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I. PODSTAWY PRAWNE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PCPR  

W ŁOWICZU 

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

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 821). 

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

z 2019r., poz. 2407). 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876). 

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

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2020 z późn. zm.). 

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

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1427 z późn. zm.). 

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

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

z 2020r. poz. 218 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 września 2007r o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1598). 

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 35  

z późn. zm.) 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.). 

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

869 z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 

920). 

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

z 2020r. poz. 685). 

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

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057). 

15. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 

1575 z późn. zm.). 

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

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

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

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

Rodzinie w Łowiczu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 3 z 43 

 

 

II. W S T Ę P 

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizuje zadania własne, zadania  

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

Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi szeroką działalność na rzecz 

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

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

projekty i programy związanie z realizacją zadań ustawowych oraz inne zadania 

wynikające z odrębnych przepisów. 

PCPR przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej. 

Oprócz pomocy finansowej PCPR oferuje pomoc przy integracji ze środowiskiem osób 

mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki 

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

które uzyskały status uchodźcy w naszym kraju.  

Do zadań PCPR należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz organizowanie 

opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej.  

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

istniejących praw i uprawnień. 

Jednostka organizuje również szkolenia przyczyniające się do doskonalenia zawodowego 

kadr pomocy społecznej z terenu powiatu łowickiego oraz doradza metodycznie 

kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 

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

Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu posiada Statut oraz Regulamin 

Organizacyjny. Aktualnie obowiązuje Regulamin Organizacyjny PCPR, przyjęty Uchwałą  

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

organizacyjną oraz szczegółowe zakresy działań komórek organizacyjnych jednostki.  

 

 

 



 Strona 4 z 43 

 

 

 

 

III.  REALIZACJA ZADAŃ ZESPOŁU DO SPRAW ŚWIADCZEŃ 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym i pełnoletnim 

wychowankom rodzin zastępczych 

1. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. PCPR w Łowiczu wypłaciło 77 rodzinom 

zastępczym świadczenie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 108 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych:  

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

- niezawodowych, zawodowych w wysokości 1052,00 zł miesięcznie na dziecko. 

- 7 rodzin zastępczych otrzymywało dodatek z tytułu opieki nad  

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

Łącznie wydatkowana kwota na w/w rodziny wynosiła 927 185,88zł. 

- 7 dzieci otrzymało jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka  

w wysokości po 1 000,00 zł i 1100,00złna dziecko na kwotę 7 100,00 zł., 

- w jednej rodzinie zastępczej pomocowej przebywało 2 dzieci w związku z urlopem 

rodziny zastępczej zawodowej, na które zostały wypłacone świadczenia finansowe 

na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 1 472,80 zł. 

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

zastępczych na łączną kwotę 96 243,59 zł w tym:  

- dla 26 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 69 116,59 zł  

(po 526,00 zł/mc), 

- dla 3 wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 20 817,00 zł, 

- dla 4 wychowanka na zagospodarowanie w wysokości 6 308,00 zł. 

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

przebywa powyżej 3 dzieci środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości 29 754,55 zł. 

4. PCPR w Łowiczu wypłaciło 1 rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa  

4 dzieci środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu w domu jednorodzinnym w wysokości 2 869,92 zł. 

Realizacja wypłaconych świadczeń wynosi 1 064 626,74 zł. 

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

życia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu łowickiego.  

Świadczenie w wysokości po 500,00zł miesięcznie wypłacono 51 rodzinom zastępczym,  

w których przebywało 67 dzieci na łączną kwotę 420 772,00 zł. 
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Wypłacone koszty obsługi wynosiły 4 292,00 zł. 

Plan na zadanie 5 wynosił: 429 168,00 zł. 

Realizacja 99,04%, co stanowi 425 064,00 zł. 

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

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

zastępczych na łączną kwotę 20 100,00 zł. 

Wypłacone koszty obsługi wynosiły 670,00 zł. 

Plan na zadanie 6 wynosił: 22 829,00 zł. 

Realizacja 90,98%, co stanowi 20 770,00 zł. 

Świadczenia finansowe wypłacane pełnoletnim wychowankom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. sprawowano opiekę nad 8 wychowankami 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

PCPR w Łowiczu wypłaciło pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 40 029,79 zł w tym:   

- kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków na kwotę  19 172,79 zł,  

- na usamodzielnienie dla 3 wychowanków na kwotę   17 517,00 zł, 

- na zagospodarowanie dla 2 wychowanków na kwotę   3 340,00 zł. 

Plan wynosił: 100 000,00 zł. 

Realizacja 40,03%, co stanowi 40 029,79 zł. 

Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach 

zawodowych i rodzin pomocowych 

1. PCPR w Łowiczu wypłaciło 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 21 dzieci 

miesięczne wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki i wychowania 

na łączną kwotę 198 416,50 zł. 

2. PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 osób, które pełniły 

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

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

łączną kwotę 33 524,00 zł. 

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

która pełniła funkcję w sytuacji czasowego niesprawowania opieki nad 2 dzieci przez 

rodzinę zastępczą zawodową z tytułu urlopu na łączną kwotę 1 000,00 zł.  

Plan na zadanie wynosił: 263 900,00 zł. 

Realizacja: 88,27 % co stanowi 232 940,50 zł. 
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Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  

przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 

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

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wystawiło noty księgowe dla 

następujących gmin o zwrot kosztów za pobyt dzieci: 

- Gmina Zduny –  1 589,49 zł, 

- Gmina Kocierzew –  12 492,00 zł, 

- Gmina Łyszkowice –  10 476,00 zł, 

- GOPS Łowicz –      36 616,69 zł, 

- GOPS Nieborów –   13 709,86 zł, 

- Gmina Bielawy –     7 047,46 zł, 

- MOPS Łowicz –    180 184,19 zł. 

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

kwotę 262 115,69 zł. 

Plan na zadanie: 246 314,00 zł. 

Realizacja: 106,41% co stanowi 262 115,69 zł. 

Opłata, rozkładanie na raty opłat, umarzanie opłat i wygaszanie opłat za  

pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

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

i Uchwały Nr XXV/180/2020/38 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24.06.2020. 

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

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

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

pieczy zastępczej, PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wydało: 

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

w rodzinnej pieczy zastępczej, 

- 10 decyzji w sprawie odstąpienia w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej pieczy zastępczej, 

- 2 decyzje w sprawie częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, 

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

w rodzinnej pieczy zastępczej, 



 Strona 7 z 43 

 

- 5 decyzji uchylających w rodzinnej pieczy zastępczej i z powodu opuszczenia 

przez dziecko pieczy zastępczej. 

Przekazywanie do biura informacji gospodarczych informacji o powstaniu 

zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych  

za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przekazało dane 

dotyczące nowych dłużników: 

- 1 dłużnika usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci  

w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia.  

2. Na dzień 31.12.2020r. w rejestrach BIG umieszczone są dane 14 dłużników 

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

- 10 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 

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

zastępczej. 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej 

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. PCPR w Łowiczu wystawiło 7 pozwów  

o alimenty w stosunku do 12 rodziców biologicznych 7 dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Sąd Rejonowy w Łowiczu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał 3 postanowienia  

o ustaleniu alimentów od rodziców biologicznych. 

Alimenty zasądzone kształtowały się od 340,00zł do 500,00zł/ m-c. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym 3 wnioski egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania 

zaległych i bieżących alimentów od 3 rodziców biologicznych dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej.  

W związku z zasądzonymi alimentami na dzień 31.12.2020r.: 

- 22 rodziców biologicznych płaci zasądzone alimenty regularnie, 

- 14 rodziców biologicznych płaci nieregularne alimenty lub spłaca zaległe alimenty, 

- 5 rodziców biologicznych wzywanych jest pisemnie do uregulowania zasądzonych 

alimentów, 

- w stosunku do 55 rodziców biologicznych, po uzyskaniu z sądu rejonowego 

postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone są postępowania 

egzekucyjne u Komorników Sądowych przy Sądach Rejonowych na terenie całego 

kraju według właściwości zameldowania dłużnika, 

- w stosunku do 8 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym w Łowiczu wyegzekwował alimenty w ramach posiadanych środków 

przez rodziców biologicznych. 
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Zgłaszanie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie ze względu  

na uchylanie się dłużnika od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. 

PCPR w Łowiczu złożyło 40 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wobec rodziców 

biologicznych, którzy uchylali się od płacenia zasądzonych alimentów na dzieci 

mieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

ZADANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym za pobyt dzieci  

na terenie innych powiatów 

1. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie innych powiatów (na 

podstawie podpisanych porozumień pomiędzy powiatami) w 11 rodzinach 

zastępczych, w których było umieszczonych 12 dzieci, powiat łowicki refundował 

świadczenie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. 

Świadczenia wypłacane były na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 

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

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

Dział 855, Rozdziała 85508 

§ 2320 Dotacja celowa na zadania bieżące. 

Plan na zadanie: 132 435,00 zł. 

Realizacja zadania: 91,24% co stanowi 120 837,58 zł. 

2. Na terenie powiatu łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy 

powiatami) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w 15 rodzinach zastępczych 

przebywało 18 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Powiaty, z których 

pochodziły dzieci refundowały powiatowi łowickiemu comiesięczne wydatki na dzieci.  

W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

wystawiało dyspozycje dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not 

księgowych dla powiatów o zwrot środków finansowych za pobyt dziecka.  

Dział 855, Rozdziała 85508 

 § 2320 Dotacja celowa na zadania bieżące. 

 Plan na zadanie: 241 877,00 zł. 

Realizacja: 109,40% co stanowi 264 625,00 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  

przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wystawiło dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych dla MOPS  

w Łowiczu o zwrot kosztów za pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej. 
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Łącznie gmina poniosła wydatek za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

w wysokości 11 103,48 zł. 

Dział 855, Rozdziała 85508 

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

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 

Plan na zadanie: 16 806,00 zł. 

Realizacja: 62,74 % co stanowi 10 543,87 zł. 

Finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

1. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie innych powiatów (na 

podstawie podpisanych porozumień) w placówkach przebywało 11 dzieci z terenu 

powiatu łowickiego. 

2. Koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

kształtował się na poziomie od 3 844,59 zł do 6 991,94 zł miesięcznie. 

Dział 855, Rozdziała 85510 

§ 2320 Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące. 

Plan na zadanie: 800 100,00 zł. 

Realizacja: 69,55% co stanowi 556 476,50 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  

przed umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wystawiało dyspozycje dla 

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

i Chąśno oraz MOPS Łowicz o zwrot kosztów za pobyt 3 dzieci.  

Łącznie gminy poniosły wydatki za pobyt dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 66 599,39 zł. 

Dział 855, Rozdziała 85510 

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

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Plan: 85 400,00 zł. 

Wpływy: 66 599,39 zł (77,98% planu). 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym 1 wniosek egzekucyjny w sprawie 

wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów od 1 rodzica biologicznego 

dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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2. W związku z zasądzonymi alimentami w latach poprzednich od rodziców 

biologicznych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

na dzień 31.12.2020r.: 

- 1 rodzic biologiczny płaci zasądzone alimenty bieżące, 

- 3 rodziców biologicznych posiada zasądzone alimenty i Sąd nadał klauzule 

wykonalności Dyrektorowi Domu Dziecka, 

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

postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone jest postępowanie 

egzekucyjne u Komorników Sądowych przy Sądach Rejonowych na terenie całego 

kraju według właściwości zameldowania dłużnika, 

- w stosunku do 3 rodziców biologicznych, Komornik Sadowy przy Sądzie 

Rejonowym w Łowiczu na wniosek PCPR w Łowiczu zawiesił postępowanie 

egzekucyjne. 
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IV. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

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

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) o pomocy społecznej, a mianowicie:  

- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

Ponadto Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia  

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. 

zm.). 

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

psychoterapeutę i specjalistę pracy socjalnej. Specjaliści pełnili dyżury od dnia 3 lutego 

2020r. Dodatkowo rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina z przyszłością” objęte 

były wsparciem pedagoga. W związku z zagrożeniem COVID-19 dyżury były pełnione  

z zachowaniem warunków sanitarnych w siedzibie PIK (stanowisko oddzielone pleksą, 

rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące) lub w okresach nasilenia się liczby 

zachorowań – zdalnie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, komputer). 

Klienci obowiązkowo musieli zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wejściem 

na wizytę. W okresie sprawozdawczym zmieniała się liczba dostępnych specjalistów.  

Ze względu na brak zgody Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu na podjęcie 

dodatkowego zatrudnienia przez psychologa i psychologa-psychoterapeutę w PIK 

przyjmował psycholog zatrudniony w PCPR w Łowiczu.  

Specjaliści pełnili dyżury w wymiarze 3 godzin w każdym tygodniu miesiąca zgodnie  

z opracowanym harmonogramem. W miesiącu marcu praca PIK została zawieszona –  

w lipcu – przerwa urlopowa. W maju wsparcia udzielał psycholog PCPR w Łowiczu 

zdalnie. 

Informacja o możliwości skorzystania z wsparcia była dostępna na stronie internetowej 

PCPR w Łowiczu.  

Zapisy prowadzone były przez sekretariat w godzinach urzędowania Centrum.  

W razie potrzeby specjaliści umawiali klientów na kolejne wizyty.  

W roku 2020 nie był zatrudniany prawnik ze względu na małe zainteresowanie pomocą 

prawną wynikającą z możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. 

Podstawowe informacje prawne przekazują klientom specjaliści pracy socjalnej. Zgodnie  

z oczekiwaniami klientów od sierpnia br. zatrudniono mediatora w sprawach rodzinnych. 

Znaczny wzrost liczby zachorowań na COVID-19 utrudniał prowadzenie mediacji.  

W okresie sprawozdawczym z wsparcia specjalistów skorzystało łącznie 109 osób, w tym: 

- mediator – 5 osób, 

- psycholog – 69 osób, 

- psycholog-psychoterapeuta – 22 osoby 

- pracownik socjalny – 13 osób.  
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Ze wsparcia specjalistów skorzystało:  

- 20, dzieci, 

- 61 kobiet, 

- 23 mężczyzn.  

Wizyty pierwszorazowe – 36 osób, w tym: 

- pracownik socjalny – 2,  

- psycholog – 26  

- psycholog-psychoterapeuta – 5, 

- mediator - 3 

Jedna osoba mogła wielokrotnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia. 

W okresie sprawozdawczym wszczęto jedną procedurę „Niebieskie karty”. 

Z pomocy specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej korzysta coraz więcej osób między 

innymi na polecenie sądu, który wydając postanowienie jednocześnie zobowiązuje 

małżonków do podjęcia terapii w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości wsparcia 

przekazywane były także przez pracowników socjalnych PCPR w godzinach urzędowania 

PCPR. 

Oprócz przemocy w rodzinie wśród klientów PIK przeważają osoby z problemami 

rodzinnymi i małżeńskimi, opiekuńczo-wychowawczymi, emocjonalnymi, dotyczącymi 

sprawowania władzy rodzicielskiej, itp.  

Pracownicy PCPR w Łowiczu sukcesywnie podnoszą kwalifikacje w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Jeden ze specjalistów pracy socjalnej jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu. Bierze czynny udział w pracach grup 

roboczych. 
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V.  PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY 

W ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzony był 

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

PCPR w Łowiczu realizuje nieprzerwalnie od 2007r.  

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

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

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

Liczba godzin programu w przeliczeniu na 1 uczestnika: 72. 

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

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

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

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

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

przemocy przez sprawcę, przejęcie odpowiedzialności za tę przemoc, kształtowanie 

gotowości do zmiany.  

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

funkcjonowania i rozpoznanie przemocy, jako środka kontroli ofiary, zwiększenie 

gotowości do zmiany, uzyskanie praktycznych informacji na temat zmiany swojego 

zachowania, przejęcie odpowiedzialności za własne zachowanie. Pomiędzy 

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

W początkowym okresie pracy grupowej uwaga uczestników była kierowana na zjawisko 

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

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

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

Program dał również możliwość uzyskania wiedzy na temat prawnych aspektów przemocy 

oraz możliwości szukania pomocy w kierunku zmiany zachowań. 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie były 

kierowane w szczególności do: 

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

odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec 

których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa 

w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, 

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

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, 

substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, 

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

w programie korekcyjno-edukacyjnym lub zostaną zmotywowane przez 

pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, członków zespołu 

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

najbliższych. 

Zasadą jest, że program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. 

Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat 

zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności 

niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę 

korzystania ze wsparcia społecznego. 

Finanse: 

Program w całości finansowany był z dotacji Ministerialnej za pośrednictwem Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 

Przyznana kwota to: 8 460,00 zł. 

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

1. Karta Polaka 

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

2007r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1598) jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach 

miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie 

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

Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. 

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

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

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku na siebie i małżonka oraz 

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

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

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

60% wspomnianych wyżej kwot.   

W 2020r. wypłacono świadczenie pieniężne dla 1 osoby na podstawie Karty Polaka. 

Łączna kwota planu – 7 425,00 zł 

Wydatkowano           – 7 425,00 zł 

2. Repatrianci  

Wypłata świadczeń dla repatriantów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

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

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

komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, 

osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu do 

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

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

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

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

przekazali swoim potomkom - pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców 

krzywdy, uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji 

rodakom, którzy pozostali na Wschodzie”. 

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

W 2020r. nie wypłacano świadczeń pieniężnych – pomoc ze środków budżetu 

państwa ze względu na brak wniosków w tym zakresie. 

3. Cudzoziemcy, uchodźcy 

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

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przybywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 
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udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

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

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

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

cudzoziemca. 

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

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

uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  

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

12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 35). 

Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, 

jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub 

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

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

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

ona: 

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

przeznaczone na: 

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

obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, 

o pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, 

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

- pracę socjalną, 

- poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne  

i rodzinne, 

- udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami,  

w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz 

organizacjami pozarządowymi, 

- inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca. 

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. 

Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem 

obywatela polskiego. 

W 2020r. do PCPR w Łowiczu nie wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy 

cudzoziemcom. 
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4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej 

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

t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876). 

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 okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wydano 91 decyzji administracyjnych 

dotyczących DPS w Borówku, w tym:  

- 8 decyzji w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej, 

- 16 decyzji wygaszających prawo do pobytu w domu pomocy społecznej  

w związku ze śmiercią mieszkańca, 

- 64 decyzji zmieniających w sprawie zmiany wysokości odpłatności za pobyt  

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

zasady) po waloryzacji ich dochodów, 

- 3 decyzje uchylającą o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. 
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VII.  ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ  

I ZAWODOWEJ 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dn. 27.08.1997r. (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) i rozporządzenie MPiPS z dnia 

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

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

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja społeczna 

ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.  

Rehabilitacja zawodowa ma ułatwić osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie 

odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania  

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.  

Samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonuje zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w następujących formach: 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych, 

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

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy 

Urząd Pracy w Łowiczu: 

- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

- jednorazowe środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

Zarząd Funduszu w miesiącu kwietniu 2020 roku przekazał informację o wysokości 

środków PFRON określonych algorytmem przypadających na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku. 

Dla Powiatu Łowickiego przyznano wówczas kwotę w wysokości 1 975 019,00 zł, która 

została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Nr XXIII/163/2020 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 
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Plan na turnusy rehabilitacyjne w 2020 roku po zmianach wynosił 118 210,00 zł. 

Do dnia 31.12.2020r. o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

ubiegało się 216 osób, w tym 55 opiekunów i przyznano dofinansowanie dla 168 osób 

wraz z opiekunami. 

Ogółem wypłacono dofinansowanie dla 107 osób na kwotę 117 859,00 zł. 

Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 61 osób w związku  

z panującą pandemią COVID-19.  

Wykorzystano 99,70 % planu na turnusy rehabilitacyjne.  

Plan na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze w 2020r. po zmianach wynosił 462 274,00 zł. 

Do dnia 31.12.2020r. na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 358 wniosków.  

Wnioski były rozpatrywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 4 maja 2020r. 

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

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz Zarządzenia Nr 8 /2020 z dnia 4 maja 2020r.  

w sprawie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych dla osób niepełnosprawnych w 2020r.  

Rozpatrzono pozytywnie 354 wnioski z czego 3 osoby zrezygnowały i 1 zmarła. 

Wypłacono dofinansowanie dla 350 osób na kwotę 462 172,00 zł. 

Wykorzystano 99,98% planu na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze.  

Plan na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w 2020r. wynosił po zmianach 131 377,50 zł. 

Do dnia 31.12.2020r. wpłynęło 39 wniosków 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 4 maja 2020 Dyrektora PCPR w Łowiczu 

wysokość dofinasowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych, w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych.   

Rozpatrzono pozytywnie 36 wniosków z czego 4 osoby zrezygnowały z dalszej realizacji 

zadania. 

- wypłacono dofinansowanie dla 32 osób na kwotę 115 917,00 zł. 

Wykorzystano 88,23% planu dofinansowania na likwidacje barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych.  

Plan na dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych po zmianach wynosił - 3 397,50 zł. 

Do dnia 31.12.2020r. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób 

niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego złożyła wniosek (zaktualizowany). Wypłacono 

dofinansowanie dla stowarzyszenia na kwotę 3 397,50 zł. 
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Wykorzystano 100% planu dofinansowania sportu kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych.  

Plan na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – 1 229 760,00 zł 

Do dnia 31.12.2020r. wypłacono dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parmie oraz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu kwotę 1 229 760,00 zł.  

Wykorzystano 100 % planu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  

Rozliczenie środków z Funduszu za 2020 rok 

Zgodnie zapotrzebowaniem złożonym przez PCPR w Łowiczu Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na konto 2 024 394,00 zł: 

- na zadania  1 975 019,00 zł, 

- na obsługę  49 375,00 zł. 

Ze sprawozdania finansowo-rzeczowego wynika, że ogółem wykorzystano środków w tym: 

- na rehabilitację zawodową wykorzystano      30 000,00 zł, 

- na rehabilitację społeczną wykorzystano  1 928 233,55 zł, 

- na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań       47 921,00 zł.  

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020r.     18 239,00 zł. 

Wykorzystano 99,10% środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Program „Wyrównywania różnic między regionami III” 

Powiat Łowicki wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do 

realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.  PCPR 

przygotowało wystąpienie wraz z wymaganymi załącznikami, w imieniu Powiatu w sprawie 

remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parmie i Urzeczu do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego programu Powiat Łowicki otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 211 114,59 zł w tym na obsługę 5 149,09 zł ze środków 

PFRON do dwóch niżej wymienionych projektów.  

W dniu 26.08.2020r została podpisana przez Powiat Łowicki umowa z PFRON na 

następujące projekty: 

1. „Nowe-lepsze - modernizacja pomieszczeń WTZ Parma” 

Koszt realizacji projektu - 102 614,26 zł. 

Kwota przyznana przez PFRON - 82 091,41 zł. 

Wkład do projektu: 20 522,85 zł. tj. 

Stowarzyszenie „Tacy Sami” – 11 401,58 zł. 

Powiat Łowicki - 9 121,27 zł. 

2. „Remont, modernizacja i doposażenie pomieszczeń związanych z terapią osób 

niepełnosprawnych WTZ Urzecze” 
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Koszt realizacji projektu – 154 842,62 zł. 

Kwota przyznana przez PFRON – 123 874,09 zł. 

Wkład do projektu 30 968,53 zł. tj. 

Caritas Diecezji Łowickiej -17 204,74 zł. 

Powiat Łowicki 13 763,79 zł. 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”   

Powiatu Łowicki wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do 

realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

Dnia 17.04.2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie 

ze złożonym zapotrzebowaniem przez PCPR w Łowiczu przyznał dofinansowanie  

w wysokości 307 500,00 tys. w tym na obsługę 7 500,00 zł. 

W związku z powyższym Powiat Łowicki podpisał umowę w dniu 28.04.2020r  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji 

modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 

Do dnia 31.12.2020r. wpłynęło 269 wniosków do PCPR na Moduł III w tym: 

- rozpatrzono pozytywnie 251 wnioski na kwotę 278 000,00 zł 

- rozpatrzono negatywnie 14 wniosków 

- 1 wniosek nie został jeszcze rozpatrzony  

- 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę w systemie SOW 

- 1 osoba zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie  

Zostało wypłacone dofinansowanie dla 251 wniosków na kwotę 278 000,00 zł 

Wypłacono na obsługę 5 042,34 zł.  

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

System Obsługi Wsparcia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przystąpiło do realizacji programu 

System Obsługi Wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

W ramach tego programu Wnioskodawcy będący osobami niepełnosprawnymi mogą 

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

w następnych latach w formie elektronicznej.  

Dzięki temu programowi osoby niepełnosprawne bez wychodzenia z domu, mają 

możliwość samodzielnego złożenia wniosku, podpisania, dokonania ewentualnych 

wyjaśnień i uzupełnień, podpisania umowy oraz złożenia rozliczenia umowy. 
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VIII. PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu od kilku lat jest realizatorem programu 

„Aktywny Samorząd”. W 2020 r. otrzymało w pierwszej transzy środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 114 718,09 w tym: 

- na realizację Modułu I kwotę 73 902,45 zł; 

- na realizację Modułu II kwotę 33 813,53 zł; 

- na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę: 7 002,11 zł. 

W dniu 21 grudnia 2020 roku PCPR w Łowiczu otrzymał drugą transzę środków na  

Moduł I w wysokości 113 592,87 zł w tym na obsługę realizacji programu, jego promocję 

oraz ewaluację kwotę: 6 932,37 zł. 

Moduł I 

Obejmuje zadania z zakresu likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową. Został on podzielony na 4 obszary w tym: 

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej: poprzez zakup i montaż 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. 

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym poprzez: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu. 

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

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc 

w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

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

sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. 

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej. 

W ramach Modułu I wpłynęło 26 wniosków:  

- 11 wniosków zostało rozpatrzony pozytywnie, podpisano umowy na kwotę  

73 735,01 zł, 
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- 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,  

- 1 Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych,  

- 1 zgon, 

- 12 wniosków zostanie rozpatrzonych w 2021 roku, zostaną podpisane umowy ze 

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

Moduł II 

Obejmuje zadania związane z finansowaniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. 

W ramach Modułu II wpłynęło 12 wniosków, z czego dla 11 wnioskodawców otrzymało 

dofinansowanie, zostały podpisane umowy, dla 3 wniosków zostało wypłacone 

dofinansowanie w wysokości 8 022,50 zł, 1 wniosek został wycofany, pozostałe wnioski 

będą miały wypłacone dofinansowanie w 2021 roku. 
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IX. REALIZACJA INNYCH PROJEKTÓW PRZY UDZIALE FINANSOWANIA 

ZEWNĘTRZNEGO 

1. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

W roku 2020 Ministrów Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ogłosiło „Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” umożliwiającego refundację 

części kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Program 

obejmował tylko nieliczną grupę zatrudnianych przez ośrodki pomocy społecznej 

asystentów rodziny pracujących w okresie zagrożenia Covid-19. Grupa zawodowa 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej została zupełnie pominięta. 

2. Program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

W 2020r. PCPR w Łowiczu przygotowało i złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”. 

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

rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.  

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

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

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

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

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

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

osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni 

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

łowickiego, itp.).  

Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale nie uzyskał 

dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Rodzina  

z przyszłością”. 

Realizowany przez PCPR w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

Poddziałanie IX.2.1. 

Okres realizacji projektu – 01.03.2019r. – 31.12.2021r. 

Wartość projektu – 1 878 264,00 zł. 
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Dofinansowanie – 1 596 511,00 zł. 

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

zastępczych). 

W okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził 

wydatki ponoszone na realizację projektu w łącznej kwocie – 1 122 031,71 zł, 

w tym: dofinansowanie – 945 121,71 zł, wkład własny – 176 910,00 zł. 

Realizacja większości działań przebiega zgodnie z harmonogramem. Ze względu na 

zagrożenie Covid-19 wprowadzono jednak modyfikacje pozwalające na ograniczenie 

możliwości zakażenie (organizacja wsparcia w sposób zdalny lub hybrydowo). W okresie 

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zrealizowano:  

W zakresie usług psychologicznych (zadanie 1). 

Kontynuowano wsparcie psychologa zatrudnionego na 1 etat. Zakupiono testy 

diagnostyczne. Zakupiono telefon komórkowy umożliwiający pracę zdalną oraz z kontakt  

z klientem w momencie ograniczenia możliwości wsparcia w PCPR ze względu na 

zagrożenie COVID-19. Psycholog sukcesywnie podnosi kwalifikacje – uczestnictwo  

w warsztatach szkoleniowych „Cyberprzemoc” (Łowicz, 31.01.2020r.) oraz  

w specjalistycznym szkoleniu „Trauma neurorozwojowa” (Łowicz, 4-5.09.2020r.). 

W zakresie rozwoju usług szkoleniowych (zadanie 2). 

1. Zorganizowano jednodniowy warsztat szkoleniowy „Cyberprzemoc” (Łowicz, 

31.01.2020r.) – 6 godz. dydaktycznych. W szkoleniu uczestniczyło 15 rodzin 

zastępczych, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog PCPR  

w Łowiczu.  

2. Zorganizowano 12 godzinne szkolenie specjalistyczne nt.: „Trauma neurorozwojowa” 

(Łowicz, 4-5.09.2020r.). W szkoleniu uczestniczyło 14 rodzin zastępczych, psycholog  

i 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

3. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty szkoleniowe z animatorem dla 25 osób, w tym 

10 rodzin zastępczych i 15 dzieci. Rodziny zastępcze uczestniczyły w 10 godzinnych 

warsztatach szkoleniowych nt. „Skuteczne komunikowanie się – rodzic nauczycielem 

życia”. Dzieci miały zorganizowane gry i zabawy z animatorem. W trakcie wyjazdu 

zorganizowano również wspólne wyjście do kina (Spała, Hotel Mościcki,  

25-26.01.2020r.). 

W zakresie usług terapeutycznych (zadanie 3). 

1. Prowadzona była indywidualna terapia biofeedback z elementami terapii integracji 

sensorycznej dla kolejnej grupy 5 dzieci z rodzin zastępczych. Terapia prowadzona 

była w filii Niepublicznej Poradni Psychologicznej Wanda Justyńska w Łowiczu, przy 

ul. Pijarskiej 1. Terapia będzie kontynuowana dla kolejnych grup uczestników. 

2. Prowadzona była indywidualna terapia logopedyczna. Uczestniczyło w niej 10 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych. Terapia jest kontynuowana. Zajęcia 

prowadzone są w miejscu zamieszkania dzieci lub zdalnie ze względu na zagrożenie 

zakażeniem COVID-19.  
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3. Prowadzona była indywidualna terapia psychologiczna krótkoterminowa dla kolejnej 

grupy 6 osób. Terapia prowadzona była w filii Niepublicznej Poradni Psychologicznej 

Wanda Justyńska w Łowiczu, przy ul. Pijarskiej 1. Terapia będzie kontynuowana dla 

kolejnych grup uczestników. Czasowo terapia była zawieszona ze względu na 

zagrożenie COVID-19. 

4. Zorganizowano dziesięciodniowy wyjazd terapeutyczny dla dzieci z rodzin 

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

diagnozowane i neurostymulowane. Opiekunowie uczestniczyli w zajęciach 

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

odbywał się w okresie 02-11.08.2020r. w Ośrodku Geovita w Krynicy Zdroju.  

W zakresie rozwoju usług pedagogicznych (zadanie 4). 

1. Prowadzona była indywidualna terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne) dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zajęcia 

prowadzone są w ich miejscu zamieszkania lub okresowo zdalnie ze względu na 

COVID-19. Terapia będzie kontynuowana. 

2. Zatrudniono pedagoga – umowa cywilnoprawna. Pedagog wspierał rodziny 

zastępcze dyżurując w PIK w wymiarze 3 godz. w każdym tygodniu. Okresowo 

wsparcie pedagoga zostało zawieszone ze względu na COVID-19. Obecnie pedagog 

pracuje zdalnie. 

W zakresie wsparcia rodziny (zadanie 5). 

1. Zorganizowano „Dzień rodzicielstwa zastępczego”. W trakcie uroczystości 

nagrodzono wyróżniające się rodziny zastępcze „Aniołami dobroci”. Przygotowano 

poczęstunek i występ iluzjonisty. Pozyskano sponsorów. 

2. Zakupiono paczki z materiałami edukacyjnymi i słodyczami dla dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych. 

W zakresie prowadzenia grupy wsparcia (zadanie 6). 

Od miesiąca września 2019r. prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. 

Spotkania odbywały się raz na dwa tygodnie. Grupę prowadził psycholog zatrudniony  

w PCPR w Łowiczu. Ze względu na zagrożenie COVID-19 spotkania grupy wsparcia 

zostały zawieszone.  

W zakresie świadczenia usług socjalnych (zadanie 7). 

1. Zorganizowano wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla (6 dni) dla 20 osób – młodzież 

z rodzin zastępczych. Wyjazd odbywał się w terminie 15-20.06.2020r.  

w Zakopanem. W trakcie wyjazdu młodzież uczestniczyła w programie 

profilaktycznym „Stop uzależnieniom” – (12 godzin/grupa). 

2. Zatrudniono 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON) 

wspierających rodziny zastępcze zajmujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. 

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

Wsparcie AOON będzie kontynuowane. Okresowo wsparcie prowadzone było 

zdalnie ze względu na zagrożenie COVID-19. 
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3. Dokonano refundacji zakupu 25 laptopów i 10 urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Koszt refundacji laptopa  

– 1 500,00 zł, a urządzenia wielofunkcyjnego – 800,00 zł. 

4. Zakupiono 3 laptopy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika 

socjalnego + torby – dyski przenośne. Zakup sprzętu pozwolił na organizację pracy  

w formie zdalnej. 

5. Zakupiono sprzęt ochrony osobistej dla personelu projektu – maseczki, rękawiczki, 

płyn do dezynfekcji. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich zakupiono dozownik 

do płynu dezynfekcyjnego.   

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

pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

W zakresie realizacji wkładu własnego - świadczenia na dzieci umieszczone  

w rodzinach zastępczych (zadanie 8). 

Wkład własny w postaci świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

ponoszony jest na bieżąco. 

W zakresie usług edukacyjnych (zadanie 9). 

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę do realizacji zajęć wyrównujących 

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

z dziećmi prowadzono w okresie 01.01-30.05.2020r. w miejscu zamieszkania dziecka. 

Ponownie zajęcia rozpoczęły się od 02.01.2021r.  

Okresowo zajęcia były prowadzone zdalnie ze względu na COVID-19. 

4. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

COVID-19”.  

Projekt realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie 

z Wojewodą Łódzkim w ramach programu operacyjnego Wiedza- Edukacja-Rozwój.  

W ramach projektu dla 31 rodzin zastępczych zakupiono 23 laptopy, 2 komputery 

stacjonarne, 12 urządzeń wielofunkcyjnych i 5 telewizorów. Trwa postępowanie na zakup 

dodatkowego sprzętu w ramach oszczędności w projekcie – 2 laptopy, 2 urządzenia 

wielofunkcyjne o 2 telewizory. Zakupiony sprzęt został użyczony rodzinom zastępczych na 

podstawie umowy. Ponadto wszystkie rodziny zastępcze otrzymały środki ochrony 

osobistej. W ramach projektu zakupiono: 124 litry płynu dezynfekującego, 10 300 par 

rękawiczek jednorazowych i 4 120 szt. maseczek.  

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

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

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

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

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

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie 

kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej 
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a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 

sądownictwa i policji. Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie 

na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia pomiędzy Regionalnym Centrum 

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

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

Organizowane są spotkania konsultacyjne i szkolenia interdyscyplinarne. Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej pracuje z coachem. Opracowano Model Kooperacji pomiędzy 

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

W celu jego wdrożenia wybrano 5 rodzin. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

uczestniczył w jednym z zadaniowych zespołów kooperacyjnych. 

W ramach projektu pracownicy PCPR w Łowiczu uczestniczyli też w warsztatach 

kooperacyjnych: 

1. Szkoła animacji społecznej. 

2. Publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej. 

6. Projekt dofinansowywany z środków europejskich „Łowickie Centrum Wsparcia 

Społecznego”. 

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu (Lider 

projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (Partner 

projektu).  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1. 

Okres realizacji projektu –01.07.2019r. – 30.09.2021r. 

Wartość projektu – 3 204 489,95 PLN 

Dofinansowanie – 2 883 589,95 PLN 

Realizacja projektu „ŁCWS”, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łowiczu oraz SWS „Ja-Ty-My” za zgodą WUP w Łodzi została przedłużona do 

30.09.2021r.  

Zadanie 1. Stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia i praca socjalna - zadanie 

PCPR 

Zgodnie z wnioskiem projektu od miesiąca 09/2019 jest zatrudnionych 2 (2x1etat) 

pracowników socjalnych, którzy przygotowali Indywidualne Ścieżki Wsparcia dla 

Uczestników Projektu. 

Do końca grudnia wsparciem objęte zostały 144 osoby niesamodzielne z powodu 

niepełnosprawności oraz 14 osób z otoczenia tych osób. Pracownicy socjalni organizowali 

i udzielali wsparcia wszystkim Uczestnikom Projektu w sposób ciągły, aktualizowali 

dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie tj. Indywidualne Ścieżki Wsparcia oraz 

karty pracy socjalnej. Pracownicy socjalni, nawiązywali i utrzymywali kontakt z UP oraz 

dostosowywali usługi do ich potrzeb.  
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UP skorzystali z usług: opiekuńczych, AOON, psychologa, prawnika, wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego i pielęgnacyjnego, dostarczanych do domów posiłków oraz 

transportu/przewozów specjalnych.   

Osoby z otoczenia osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność skorzystali 

ze wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego i prawniczego.  

Praca Socjalna świadczona była w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łowiczu (Biuro Projektów), a także w miejscu zamieszkania Beneficjenta.  

Do projektu przyjmowani są w dalszym ciągu nowi Uczestnicy projektu.  

Wsparcie w postaci pracy socjalnej jest w dalszym ciągu realizowane i będzie 

kontynuowane w 2021r. 

Zadanie 2.  Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - zadanie SWS 

Wsparciem w postaci usług opiekuńczych objętych zostało łącznie do końca grudnia 

2020r. 37 Uczestników Projektu. Usługa realizowana była przez 8 opiekunów po 40 godzin 

opieki miesięcznie na osobę i świadczona była w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej, na podstawie opracowanego indywidualnego zakresu usług 

opiekuńczych. Praca opiekunek wspierana była przez 2 wolontariuszy. 

Nad realizacją i bieżącą koordynacją wsparcia czuwał specjalista do spraw organizacji 

usług opiekuńczych i asystenckich. 

W ramach projektu przewidziana jest realizacja 2 cykli po 10 m-cy z zakresu usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania UP. Pierwszy cykl trwał od 21.10.2019r do 

31.07.2020r. Od 01.08.2020r. rozpoczął się drugi cykl i opieką zostali objęci nowi 

Uczestnicy Projektu. 

Usługa opiekuńcza, w przypadku osób, których dochód przekracza 150% kryterium 

dochodowego ustawy o pomocy społecznej pobierana jest opłata 30 zł za miesiąc 

stanowiąca wkład własny SWS. 

Wsparcie w postaci usług opiekuńczych jest w dalszym ciągu realizowane i będzie 

kontynuowane w 2021r. 

Zadanie 3.  Rozwój usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - zadanie 

SWS 

Wsparciem w postaci AOON łącznie od początku trwania projektu do końca grudnia 2020r. 

objętych zostało 27 Uczestników projektu. Usługa ta świadczona była przez  

10 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej. Każdy z nich miał pod opieką 2 

osoby niepełnosprawne. Pracę asystentów wspierało 4 wolontariuszy. Zakres 

świadczonych usług oraz czas ich trwania został określony w zawieranych pomiędzy SWS 

„Ja-Ty-My”, osobą niepełnosprawną oraz AOON kontraktach trójstronnych. 

Wsparcie w postaci AOON jest w dalszym ciągu realizowane i będzie kontynuowane  

w 2021r. 
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Zadanie 4. Poradnictwo specjalistyczne dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia - 

zadanie SWS 

W ramach realizacji zadania UP udzielane zostało wsparcie w postaci poradnictwa 

specjalistycznego- psychologa oraz prawnika. Psycholog został zatrudniony na umowę  

o pracę.  Ze wsparcia psychologicznego skorzystało łącznie od początku trwania projektu 

do końca grudnia 2020r. - 47 Uczestników Projektu oraz 11 osób z otoczenia osób 

niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność. Ze wsparcia prawniczego 

skorzystało 8 Uczestników Projektu, oraz 3 osoby z ich otoczenia. Wsparcie 

psychologiczne i prawnicze udzielane było w punkcie poradnictwa prawnego przy  

ul. Powstańców 1863r 12 w Łowiczu oraz w miejscu zamieszkania UP.  

W ramach poradnictwa specjalistycznego w postaci usług prawnika wykonawcą jest 

Kancelaria Adwokacka adw. Jakub Sokół, z siedzibą w Zgierzu. 

Wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i prawniczego jest w dalszym ciągu 

realizowane i będzie kontynuowane w 2021r. 

Zadanie 5. Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego  

i pielęgnacyjnego wraz z jego zakupem - zadanie PCPR 

W ramach realizacji zadania został zakupiony sprzęt do wypożyczalni zgodnie  

z założeniami projektu. W grudniu 2020 r. na potrzeby Uczestników Projektu został 

dokupiony sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny- 2 aparaty do masażu limfatycznego, 

sekwencyjnego oraz 10 par kul ortopedycznych. 

W wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego zatrudniono 2 pracowników, 

każdy z nich na ½ etatu.  

Od 01.2020r. została podpisana umowa najmu lokalu na wypożyczalnię, która mieści się 

na ul. Jana Pawła II 173/175 w Łowiczu. Umowa ta została rozwiązana z dn. 28.02.2021r., 

a wypożyczalnia sprzętu wspomagającego od miesiąca marca 2021r. została przeniesiona 

do centrum miasta na ul. Pijarską 1. W związku z tym od 01.03.2021r. została podpisana 

nowa umowa najmu lokalu na wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. 

Uczestnicy Projektu od grudnia 2019 r. mogą wypożyczać sprzęt wspomagający  

i pielęgnacyjny. Z wypożyczenia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego od początku 

trwania projektu do końca grudnia 2020r. skorzystało łącznie 38 Uczestników projektu,  

z którymi podpisana została umowa wypożyczenia. 

Został opracowany regulamin i zasady wypożyczania oraz inne niezbędne dokumenty. 

Wsparcie w postaci rozwoju usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego  

i pielęgnacyjnego jest w dalszym ciągu realizowane i będzie kontynuowane w 2021r. 

Zadanie 6. Rozwój specjalistycznych usług dla osób z niepełnosprawnościami-

zapewnienie posiłków - zadanie SWS 

Wykonawcą usługi przygotowywania i dostarczania posiłków jest firma cateringowa  

7 Heaven Kamil Krzykacz z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Harcerskiej 7. Wsparciem 

w postaci zapewnienia posiłków od początku trwania projektu do końca grudnia 2020r 

objętych zostało łącznie 95 osób niepełnosprawnych, zamieszkujących Powiat Łowicki, 
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które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą innej osoby przygotować sobie ciepłego 

posiłku.  

Posiłki dowożone były przez 6 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, przy czym w sobotę dowożony był również obiad (w formie suchego prowiantu) na 

niedzielę.  

Koszt obiadu wraz z dowozem wynosi 18,63 zł. W przypadku osób, których dochód 

przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej pobierana była 

opłata 5 zł za posiłek stanowiąca wkład własny SWS.  

Kryterium opłaty nie stanowiło kryterium rekrutacji-gdzie preferencją objęte były osoby  

z 150 % kryterium właściwym dochodowym, od których nie pobierano odpłatności za 

usługę.  

Usługa zapewniania posiłków poddawana była monitoringowi w zakresie, jakości 

dostarczanych posiłków.  

Usługa w postaci dowozu posiłków była realizowana zgodnie z wytycznymi sanepidu. 

Firma cateringowa zadbała, aby posiłki były przygotowywane i dostarczane  

z zachowaniem wszystkich bezpiecznych procedur.  

Początkowo usługą zapewnienia posiłków zostało objętych 70 UP.  

Część osób zrezygnowała z tej usługi ze względu na złą jakość obiadu (obiady zimne  

i niesmaczne), nieregularne dostarczanie oraz ze względu na panującą w kraju sytuację 

epidemiologiczną związaną z koronawirusem.  

Wsparcie w postaci zapewnienia posiłków jest w dalszym ciągu realizowane i będzie 

kontynuowane w 2021r. 

Zadanie 7. Rozwój specjalistycznych usług dla osób z niepełnosprawnościami-

zapewnienie transportu/ przewozy specjalne - zadanie SWS 

W dniu 10.02.2020r. SWS zawarło umowę na leasing 2 samochodów - pojazdów typu bus 

z rampą przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z Firmą Auta Krajowe 

Marcin Gawroński, z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 260. 

Wysokość rat leasingowych wynosi 3788,62 brutto miesięcznie za dwa samochody, raty 

płacone są w ramach środków UE, umowa zawarta została na 60 miesięcy.  

Do świadczenia usługi transportowej- przewozu osób niepełnosprawnych zatrudniono  

2 kierowców na podstawie umowy o pracę, każdy z nich na 1 etat.  (wynagrodzenie 4000zł 

brutto brutto – zgodnie z wnioskiem) – ok. 2 429,00 zł netto. Od miesiąca grudnia został 

zatrudniony 3 pracownik –specjalista ds. organizacji i rozliczania posiłków i transportu. 

Kierowcy świadczyli usługi przewozu osób niepełnosprawnych, które pozbawione były 

dostępu do środków komunikacji własnej lub publicznej. Umożliwiło to dostęp do miejsc 

służących aktywizacji społeczno - kulturalnej, zawodowej oraz edukacyjnej a także 

instytucji publicznych (urzędy, przychodnie, placówki oświatowo-kulturalne itp). Usługa 

zapewnienia przewozów specjalnych realizowana była przez 5 dni w tygodniu w godz.  

7-18. Uczestnicy Projektu, którzy skorzystali z usługi przewozu specjalnego wnosili opłaty 

0,25 zł/km jeżeli przekraczają 150% kryterium dochodowego. Wysokość opłaty ustalona 
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jest na poziomie 25 % wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 1 km kosztu 

przewozu osoby niepełnosprawnej. Z usługi transportowej od początku trwania projektu do 

końca grudnia 2020r. skorzystało łącznie 57 Uczestników projektu. 

Wsparcie w postaci zapewnienia transportu/przewozów specjalnych jest w dalszym ciągu 

realizowane i będzie kontynuowane w 2021r. 

Złożone wnioski o płatność za 2020r.: 

1. Wniosek za okres rozliczeniowy od 01.01.2020r do 31.03.2020r.- zaakceptowany, 

kwota zatwierdzona 268 147,52 zł. 

2. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.04.2020r do 30.06.2020r- 

zaakceptowany, kwota zatwierdzona 220 957,78 zł. 

3. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.- 

zaakceptowany, kwota zatwierdzona 499 834,82 zł. 

4. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.10.2020r. do 31.12.2020r., na 

kwotę 390 524,31 zł - w trakcie oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 33 z 43 

 

  

 

 

X. Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów za 2020 rok 

Dochody  

Lp. Paragraf Nazwa 
Plan 

(zł) 

Wykonanie  

(zł) 

852 Pomoc społeczna 0,00 24 358,06 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 24 358,06 

1 852-85218-0920 Odsetki 0,00 0,00 

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

z umów 
0,00 0,00 

3 852-85218-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 24 358,06 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
48 625,00 47 921,23 

85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
48 625,00 47 921,23 

4 853-85324-0970 Wpływy z różnych dochodów 48 625,00 47 921,23 

855 Rodzina 246 314,00  263 621,76 

85508 Rodziny zastępcze 246 314,00 263 621,76 

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

dziecka w pieczy zastępczej 
0,00 0,00 

6 855-85508-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 37,34 

7 855-85508-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 353,93 

8 855-85508-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 114,80 

9 855-85508-2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin, związków powiatowo-gminnych 

lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 

bieżących 

246 314,00 262 115,69 

Razem 294 939,00 335 901,05 
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Wydatki  

Lp. Paragraf Nazwa Plan 
Wykonanie  

(zł) 

852 Pomoc społeczna 734 672,00 709  556,07 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
27 995,00 20 248,12 

10 852-85205-4110 Wynagradzanie osobowe pracowników 4 000,00 4 000,00 

11 852-85205-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 750,00 1485,23 

12 852-85205-4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 77,19 

13 852-85205-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 095,00 7 925,00 

14 852-85205-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 00,00 

15 852-85205-4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 706 677,00 689 307,95 

16 852-85218-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 

17 852-85218-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 910,00 464 817,43 

18 852-85218-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 642,00 25 641,77 

19 852-85218-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 563,00 65 803,04 

20 852-85218-4120 Składki na Fundusz Pracy 8 700,00 5 730,50 

21 852-85218-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 

22 852-85218-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 754,00 10 512,96 

23 852-85218-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 994,80 

24 852-85218-4300 Zakup usług obcych 41 351,00 38 556,13 

25 852-85218-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 9 076,41 

26 852-85218-4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 

lokale i pomieszczenia garażowe 

19 200,00 19 200,00 

27 852-85218-4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 417,91 

28 852-85218-4440 Odpisy na ZFŚS 31 393,00 31 393,00 

29 852-85218-4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

 

2 164,00 2 164,00 
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853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

416 742,89 140 485,81 

85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

48 625,00 47 921,23 

30 853-85324-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,00 12 400,00 

31 853-85324-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 239,00 2 135,28 

32 853-85324-4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 280,00 

33 853-85324-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 

34 853-85324-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 506,00 6 506,95 

35 853-85324-4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 21 200,00 

85395 Pozostała działalność 368 117,89 92 564,58 

36 853-85395-3110 Świadczenia społeczne 7 425,00 7 425,00 

37 853-85395-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 114,03 60 933,68 

38 853-85395-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 391,97 3 574,25 

39 853-85395-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 623,03 9 998,69 

40 853-85395-4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 678,97 586,18 

41 853-85395-4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
4 139,41 783,82 

42 853-85395-4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
242,80 46,03 

43 853-85395-4177 Wynagrodzenie bezosobowe 21 196,65 3 215,04 

44 853-85395-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 243,35 188,60 

45 853-85395-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 102 592,80 704,12 

46 853-85395-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 017,88 41,30 

47 853-85395-4307 Zakup usług pozostałych 10 201,60 0,00 

48 853-85395-4309 Zakup usług pozostałych 598,40 0,00 

49 853-85395-4407 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 

lokale i pomieszczenia garażowe 

7 039,10 3 968,63 

50 853-85395-4409 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 

lokale i pomieszczenia garażowe 

412,90 233,05 

51 853-85395-4417 Podróże służbowe krajowe 6 801,06 818,20 
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52 853-85395-4419 Podróże służbowe krajowe 398,94 47,99 

855 Rodzina 3 708 122,15 3 120 623,36 

85504 Wspieranie rodziny 146 729,00 140 150,38 

53 855-85504-3110 Świadczenia społeczne 22 200,00 20 100,00 

54 855-85504-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402,00 402,00 

55 855-85504-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71,00 71,00 

56 855-85504-4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 

57 855-85504-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148,00 148,00 

58 855-85504-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 104 422,92 100 648,34 

59 855-85504-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 19 477,08 18 773,04 

85508 Rodziny zastępcze 2 727 969,00 2 358 174,14 

60 855-85508-3110 Świadczenia społeczne 1 795 404,00 1 483 085,41 

61 855-85508-3119 Świadczenia społeczne 106 405,00 106 405,00 

62 855-85508-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 556,00 363 532,85 

63 855-85508-4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 921,00 26 920,66 

64 855-85508-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 903,00 112 815,71 

65 855-85508-4120 Składki na Fundusz Pracy 15 880,00 9 759,35 

66 855-85508-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 263 900,00 231 298,99 

67 855-85508-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 8 108,73 

68 855-85508-4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 13 594,09 

69 855-85508-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 103,35 

70 855-85508-4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
8 000,00 2 550,00 

85510 
Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
100 000,00 40 029,79 

71 855-85510-3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 40 029,79 

85595 Pozostała działalność 723 424 15 582 269,05 

72 855-85595-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 710,00 135 511,35 

73 855-85595-4017 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250,00 0,00 
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74 855-85595-4127 Składki na ubezpieczenie społeczne 29 716,00 20 804,84 

75 855-85595-4127 Składki na Fundusz Pracy 4 303,00 1 673,04 

76 855-85595-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 110 280,00 99 446,06 

77 855-85595-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 82 359,00 59 481,27 

78 855-85595-4307 Zakup usług pozostałych 317 806,15 267 352,49 

79 855-85595-4417 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 

80 855-85595-4707 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
2 000,00 0,00 

Razem: 4 859 537,04 3 970 665,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 38 z 43 

 

 

 

 

XI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA I SPRAWY ORGANIZACJI PRACY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu jest powiatową jednostką organizacyjną 

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

niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

Strukturę organizacyjną PCPR tworzą komórki organizacyjne takie jak: 

Zespół ds. projektów oraz zamówień publicznych, Zespół ds. świadczeń, Zespół ds. 

obsługi osób niepełnosprawnych, Zespół ds. finansów, kadr i płac, Zespół ds. rodzinnej 

pieczy zastępczej, Zespół ds. pomocy społecznej, Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych są opisane  

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

Łowickiego z dnia 19 sierpnia 2019r. 

W 2020 roku w PCPR w Łowiczu zostały usystematyzowane sprawy związane  

z organizacją pracy poprzez zaktualizowanie i wprowadzenie nowych Zarządzeń 

Dyrektora PCPR w Łowiczu. 

Dyrektor PCPR w 2020 roku wydał 32 zarządzeń dotyczących między innymi: 

- wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników, 

- wprowadzenia zasad zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 

wśród pracowników i klientów PCPR w Łowiczu oraz organizacji pracy  

w związku z pandemią SARS-Co V-2, 

- wprowadzenia Instrukcji Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dowodów Finansowo-

Księgowych, 

- wprowadzenia zasad refundacji kosztów zakupu sprzętu komputerowego 

i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej - uczestników projektu „Rodzina z przyszłością" 

realizowanego przez PCPR w Łowiczu zwane dalej „Centrum”, 

- powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku 

ruchomego PCPR w Łowiczu, 

- powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowego majątku ruchomego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 

- zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych w PCPR w Łowiczu, 

- wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w PCPR w Łowiczu, 

- zmiany w Regulaminu Pracy PCPR w Łowiczu 

Obecnie PCPR w Łowiczu zatrudnia łącznie 22 osób, (w tym 5 osoby zatrudnione są w 

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

wykształcenie, a 4 spośród nich dodatkowo posiada studia podyplomowe. 
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XII. ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH NA 2021r. 

Dochody  

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan 

początkowy 

852   Pomoc społeczna 0,00 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 

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

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 000,00 

 85324 0970 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 

   Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 

855   Rodzina 309 859,00 

 85508  Rodziny zastępcze 309 859,00 

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

zastępczej 
0,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 

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

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 

309 859,00 

Razem: 345 858,00 

 

Wydatki  

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan 

początkowy 

852   Pomoc społeczna 749 155,00 

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 40 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
600,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 700,00 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 708 655,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 363,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 225,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 569,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
11 198,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 

  4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 
19 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 330,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
7 000,00 

  4710  6 770,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 000,00 

 85324  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
36 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 861,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
123,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 416,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 

 85395  Pozostała działalność 0,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 

  4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
0,00 

  4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
0,00 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 
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  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 0,00 

  4309 Zakup usług pozostałych 0,00 

  4407 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 
0,00 

  4409 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 
0,00 

  4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 

  4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 

855   Rodzina 2 775 586,00 

 85504  Wspieranie rodziny 24 180,00 

  3110 Świadczenia społeczne 23 700,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
14,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 

 85508  Rodziny zastępcze 2 666 368,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1 702 469,00 

  3119 Świadczenia społeczne 104 843,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 625,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 698,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
18 437,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 272 626,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
8 000,00 

  4710  5 670,00 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85 038,00 

  3110 Świadczenia społeczne 85 038,00 

 85595  Pozostała działalność 0,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 

  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 
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  4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
0,00 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 0,00 

  
4707 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
0,00 

Razem: 3 560 741,00 
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XIII. ZESTAWIENIE POTRZEB I PLANÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 

PCPR NA 2021. 

1. Dążenie do zwiększenia liczby rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych  

w celu ograniczenia liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej – promocja rodzicielstwa zastępczego. 

2. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego. 

3. Utworzenie rodziny zastępczej specjalistycznej. 

4. Utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej. 

5. Prowadzenie działań w kierunku zwiększenia liczby rodzin pomocowych. 

6. Dalszy rozwój współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci 

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

poradnie, ośrodki pomocy społecznej, policji itp.). 

7. Zwiększenie liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

8. Kontynuacja Programu Aktywny Samorząd poprzez złożenie aktualnego wniosku. 

9. Przystąpienie do Programu wyrównywania różnic między regionami III. 

10. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na 

realizację zadań rodzicielstwa zastępczego. 

11. Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez ich udział w warsztatach  

i szkoleniach. 

12. Poprawa warunków pracy poprzez zmianę siedziby PCPR. 
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