053,75 zł; 

2) 2018 r. – 593 213,75 zł; 

3) 2019 r. – 260 743,13 zł. 

Dofinansowanie: 766 709,03 zł. 

Wkład własny 15% - 135 301,60 zł: 

1) 2017 r. -   7 208,00 zł; 

2) 2018 r. - 88 981,00 zł; 

3) 2019 r. - 39 112,60 zł. 

Wkład własny stanowią świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Do projektu zrekrutowano 63 osoby – dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Projekt realizowany jest w oparciu o dwa zadania merytoryczne: 

Zadanie 1 – Aktywizacja społeczna 

1. Zorganizowano wsparcie psychologa dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze  

2 godziny/osoba. 

2. Zorganizowano i przeprowadzono grupowy trening gospodarowania budżetem domowym dla  

10 osób w wieku 15-18 lat. Warsztaty prowadzone były przez trenera wskazanego przez firmę: 

CSW DELTA, Jakub Błaszczyk, Jędrzejów, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Zadanie 2 – Aktywizacja edukacyjna 

1. Skierowano do udziału w kursie prawa jazdy kat. B 15 pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej. Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Krzysztof Bandos, 

99-400 Łowicz, ul. Słowackiego 44.                           

Koszty pośrednie 

Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem. 

W roku 2017 realizacja projektu „Umiem więcej” rozpoczęła się od 1 września 2017 r. 

Większość działań zaplanowanych w projekcie będzie realizowanych w roku 2018. 
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7 .  REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  

7.1  Dom Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy Społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze 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. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 roku 2017 wydano 11 decyzji administracyjnych 

w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej. Wydano ponadto 8 decyzji wygaszających 

pobyt w dps na skutek wycofania wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej, powrotu do 

środowiska bądź zgonu mieszkańca. Dokonywano zmiany decyzji w sprawie odpłatności za pobyt  

w domu pomocy społecznej dla osób umieszczonych przed 2004 r. (tzw. stare zasady) po waloryzacji 

ich dochodów. 

7.2  Karta Polaka - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   

Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania  

i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka – 1 osoba w okresie 

od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w łącznej kwocie 6 000,00zł – zgodnie z ustawą z dnia  

7 września 2007 r. (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1459 ze zm.). 

(dotacja przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi). 

7.3  Repatrianci - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   

Wypłacono świadczenie pieniężne – pomoc ze środków budżetu państwa - dla 5 

repatriantów zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1392). 

Łączna kwota – 66 723,45 zł, w tym: 

1) na pokrycie kosztów przejazdu – 11 873,95 zł; 
2) na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 50 630,58 zł; 
3) na pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki - 4 218,92 zł. 

(dotacja przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi). 
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8.  SPRAWOZDANIE F INASOWE Z  WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU ZA 2017 ROK  

Klasyfikacja budżetowa Plan 
(po zmianach 

w zł) 

Wydatki 
wykonane  

(w zł) 

Plany 2018 
(w zł) Dział Rozdział Paragraf 

Nazwa 
paragrafu 

1 2 3 4 5 6 7 

855 

85510 
(placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze) 

3110 
Świadczenia 
 z budżetu 
państwa 

118 600,00 78 888,02 100 000,00 

Razem 118 600,00 78 888,02 100 000,00 

85508 
(rodziny 

zastępcze) 

3110 
Świadczenia  

z budżetu 
państwa 

1 771 306,69 1 613 991,77 1 735 296,00 

3119 
Świadczenia  

z budżetu 
państwa 

86 464,31 80 113,69 88 981,00 

4010 
Wynagrodzenia 

osobowe 
271 726,00 241 831,75 286 438,00 

4040 
Dodatkowe 

wynagrodzenie 
roczne 

6 205,00 6 204,50 19 574,00 

4110 
Ubezpieczenia 

społeczne 
57 673,00 56 517,15 79 711,00 

4120 Fundusz Pracy 8 295,00 7 134,21 11 340,00 

4170 
Bezosobowy  
fundusz płac 

98 000,00 87 998,00 156 880,00 

4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
8 000,00 7 580,26 8 000,00 

4300 
Zakup usług 
pozostałych 

5 000,00 4 022,84 3 000,00 

4610 

Koszty 
postępowania 

sądowego  
i prokuratorskiego 

1 000,00 44,83 2 000,00 

 4700 
Szkolenia 

pracowników 
0 0 5 000,00 

             Razem 2 313 670,00 2 105 439,00 2 396 220,00 

852 

85205 
(zadania  

 w zakresie 
przemocy  

w rodzinie) 

4010 
Wynagrodzenia 

osobowe 
850,00 850,00 0 

4110 
Ubezpieczenia 

społeczne 
4 060,00 3 116,81 1 910,00 

4120 Fundusz Pracy 970,00 123,48 122,00 

4170 
Bezosobowy 
fundusz płac 

32 820,00 31 732,00 25 830,00 

4210 
Zakup materiałów  

i wyposażenia 
6 130,00 6 129,00 3 500,00 
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4300 
Zakup usług 
pozostałych 

7 400,00 7 282,70 0 

Razem 52 230,00 49 233,99 31 362,00 

85218 
(Powiatowe 

Centrum 
Pomocy 

Rodzinie) 

3020 
Wydatki osobowe 

niezaliczane do 
wynagrodzenia 

2 000,00 578,00 2 000,00 

4010 
Wynagrodzenia 

osobowe 
242 381,00 232 143,30 272 485,00 

4017 
Wynagrodzenia 

osobowe 
118 452,00 110 442,04 101 416,00 

4040 
Dodatkowe 

wynagrodzenie 
roczne 

30 778,00 30 777,19 24 371,00 

4047 
Dodatkowe 

wynagrodzenie 
roczne 

5 400,00 1 467,67 0 

4110 
Ubezpieczenia 

społeczne 
47 800,00 45 169,83 52 652,00 

4117 
Ubezpieczenia 

społeczne 
22 480,60 21 025,12 17 485,00 

4120 Fundusz Pracy 6 757,00 3 134,15 7 492,00 

4127 Fundusz Pracy 2 472,40 1 806,49 1 644,00 

4170 
Bezosobowy 
 fundusz płac 

4 200,00 4 200,00 8 904,00 

4177 
Bezosobowy 
 fundusz płac 

120 020,00 105 784,00 272 210,00 

4210 
Zakup materiałów  

i wyposażenia 
8 973,00 8 973,00 12 000,00 

4217 
Zakup materiałów  

i wyposażenia 
12 313,85 8 313,84 34 778,75 

4280 
Zakup usług 

zdrowotnych 
2 550,00 470,00 2 550,00 

4300 
Zakup usług 
pozostałych 

34 966,00 32 552,14 36 066,00 

4307 
Zakup usług 
pozostałych 

263 246,53 85 207,90 255 111,42 

4309 
Zakup usług 
pozostałych 

49,20 0 0 

4360 
Opłaty telefonii 

stacjonarnej 
11 262,00 6 540,70 9 000,00 

4400 
Wynajem 

powierzchni 
biurowych 

19 200,00 19 200,00 19 200,00 

4410 
Podróże 

służbowe 
1 000,00 265,30 600,00 

4417 
Podróże 

służbowe 
2 000,00 0 63 476,28 

4430 
Różne opłaty  

i składki 
500,00 0 0 
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4440 ZFŚS 17 193,00 17 193,00 17 193,00 

4700 
Szkolenia 

pracowników 
3 500,00 3 444,00 3 500,00 

4707 
Szkolenia 

pracowników 
3 262,00 0 0 

             Razem 985 756,58 738 687,67 1 214 134,45 

853 

85321 
Zespoły ds. 
orzekania o 

stopniu 
niepełnospra

wności 

4040 
Dodatkowe 

wynagrodzenie 
roczne 

1501,00 1500,79 0 

4110 
Ubezpieczenia 

społeczne 
259,00 258,45 0 

4120 Fundusz Pracy 37,00 0 0 

Razem 1 797,00 1 759,24 0 

85324 
PFRON 

4010 
Wynagrodzenia 

osobowe 
0 0 3 660,00 

4110 
Ubezpieczenia 

społeczne 
0 0 631,00 

4120 Fundusz Pracy 0 0 89,00 

4170 
Bezosobowy 
fundusz płac 

3 680,00 3 680,00 4 510,00 

4210 
Zakup materiałów  

i wyposażenia 
10 320,00 10 320,00 9 398,00 

4300 
Zakup usług 
pozostałych 

20 000,00 19 366,00 17 712,00 

Razem 34 000,00 33 366,00 36 000,00 

85334 
(Pomoc dla 

repatriantów) 
3110 

Świadczenia 
finansowane 

 z budżetu 
państwa 

66 726,00 66 723,45 0 

Razem 66 726,00 66 723,45  0 

85395 
Pozostała 

działalność 
3110 

Świadczenia 
finansowane 

 z budżetu 
państwa 

6 000,00 6 000,00 0 

Razem 6 000,00 6 000,00 0 

RAZEM 3 575 779,58 3 080 097,37 3 777 716,45 

 

 

 

 

 

 


