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I. WSTĘP 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, zwane dalej „Centrum” jest 

jednostką organizacyjną powiatu, realizującą zadania w zakresie pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i inne przewidziane w odrębnych 

ustawach a także powierzone przez organy administracji publicznej na podstawie zawartych 

umów i porozumień. Dodatkowo realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych 

określone w programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, 

takich jak pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.  

Centrum realizuje cele określone w w/w aktach prawnych poprzez:  

1) umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, a także ich integracji ze środowiskiem. 

1. Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie jest jednostką organizacyjną 

samorządu terytorialnego, powstałą na podstawie Uchwały Nr IV/13/99 Rady Powiatu                   

w Oleśnie z dnia  25 stycznia 1999r. Centrum działa na podstawie Statutu uchwalonego przez 

Radę Powiatu w Oleśnie Uchwałą Nr XLII/229/10 z dnia 16 sierpnia 2010 roku, zmienionego 

uchwałą Nr XII/93/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2011 roku oraz 

Regulaminu Organizacyjnego nadanego Uchwałą Nr 124/365/18  Zarządu Powiatu                      

w Oleśnie z dnia 27 września 2018 roku. 

PCPR wykonuje uchwały Rady i Zarządu Powiatu w Oleśnie, zadania własne powiatu, 

zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w:  

Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej [Dz. U. z 2018r.,  poz. 700                       

z późn. zm.] oraz aktach wykonawczych;  

Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                             

[Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.] oraz aktach wykonawczych; 
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Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.] oraz aktach 

wykonawczych;  

Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym [Dz. U. z 2018r. poz. 995 

z późn. zm.];  

Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2017r. poz. 2077 

z późn. zm.];           

Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  [Dz. U. z 2018r. poz. 395                       

z późn. zm.];  

Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                          

[Dz. U.  z 2015r. poz. 1390]; 

 

Sprawozdanie z działalności PCPR w Oleśnie jest jednocześnie raportem z realizacji  

w 2018 roku celów i zadań określonych w dokumentach wewnętrznych jednostki:                         

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 – 2020, 

Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2020, 

Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016-2020, Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego 

na lata 2018 – 2020 oraz Specjalistycznym Programie profilaktycznym w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci                 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016 - 2020.   

 Nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie zadań wykonuje Zarząd Powiatu, natomiast nad realizacją zadań zleconych  

wykonywanych przez Centrum sprawuje Wojewoda. Bieżący nadzór nad wykonywaniem 

zadań prowadzony jest na podstawie przedkładanych przez PCPR informacji podczas 

posiedzeń Zarządu Powiatu oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych, które pozwalają na 

ocenę terminowości wykonywania zadań, współpracę z jednostkami administracji rządowej, 

realizacji budżetu, sprawności kadry oraz prawidłowości wykorzystania dotacji  z budżetu 

państwa i funduszy celowych, pod względem efektywności oraz zgodności z przeznaczeniem. 

  

W roku 2018 w Centrum miały miejsce poniższe kontrole zewnętrzne: 

1) kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego  

w zakresie: ”realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej przez organizatora pieczy zastępczej oraz zgodność zatrudnienia pracowników 

 z wymaganymi kwalifikacjami”. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 15,16 i 25 stycznia 2018r. Okres objęty kontrolą:               

1 stycznia 2017 – 14 stycznia 2018. 

W wyniku kontroli, stwierdzono, że: 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej realizował zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej    (Dz. U. z 2018r., poz. 988 z późn.  zm.), 

b) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniony w Centrum posiada kwalifikacje 

określone w art. 78 ust.1 ustawy. 

Z uwagi na prawidłową realizację zadań nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

2) Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie ”oceny 

prawidłowości realizacji umowy w ramach przyznanych środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 29 października 2018r. 

   W wyniku przeprowadzonej kontroli: nieprawidłowości nie stwierdzono.      

W roku kalendarzowym 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie nie 

odnotowano wpływu żadnych skarg i wniosków od obywateli.    

2.  Struktura organizacyjna, obsada oraz zarządzanie kadrami PCPR 

Centrum ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Konopnickiej 8 w Oleśnie.  

Centrum opiera się na strukturze przyjętej w Regulaminie organizacyjnym uchwalonym przez 

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 124/365/18 z dnia 27 września 2018r. W strukturze 

organizacyjnej Centrum wyodrębnia się następujące działy organizacyjne:  

 dział pomocy instytucjonalnej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej, 

 dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

 administracyjno-księgowy. 

Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie                            

zatrudnione były dwie osoby w wymiarze 1,50 etatu. Przewodnicząca Zespołu od 

07.10.2017r. przebywa kolejno na zwolnieniu lekarskim, a następnie urlopie macierzyńskim                      
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i rodzicielskim do dnia 13.05.2019r., w związku z czym funkcję Przewodniczącego pełni 

powołany Zarządzeniem Starosty Oleskiego z dnia  26 maja 2010r. -  Sekretarz Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania   o  Niepełnosprawności, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od 

30.12.2017r. do 30.06.2019r.  

W Centrum na koniec 2018 roku obsadę kadrową stanowiło 11 osób zatrudnionych na 

podstawie umowy  o pracę,  w łącznym wymiarze 10,50 etatu, w tym dyrektor Centrum, 

główny księgowy, inspektor ds. świadczeń, trzech pracowników socjalnych, starszy inspektor, 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, podinspektor ds. administracyjno-księgowych, 

pomoc administracyjna i przewodniczący zespołu. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12. 2018 r. 

Nazwa 

 

Liczba osób Liczba etatów Umowy cywilno  

- prawne/inne 

W ramach 

realizowanych 

programów 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

9 9 13/7 4 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 

2 1,50 9/6 

 

0 

Razem 

 

11 10,50 11/13 4 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. 

 

W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie w roku sprawozdawczym 

w Centrum podjęły staż 3 osoby, kolejno od 11.01.2018r do 17.09.2018r. (rezygnacja ze stażu 

w związku z podjęciem kształcenia), od 17.04.2018r. do 16.10.2018r. (zakończony 

miesięczną umową zleceniem) oraz od 10.09.2018r. do 31.12.2018r. Z ostatnim stażystą 

podpisana została umowa o pracę w 2019r.  

 

Wykształcenie etatowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  na dzień 31.12.2018 roku : 

Wyższe ( magisterskie ) 8 72,73 % 

Średnie 3 27,27 % 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to specjaliści, którzy posiadają szereg 

kwalifikacji i uprawnień zdobytych również na studiach podyplomowych a także poprzez  

udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, w tym również nieodpłatnych. W okresie 

sprawozdawczym jedna osoba zakończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość                

w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, które 

współfinansowane były ze środków publicznych w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego oraz rozpoczęła kolejne na kierunku inspektor ochrony danych                                

– współfinansowane ze środków publicznych znajdujących się w budżecie Centrum.  

W okresie sprawozdawczym uczestniczono w poniższych szkoleniach, naradach, 

konferencjach: 
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1. „Dostosowanie Polityki Rachunkowości do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13.09.2017r.”. 

2. „Sprawozdawczość budżetowa”. 

3. „Ekonomia społeczna, jej znaczenie gospodarcze i misja społeczna w odniesieniu do 

aktywizacji społeczności lokalnej oraz praca z trudnym klientem zwłaszcza z osobą                

z zaburzeniami  psychicznymi z uwzględnieniem włączania i angażowania podmiotów 

ekonomii społecznej w działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

4. „Ocena i motywacja pracowników”. 

5. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”. 

6. Seminarium „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania 

rehabilitacją – jako elementu systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”. 

7. „Interdyscyplinarne aspekty opieki nad osobami młodymi w chorobie                                      

i niepełnosprawności”. 

8. „Udane i zdrowe życie , a środki uzależniające – alkohol, środki psychoaktywne”. 

9. „Ochrona danych osobowych”. 

10. Certyfikat „Obsługa systemu SOW”. 

11. „Ochrona Danych Osobowych Polityki Bezpieczeństwa i Informacji Cyber 

bezpieczeństwa ” . 

12. „Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów wspierania rodziny                   

i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej”. 

13. „Prawo w Praktyce – procedura odebrania dziecka z rodziny”. 

14. „Regulacje prawne  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. 

15. „Prawo w praktyce – wydawanie decyzji administracyjnych”. 

16. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka i dokumentowanie pracy                      

z rodziną zastępcza lub prowadzącym rodzinny dom dziecka”. 

17. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON”. 

18. „Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej”.  

19. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki”. 

20. „Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem”. 

21. „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci”. 

22. „Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka”. 

23. Konferencja „ Z instytucji do rodziny”. 

24. Konferencja „500+”. 

25. „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic”. 
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26. „Program Dobry Start”. 

27. Konferencja podsumowująca wdrażanie Funduszy Europejskich. 

28. Ogólnopolska konferencja PCPR. 

29. „Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania”. 

30.  „Realizacja programu Aktywny Samorząd”. 

3. Decyzje administracyjne, pisma przychodzące i wychodzące  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku sprawozdawczym wydało łącznie                

1339 decyzje administracyjne. Decyzje wydane przez dyrektora Centrum oraz 

przewodniczącego Powiatowego Zespołu o Niepełnosprawności dotyczyły:  

 umieszczenia i odpłatności w domu pomocy społecznej – 31 decyzji, 

 świadczeń dla rodzin zastępczych/rodzinnego domu dziecka, odpłatności za 

pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 140 decyzji, 

 pomocy dla pełnoletnich wychowanków  – 29 decyzji, 

 skierowania i odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu 

Samopomocy – 52 decyzje, 

 skierowania do Domu Dziecka oraz odpłatności – 14 decyzji, 

 zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 6 decyzji, 

 decyzji zmieniających w zakresie adresata, zmiany nazwiska – 20 decyzji, 

 odmowy – 1 decyzja, 

 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia                     

– w ilości: 939, 

 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia – w ilości: 76, 

 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności lub niezaliczeniu do 

osób  niepełnosprawnych – w ilości: 31, 

 wydania kart parkingowych – w ilości: 263, 

 wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych – w ilości: 297. 

         Ogółem w Centrum zarejestrowano 5057 pism wychodzących i przychodzących,                  

co  w przeliczeniu na 1 miesiąc daje 421,42 pisma. Natomiast Powiatowy Zespół Orzekania                    

o Niepełnosprawności zarejestrował łącznie 317 wniosków o wydanie legitymacji osobom 

niepełnosprawnym, 254 wnioski o wydanie kart parkingowych oraz 1106 wniosków                      

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  
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II. ZADANIA POWIATU  

1. Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej  

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dokonuje podziału zadań pomiędzy 

poszczególne szczeble administracji państwowej i samorządowej. Do zadań powiatu 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należą:  

Zadania własne powiatu:  

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, domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniskom dla 

nieletnich, zakładom poprawczym, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, 

specjalnym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii 

zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodkom wychowawczym;  

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym 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, 

specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające 

całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 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;  

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;  
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9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;  

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

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu;  

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

i realizacja programów osłonowych;  

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,                

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

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

społecznej i demograficznej w zakresie pomocy społecznej;  

15) utworzenie i utrzymywanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników.  

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:  

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

ochronę uzupełniającą, 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.  

2. Zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej  

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonuje 

podziału zadań pomiędzy poszczególne szczeble administracji państwowej i samorządowej. 

Do zadań powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należą: 

Zadania własne powiatu:  

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

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;  

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

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

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielniania;  

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, 

rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego;  

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie 

warunków do powstawania:  

a) grup wsparcia,  

b) specjalistycznego poradnictwa;  

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo                                   

-wychowawczych;  

9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;  

10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych 

badań lekarskich;  

11) prowadzenie rejestru danych, o osobach:  

a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,  

b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej 

oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;  

12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo                         

w rodzinnym domu dziecka; 

13) finansowanie:  

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

zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 
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b) pomocy przyznanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo terapeutyczne,  

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

domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu 

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

dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, 

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

pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej              

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości z tytułu 

nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:  

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej;  

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mieszkających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:  

a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  

b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

3) wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu 500+; 

4) wypłata świadczenia „Dobry Start” . 

2.1. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

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

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę 

predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

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

prowadzenia rodzinnego domu dziecka;  

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń 
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oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy                          

w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego;  

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;  

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                      

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;  

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 

wolontariuszy;  

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 

sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,            

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;  

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;  

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                       

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;  

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej;  

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;  

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz dotyczących 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka;  

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 

rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich 

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;  

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

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny 

dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów 

zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 
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3. Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

 Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) ze środków Funduszu 

mogą być realizowane, w części lub całości, następujące zadania powiatu, wykonywane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 

 Do zadań powiatu należy:  

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

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej,  

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;  

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu                  

i realizacji programów;  

3) udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów oraz rocznej 

informacji z ich realizacji;  

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;  

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;  

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

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;  

7) dofinansowanie:  

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

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

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

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

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

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,  

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;  

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.  
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III. FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

1. Realizacja wydatków 

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2018r. wynosił                    

2 082 057,00 zł.  

Wykonanie za 2018r. Wyniosło 2 060 075,35 zł., co stanowi 98,94 %. 

Plan i wykonanie wydatków według rozdziałów:  

Rozdział Nazwa 

Plan 

wydatków 

na dzień 31.12.2018r. 

( w zł) 

Wykonanie 

wydatków 

na dzień 31.12.2018r. 

(w zł) 

% wykonania 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 000,00 25 000,00 100,00 

85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze 67 000,00 59 065,00 88,16 

85508 Rodziny zastępcze 1 286 357,00 1 275 090,35 99,12 

85504 Wsparcie rodziny 21 700,00 18 920,00 87,19 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 522 000,00 522 000,00 100,00 

85220 Punkt interwencji kryzysowej    5 000,00    5 000,00 100,00 

85321 Zespół do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 
155 000,00 155 000,00 100,00 

 Razem 2 082 057,00 2 060 075,35 98,94 

 

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze 

Plan finansowy wynosił : 67 000,00 zł 

Wykonanie: 59 065,00 zł 

% wykonania – 88,16 % 

W 2018r. dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych udzielono 

pomocy finansowej na: 

§ 3110 świadczenia społeczne- pomoc na kontynuację nauki - 10 812,00 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne – pomoc na usamodzielnienie - 13 8780,00 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne – świadczenia rzeczowe  -  6 260,00 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych  - 0,44 zł 

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 28 114,56 zł 

 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Plan finansowy wynosił: 1 286 357,00 zł  

Wykonanie: 1 275 090,35 zł  

% wykonania – 99,12 %                 
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Wydatki dotyczą: 

§ 3110 świadczenia społeczne – rodziny zastępcze  - 599 182,41 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne – kontynuacja nauki - 54 212,71 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne – pomoc na przeprowadzenie niezbędnych remontów                                            

- 11 789,00 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne – dodatek wychowawczy 500+ -  250 848,35 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 38 558,90 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 587,15 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – rodziny zawodowe, koordynator pieczy 

zastępczej - 19 723,68 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – rodziny zawodowe, koordynator pieczy zastępczej 

- 2 196,93 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – rodziny zawodowe - 80 422,40 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  - 500,00 zł 

§ 4270 usługi remontowe    - 2 637,44 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych  - 11 556,52 zł 

§ 4330 zakup usług od innych jednostek samorządowych - refundacja kosztów 

utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 193 905,95 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe – koordynator pieczy zastępczej  - 2 093,25 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki  - 450,00 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł 

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3 240,00 zł 

 

Rozdział 85504 – Wsparcie rodzin 

Plan finansowy wynosił: 21 700,00 zł 

Wykonanie: 18 920,00 zł 

% wykonania – 87,19% 

Wydatki dotyczą: 

§ 3110 świadczenia społeczne – DOBRY START  - 18 300,00 zł   

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 590,00 zł   

§ 4300 zakup usług pozostałych  - 30,00 zł 

 

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan finansowy wynosił: 522 000,00 zł 
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Wykonanie:  522 000,00 zł  

% wykonania  - 100,00 % 

Wydatki dotyczą: 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – BHP  - 485,04 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe -  362 287,69 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 204,53 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne  - 71 266,61 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  - 7 293,22 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  -  6 666,00 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  -  10 330,97 zł 

§ 4260 zakup energii  - 5 326,83 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych  -  0,00 zł 

§ 4280 zakup usług medycznych  - 260,00 zł  

§ 4300 zakup usług pozostałych  - 15 173,09 zł 

 - usługi informatyczne    - 3 955,20 zł 

- prowizja bankowa     - 414,00 zł 

- regeneracja tonerów - 1 950,54 zł 

- opłaty pocztowe   - 6 695,50 zł 

- licencje programów komputerowych  - 2 157,85 zł 

- pozostałe usługi   - 0,00 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych - 1 372,27 zł   

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 1 598,55 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki - 999,48 zł 

           - ubezpieczenie mienia  - 76,48 zł           

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 275,72 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników - 1 460,00 zł 

 

Rozdział 85220 - Punkt Interwencji Kryzysowej 

Plan finansowy wynosił: 5 000,00 zł 

Wykonanie:  5 000,00 zł 

% wykonania – 100,00% 

Wydatki dotyczą: 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł     

§ 4300 zakup usług pozostałych  (psycholog, prawnik)  -  4 493,33 zł 
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§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych - 506,67 zł 

 

Rozdział 85321 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Plan finansowy wynosił: 155 000,00 zł 

Wykonanie: 155 000,00 zł 

% wykonania – 100,00 % 

Wydatki dotyczą: 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 26 075,25 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 010,22 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne  - 7 863,27 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 650,98 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 49 132,00 zł    

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 28 258,87 zł 

§ 4260 zakup energii - 94,66 zł 

§ 4280 zakup usług medycznych - 0,00 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych - 10 366,96 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych - 25 627,24 zł 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych - 277,77 zł           

§ 4400 czynsze za lokale - 600,00 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 15,30 zł 

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 2 027,48 zł 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Plan finansowy wynosił: 25 000,00 zł 

Wykonanie: 25 000,00 zł 

% wykonania – 100,00 % 

Wydatki dotyczą: 

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł    

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -  6 010,00 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych - 16 990,00 zł 
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Porównanie wykonania wydatków w latach 2017 i 2018 

Rozdział Nazwa 

Wykonanie 

wydatków na dzień 

31.12.2017 r. (w zł) 

Wykonanie 

wydatków na dzień 

31.12.2018 r. ( w zł) 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 25 000,00 

 

85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze 13 000,00 59 065,00 

 

85508 Rodziny zastępcze 1 205 069,79  1 275 090,35 

 

85504 Wsparcie  rodzin 0,00               18 920,00 

 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 506 250,00 522 000,00 

 

85220 Punkt interwencji kryzysowej 5 000,00 5 000,00 

 

85321 Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

148 857,46 155 000,00 

  

Razem 

          

  1 878 177,25 

        

   2 060 075,35 

 

2. Realizacja dochodów 

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2018 rok wynosił 889.105,00 zł. 

Wykonanie za 2018r. wyniosło  813.120,03 zł., co stanowi 91,04 %.  

 

Plan i wykonanie dochodów według rozdziałów : 

Rozdział Nazwa 

Plan 

dochodów na dzień 

31.12.2018r. 

(w zł) 

Wykonanie 

dochodów na dzień 

31.12.2018r. 

(w zł) 

% 

wykonania 

85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze            487 000,00          426 440,28 87,56 

85508 Rodziny zastępcze            370 000,00          380 877,55 102,94 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie         0,00   195,20 0 

85321 
Zespół ds. Orzekania   

o Niepełnosprawności 
 2 105,00              5 607,00 266,37 

85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
30 000,00       0,00 0 

 
 

Razem 

           

            889 105,00 

         

            813 120,03 

 

91,45 
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Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze 

Plan finansowy wynosił:  487 000,00 zł. 

Wykonanie:   426 440,28 zł. 

§ 0970 wpływy z innych dochodów - 354,84 zł 

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów – porozumienia w sprawie zwrotu 

kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka  - 63 856,55 zł. 

§ 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów – refundacja kosztów utrzymania 

wychowanków  w Domu Dziecka  - 362 228,89 zł. 

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 

Plan finansowy wynosił: 370 000,00 zł 

Wykonanie:  380 877,55 zł 

§ 0970 wpływy z innych dochodów - zwrot świadczeń za pobyt dzieci w rodzinie 

zastępczej - 2 500,00 zł    

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów – porozumienia w sprawie zwrotu 

kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 126 822,13 zł 

§ 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów – refundacja kosztów utrzymania dzieci               

w rodzinach zastępczych - 251 555,42 zł 

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan finansowy wynosił:   0,00 zł 

Wykonanie:   195,20 zł 

§ 0970 wpływy z innych dochodów - wynagrodzenie płatnika - 195,20 zł 

§ 0960 otrzymane darowizny pieniężne  -   0,00 zł 

Rozdział 85321 – Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności 

Plan finansowy wynosił:  2 105,00 zł 

Wykonanie:   5 607,00 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 5 607,00 zł 

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Plan finansowy wynosił:  30 000,00 zł 

Wykonanie:   0,00 zł 

§ 0970 wpływy z innych dochodów  - 0,00 zł 

 



22 
 

IV. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w art. 35a określa zadania, które realizuje powiat. Zadania dotyczące 

rehabilitacji społecznej wykonuje Centrum, a zadania rehabilitacji zawodowej Powiatowy 

Urząd Pracy w Oleśnie.  

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powstał na 

mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.). Jest to 

państwowy fundusz celowy wspierający działania na rzecz rehabilitacji społecznej                             

i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Zadania Funduszu realizowane są w następujących formach:  

1. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:  

 - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,  

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,  

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,  

- szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych.  

2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:  

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                

i środki pomocnicze,  

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

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz                        

w komunikowaniu się,  

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,  

-  dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.  

1.Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON  

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonuje zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W dniu 14.02.2018r. PFRON opublikował komunikat w związku                       

z podjętą uchwałą nr 14/2018 w sprawie podziału środków Funduszu na 2018 rok na 

realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.). Powiat oleski 

na wymienione zadania otrzymał łączną kwotę 1.386.469,00 zł przyznaną zgodnie                           

z algorytmem przez Zarząd PFRON. Zgodnie z art. 35a ust.1 i 3 wyżej wymienionej ustawy  

o rehabilitacji, Rada Powiatu Oleskiego  Uchwałą Nr XXXIII/261/18 z dnia  12 marca 2018r. 

przyjęła zadania na które przeznaczyła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 

(Dz. U. poz. 1266) PFRON ustalił ponownie dla poszczególnych samorządów powiatowych 

wysokość środków Funduszu na realizację zadań określonych w/w ustawą uwzględniającą 

wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu 

jednego uczestnika w WTZ w wysokości 16.596,00 zł w roku bieżącym. Zgodnie  

z opublikowanym w dniu 04.07.2018r. komunikatem  dla powiatu oleskiego zostały 

zwiększone środki finansowe w wysokości 39.000,00 zł przeznaczone na działalność WTZ 

 w Oleśnie i w Uszycach. 

 

Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem: 

L

Lp. 

Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  

2016 rok 

(w zł) 

2017 rok 

(w zł) 

2018 rok 

(w zł) 

1

1 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy                                    

i niepozostających w zatrudnieniu – art. 11  

23.768,61 20.073,89 4.527,96 

2

2 

Zwrot kosztów: wyposażenia stanowiska pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 

– art. 26, art. 26d, art.26e.  

21.148,00 0,00 0,00  

3

3 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolnej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a  

0,00 39.999,00 78.177,23  

4

4 

Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych                   

– art. 38 i 40  

0,00 0,00 0,00 

5

5 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b.  

6.101,12 1.902,24 1.739,47   

6

6 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35a                  

ust. 1 pkt 7 lit. c.  

257.783,66 240.957,87 177.284,34  

7

7 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – art. 35a                          

ust. 1 pkt. 7 lit. a  

0,00 0,00 45.000,00  

8

8 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                     

w komunikowaniu się i technicznych, w związku                               

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 

23.500,00 57.000,00 40.000,00  
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35a ust. 1 pkt 7 lit. d  

9

9 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f 

500,00 0,00 0,00 

1

10 

Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej – art. 35a ust 1pkt 8  

1.039.740,00 1.039.740,00 1.078.740,00    

                                                 RAZEM 1.372.541,39 1.399.673,00 1.425.469,00 

 

 

Łączna kwota wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 roku była o 25.796,00 zł wyższa niż w 2017 roku.    

Dla osób niepełnosprawnych niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu jest 

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, a także sprzęt rehabilitacyjny. 

Pomoc finansową ze środków Funduszu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pod 

warunkiem, że sprzęt ortopedyczny/ środki pomocnicze są zakupione na podstawie zlecenia 

lekarskiego przy częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozliczenie 

dofinansowania następowało w momencie dostarczenia do Centrum wniosku wraz z fakturą 

zakupu sprzętu/ środków z opisem o wysokości dofinansowania przez NFZ. Centrum 

przyznawało dofinansowanie w wysokości 100% limitu NFZ dla dzieci i młodzieży uczącej 

się, a dla osób dorosłych w wysokości 70% limitu NFZ z wyjątkiem dofinansowania do 

zakupu  aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób powyżej 65 roku życia gdzie 

dofinansowanie wynosiło 50% w/w limitu. Dofinansowanie ze środków PFRON było 

uzależnione od dochodu w rodzinie wnioskodawcy, który nie mógł przekroczyć 50% 

przeciętnego wynagrodzenia w rodzinie i 65% w przypadku osób samotnie gospodarujących.   

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt. 7 c 

 Rok 2017 Rok 2018 

L.p. Osoby ubiegające się o 

dofinansowanie do 

zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne, środki 

pomocnicze 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków  

Kwota 

zrealizowanych 

wniosków  

(w zł) 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wypłacone 

dofinansowanie 

(w zł) 

1. Osoby dorosłe 244 182.391,64 261 190 125.929,34 

2. Dzieci i młodzież ucząca się 31 48.399,00 26 23 36.032,00 

 Razem 275 230.790,64 287 213 161.961,34 

 
 

 

 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt. 7 c 

 

 Rok 2017 Rok 2018 

L.p. Osoby ubiegające się o 

dofinansowanie do sprzętu 

rehabilitacyjnego 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków  

Kwota 

zrealizowanych 

wniosków 

 (w zł) 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wypłacone 

dofinansowanie 

(w zł) 

1. Osoby dorosłe 8 8.967,23 16 13 15.323,00 

1.  Dzieci i młodzież ucząca się 1 1.200 0 0 0 

 Razem 9 10167,23 16 13 15.323,00 
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W roku 2018 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne  i środki pomocnicze przeznaczone zostało 63.673,53 zł mniej niż w roku 

ubiegłym. Z powodu znacznego niedoboru środków PFRON 61 wniosków zostało 

rozpatrzonych negatywnie. 

Dofinansowanie w głównej mierze objęło zakup: pieluchomajtek, aparatów 

słuchowych i wkładek usznych, protez, materacy przeciwodleżynowych, obuwia 

ortopedycznego, cewników, worków do zbiórki moczu, wkładów anatomicznych, wózków 

inwalidzkich, lóżek rehabilitacyjnych. 

.   

Kolejnym zadaniem z zakresu rehabilitacji społecznej jest sport, kultura, rekreacja                  

i turystyka osób niepełnosprawnych. Z zadania tego mogą korzystać organizacje pozarządowe 

i instytucje prowadzące minimum 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie może wynieść 60% kosztu realizacji imprezy. Zainteresowane podmioty 

mogą składać wnioski na realizację określonych imprez do końca listopada roku 

poprzedzającego rok realizacji wniosku.  

W 2018r. zawarto i rozliczono 2 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację 

imprez rekreacyjno-sportowych na łączną kwotę – 1.739,47 zł. 

  

 

 Rok 2017 Rok 2018 

L.p. Organizacje pozarządowe 

ubiegające się  

o dofinansowanie sportu, 

kultury i rekreacji osób 
niepełnosprawnych 

Ilość 

zrealizowan

ych 

wniosków  

Wypłacone 

dofinansowanie 

( w zł) 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wypłacone 

dofinansowanie 

( w zł) 

Liczba osób 

niepełnosprawn

ych biorących 

udział  
w wydarzeniu 

1 Stowarzyszenie Rodzin  

i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych  
w Praszce 

1 1350,78 1 1 1198,97 50 

2 Polski Związek 

Rencistów, Emerytów  
i Inwalidów w Oleśnie 

1 551,46 1 1 540,50 60 

 Razem 2 1902,24 2 2 1739,47 110 

 

Jednym z istotniejszych zadań ujętych w katalogu form pomocy rehabilitacji 

społecznej jest likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się                 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W 2018r.                                      

z dofinansowania do tego zadania skorzystało 10 osób na ogólną kwotę 40.000,00 zł,  w tym:  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych: 
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Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

 Rok 2017 Rok 2018 

L.p. Osoby ubiegające się  

o dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków  

Wypłacone 

dofinansowanie 

( w zł) 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wypłacone 

dofinansowanie 

( w zł) 

1. Osoby dorosłe 9 35.465,33 14 8 39.500,00 

2. Dzieci i młodzież ucząca się 0 0,00 0 0 0,00 

 Razem 9 35.465,33 14 8 39.500,00 

 

 Ogólnie złożonych zostało 14 wniosków - negatywnie rozpatrzono 6 z nich . 
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W zakresie likwidacji  barier  technicznych i w komunikowaniu się:  

 

 Rok 2017 Rok 2018 

L.p. Osoby ubiegające się  

o dofinansowanie likwidacji 

barier technicznych  

i w komunikowaniu się 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków  

Wypłacone 

dofinansowanie 

( w zł ) 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wypłacone 

dofinansowanie 

( w zł ) 

1. Osoby dorosłe 9 17.084,67 8 2 500,00 

2. Dzieci i młodzież ucząca się 2 4.450,00 2 0 0,00 

 Razem 11 21.534,67 10 2 500,00 

 

Ogólnie złożonych zostało 10 wniosków – 7 zostało rozpatrzonych negatywnie oraz wpłynęła 

jedna rezygnacja po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu 

 

W roku sprawozdawczym 2018 do Centrum nie wpłynął żaden wniosek  o dofinansowanie do 

usług tłumacza języka migowego.  

 

W 2018r. na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł. 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 

 Rok 2017 Rok 2018 

L.p. Uczestnicy turnusów 

rehabilitacyjnych 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków  

Wypłacone 

dofinansowani

e (w zł) 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wypłacone 

dofinansowanie 

(w zł) 

1. Osoby dorosłe i ich 

opiekunowie 

0 0,00 43 18 30.097,00 

2. Dzieci i młodzież ucząca się 

i ich opiekunowie 

0 0,00 7 7 14.903,00 

 Razem 0 0,00 50 25 45.000,00 

 

Niewystarczające środki Funduszu spowodowały, że 25 osób niepełnosprawnych wraz                        

z opiekunami nie otrzymało dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. 

Ogólnie złożonych zostało 50 wniosków - negatywnie rozpatrzono 25 z nich. 

 

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej                   

i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii 

zajęciowej.  

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, której celem jest rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych niezdolnych do podjęcia pracy w zakresie pozyskiwania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W ramach terapii zajęciowej dla osób 
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niepełnosprawnych organizowane są zajęcia, które mają na celu poprawienie sprawności 

fizycznej, psychicznej a także społecznej. 

                  Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 8 dofinansowano działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej  w Oleśnie i w Uszycach.  

Łączna ilość uczestników WTZ w powiecie na dzień 31.12.2018r. wynosiła 65 osób. 

Kwota dofinansowania dla dwóch warsztatów po zwiększeniu w miesiącu lipcu wyniosła 

1.078.740,00  zł. Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym powiecie są prowadzone przez 

podmioty niepubliczne – w Oleśnie przez Towarzystwo Pomocy Ludziom, a w Uszycach 

przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich 

 

 

  
ROK 2017 

 
ROK 2018 

Ilość osób Kwota 

dofinansowania 

(w zł) 

Ilość osób Kwota 

dofinansowania 

(w zł) 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Oleśnie 
40 639.840,00 40 663.840,00 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Uszycach 
25 399.900,00 25 414.900,00 

RAZEM 65             1.039.740,00 65             1.078.740,00 

 

1.1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie 

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie 

 ROK 2017 – 710.934,00 zł 
środki PFRON 639.840,00 zł 

wkład własny samorządów wynosił 

71.094,00 zł 

ROK 2018 – 737.600,00 zł 
środki PFRON 663.840,00 zł 

wkład własny samorządów wynosił 

71.094,00 zł 

środki z innych źródeł 2.666,00 zł 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

GMINA OLESNO 32 32 

GMINA PRASZKA 3 3 

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI 2 2 

GMINA RADŁÓW 1 1 

GMINA ZĘBOWICE 2 2 

RAZEM 40 40 

 

Finansowanie rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie w roku 

2018, pochodziło w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Udział własny w wysokości 10% został pokryty ze środków 

przekazywanych przez powiat oleski, w tym dofinansowanie z 5 gmin powiatu względem 

zamieszkania uczestników oraz dodatkowo częściowo został pokryty przez organ prowadzący 

jakim jest Towarzystwo Pomocy Ludziom.  
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Powiat oleski przekazał dofinansowanie na działalność w WTZ w wysokości 

35.547,00 zł (co stanowi 5% kosztów), natomiast kolejne 5% w kwocie 35.547,00 zł                      

- gminy w których mieszkają osoby niepełnosprawne, czego: 

 Gmina Praszka – 2.666,00 zł ( 3 osoby korzystające z terapii w WTZ) 

 Gmina Gorzów – 1.777,00 zł ( 2 osoby korzystające z terapii w WTZ) 

 Gmina Radłów – 889,00 zł ( 1 osoba korzystająca z terapii w WTZ) 

 Gmina Olesno – 28.438,00 zł ( 32 osoby korzystające z terapii w WTZ) 

 Gmina Zębowice – 1.777,00 zł ( 2 osoby korzystające z terapii w WTZ) 

Warsztat Terapii Zajęciowej, którego organem założycielskim jest Towarzystwo 

Pomocy Ludziom, rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1995r. W 2018 roku w terapii 

zajęciowej uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych. 

W roku sprawozdawczym Warsztat opuściły 2 osoby – jedna osoba zmarła, jedna 

osoba zrezygnowała z uczestnictwa w związku z pogarszającym się stanem zdrowia.   

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie łączy w swoich działaniach sferę aktywności 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pozwala na aktywne uczestnictwo                   

w realizacji procesu integracji społecznej i wdrażaniu na rynek zawodowy. Intensywność 

zajęć terapeutycznych, spotkania z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach, jak również 

spotkania z przedstawicielami zakładów pracy, pozwalają na zbudowanie dojrzałości 

zawodowej wśród znacznej części osób niepełnosprawnych oraz pobudzają w nich chęć 

poszukiwania pracy. 

Każdy z uczestników Warsztatu realizował indywidualny program rehabilitacji                       

i terapii, który był tworzony i weryfikowany na zebraniach Rady Programowej Warsztatu,  

w skład której wchodzi 13 osób personelu zatrudnionego w WTZ na stanowiskach terapeutów 

zajęciowych, instruktorów terapii, psychologa, rehabilitanta, pielęgniarki oraz kierownika 

WTZ. 

Terapia zajęciowa odbywała się w grupach maksymalnie 5 osobowych w pracowniach 

terapeutycznych: introligatorskiej i rękodzieła, krawieckiej, dziewiarskiej, plastycznej, 

ceramicznej, aktywizacji manualnej, kulinarnej, stolarskiej i informatycznej. 

Warsztat realizował zadania w zakresie terapii społecznej również poprzez wyjazdy 

integracyjne, zabawy, wieczorki i imprezy okolicznościowe. 

Na dzień 31.12.2018r. liczba osób zatrudnionych w WTZ Olesno – 14 osób  

w przeliczeniu na 11,875 etatu. 

W dniach 10.09.2018-12.09.2018r. pracownicy PCPR przeprowadzili coroczną kontrolę 

merytoryczną i finansową WTZ w zakresie wydatkowania środków PFRON. Protokoły                     
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i wnioski sporządzono w formie pisemnej, przekazano organowi prowadzącemu Warsztat 

oraz kierownikowi WTZ. 

 

1.2 Warsztat Terapii Zajęciowej w Uszycacach 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Uszycach 

 ROK 2017 - 444.333,00 
środki PFRON 399.900,00 

wkład własny samorządów wynosił 

44.433,00 zł 

ROK 2018 – 461.000,00 
środki PFRON 414.900,00 

wkład własny samorządów wynosił 

44.434,00 zł 

środki z innych źródeł 1.666,00 zł 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI 10 9 
GMINA PRASZKA 7 6 
GMINA RUDNIKI 8 10 

RAZEM 25 25 

 

Finansowanie rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach w roku 

2018, pochodziło w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Udział własny w wysokości 10% został pokryty ze środków 

przekazywanych przez powiat oleski, w tym dofinansowanie z 3 gmin powiatu względem 

zamieszkania uczestników oraz dodatkowo częściowo został pokryty przez organ prowadzący 

jakim jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich..  

Powiat oleski przekazał dofinansowanie na działalność  WTZ w wysokości 22.217,00 

zł, (co stanowi 5% kosztów), natomiast kolejne 5% w kwocie 22.217,00 zł- gminy w których 

mieszkają osoby niepełnosprawne,  czego: 

 Gmina Praszka –  5.332,00 zł ( 6 osób korzystających z terapii w WTZ) 

 Gmina Gorzów – 7.998,00 zł ( 9 osób korzystających z terapii w WTZ) 

 Gmina Rudniki – 8.887,00  zł ( 10 osób korzystających z terapii w WTZ) 

W 2018 roku w terapii zajęciowej uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych. W roku 

sprawozdawczym warsztat opuściło czterech uczestników. Jedna osoba została skreślona                     

w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu, trzy osoby podjęły zatrudnienie na rynku pracy 

chronionej. Uczestnicy WTZ w Uszycach realizują programy terapii w pięciu pracowniach: 

gospodarstwa domowego, technicznej, ogrodniczo-gospodarczej, rękodzieła artystycznego 

oraz ruchu i sportu. Każdy z uczestników realizował indywidualny program rehabilitacji                         

i terapii, który był tworzony i weryfikowany na zebraniach Rady Programowej Warsztatu. 

Programy były dostosowane do obowiązującego planu działalności Warsztatu i zawierały 

założenia do rozwoju intelektualnego i zawodowego każdego uczestnika. 
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Stan zatrudnienia w WTZ w Uszycach na dzień 31.12.2018r. wynosił 10 osób – liczba 

etatów 8,125.   

W dniach 06.11.2018-07.11.2018r. pracownicy PCPR przeprowadzili kontrolę 

merytoryczną i finansową w WTZ w zakresie wydatkowania środków PFRON. Protokoły                 

z kontroli zawierające wnioski i zalecenia zostały przekazane organowi prowadzącemu 

Warsztat oraz kierownikowi WTZ.  

1.3 Zajęcia klubowe w WTZ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie podjęło się realizacji nowego 

programu  „Zajęcia klubowe w WTZ”.  Celem jego jest wsparcie osób niepełnosprawnych              

w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym  i zawodowym w formie 

prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako 

zorganizowanej formy rehabilitacji. Adresatami  programu  są podmioty prowadzące WTZ, 

zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych. Pomoc finansowa w ramach programu 

udzielana jest ze środków PFRON. Beneficjentami programu są: 

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

(lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku 

z podjęciem zatrudnienia, 

2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

(lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot 

prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), 

których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie 

rozpoczęły terapii w WTZ. 

W 2018r. podmioty prowadzące WTZ nie złożyły wniosków o dofinansowanie zajęć  

w ramach w/w programu.  

2. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  

Program „Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego 

modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane                        

w programie uzupełniają plany ujęte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych i programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają 

samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia przewidziane i adresowane do uprawnionych osób fizycznych dotyczą 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/


33 
 

likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych.   

Powiat Oleski w roku po raz siódmy przystąpił do realizacji pilotażowego programu 

,,Aktywny Samorząd’’ finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

Głównym założeniem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym 

 i w dostępie do edukacji.  

W 2018r. program obejmował następujące obszary wsparcia: 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania. 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

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

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie 

jakości). 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego                

w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. 

5. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez 

dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia 

pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia 
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podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ 

dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym). 

 

Powiat Oleski w roku sprawozdawczym na realizację programu otrzymał środki 

finansowe w wysokości 108.687,36 zł z czego zostało wykorzystane 103.313,39 zł tj. 95% 

środków.  

W ramach naboru, do Centrum wpłynęło 28 wniosków: 21 wniosków  dotyczyło 

wsparcia w ramach Modułu I,    a kolejne 7 w ramach Modułu II.  

Pomoc finansową w ramach „Aktywnego Samorządu” otrzymały 24 osoby 

niepełnosprawne w tym: 

 1 osoba otrzymała dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu w związku                      

z przewożeniem niepełnosprawnego dziecka – w wysokości 8.000,00 zł 

 1 osoba otrzymała dofinansowanie do przystosowania samochodu w celu jego 

prowadzenia przez osobę niepełnosprawną – w wysokości 4.6756,00 zł  

 1 osoba otrzymała dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kat. B- w wysokości 

2.200,00 zł 

 2 osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych otrzymały dofinansowanie do zakupu  

sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem – w wysokości 

9.000,00,00 zł 

 3 osoby niewidome w tym jedno dziecko otrzymało dofinansowanie do zakupu 

specjalistycznego sprzętu elektronicznego dla osób niewidomych – w wysokości 

22.472,07 zł 

 2 osoby niewidome w tym jedno dziecko otrzymały dofinansowanie do szkoleń  

z zakresu obsługi nabytego sprzętu elektronicznego-  w wysokości 4.000,00 zł 

 8 osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich otrzymało dofinansowanie 

do naprawy wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym 

 - w wysokości 18.440,00 zł 

 1 osoba otrzymała dofinansowanie do zakupy protezy w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne – w wysokości 20.082,50 zł  

 1 osoba otrzymała dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu – w wysokości 

343,82 zł 

 4 osoby, w tym dwie osoby dwukrotnie otrzymały dofinansowanie kosztów 

ponoszonych w związku z pobieraniem nauki na poziomie wyższym – w wysokości 

14.100,00 zł 
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3. System obsługi wsparcia  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyraziło wolę zawarcia porozumienia  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przystąpienia   

do ogólnopolskiego systemu w związku z realizacją projektu pn. „System obsługi wsparcia 

finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 

„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. System SOW umożliwia osobom 

niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki 

PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu 

informatycznego. Pozwala również na weryfikację wniosków osób indywidualnych                             

i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności 

wydatkowania środków PFRON. W związku z powyższym w miesiącu listopadzie 2018r. 

trzech pracowników Centrum wzięło udział w dwudniowym szkoleniu przygotowującym do 

realizacji programu, a w miesiącu grudniu 2018r. na potrzeby realizacji programu Centrum 

otrzymało bezpłatnie tablet. 

 

Centrum podejmując działania zmierzające do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności na bieżąco obejmuje kompleksowym wsparciem osoby niepełnosprawne, 

które polega na przyznawaniu pomocy materialnej w postaci dofinansowania ze środków 

PFRON, ale także podejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, zawodowym i osobistym. Cyklicznie już                     

w pierwszym kwartale każdego roku sprawozdawczego (w 2018r. miało to miejsce                         

22 marca), Centrum było organizatorem spotkania w tym również pracowników Urzędu 

Skarbowego, ZUS,  policji z osobami niepełnosprawnymi - mieszkańcami powiatu oleskiego. 

Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o przysługujących ulgach                                  

i uprawnieniach oraz rozliczeniach podatkowych, zasad ubiegania się o rentę socjalną,                         

a z ramienia policji – bezpieczeństwie na drodze oraz oszustwach i wyłudzeniach. Pracownicy 

Centrum przedstawili  obszar zadań realizowanych ze środków PFRON oraz zakres 

działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W spotkaniu udział 

wzięło ponad 50 osób. Każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjne oraz broszury 

dotyczące tematyki spotkania.   
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V. POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

 

   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnie zajmuje się 

orzecznictwem do celów poza rentowych (rehabilitacyjnych) i realizuje zadania określone                 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, jak   

również w aktach wykonawczych tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia  15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o  niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz rozporządzeniu Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16-tego roku życia, 

poprzez wydawanie:  

 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16. rok życia, 

 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku 

życia, 

 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

 kart parkingowych. 

Dla osób powyżej 16 roku życia ustalono trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, 

umiarkowany i lekki. 

Orzeczone stopnie niepełnosprawności są podstawą do korzystania z ulg i uprawnień na 

podstawie odrębnych przepisów. 

Powiatowe Zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. Dla każdego wnioskodawcy indywidualnie powoływany jest skład orzekający, 

rozpatrujący jego sprawę. W każdym ze składów orzekają powołani do Zespołu specjaliści: 

lekarze, psycholog, pedagog, doradcy zawodowi oraz pracownicy socjalni. Skład orzekający 

zależy od rodzaju niepełnosprawności, uwarunkowań społecznych oraz celu złożenia 

wniosku. W okresie sprawozdawczym w skład zespołu orzekającego wchodzili lekarze                     

o specjalności: ortopeda, pediatra, internista, reumatolog, neurolog oraz psychiatra, a także                                     

2 pracowników socjalnych, 2 doradców zawodowych,  pedagog i psycholog. 

           Postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności 

oraz wskazaniach do ulg i uprawnień wymaga zapewnienia przez Zespół warunków 
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umożliwiających osobom zainteresowanym poszanowania ich dóbr osobistych, zapewnienia 

przestrzegania tajemnicy lekarskiej oraz zachowania poufności i ochrony danych osobowych. 

           Powiatowe Zespoły  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołane są jako 

pierwsza instancja, natomiast Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania                                          

o Niepełnosprawności jako druga instancja. 

           Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje nadzór nad 

orzekaniem o niepełnosprawności. Bezpośredni nadzór nad Powiatowymi Zespołami pełni 

Wojewoda. Starosta, po uzyskaniu zgody od Wojewody, w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania                            

o niepełnosprawności oraz przewodniczącego zespołu. Na wniosek przewodniczącego 

zespołu, Starosta powołuje lekarzy – przewodniczących składów orzekających oraz 

pozostałych członków Zespołu. Wydatki związane z działalnością zespołu są pokrywane                  

z budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

           Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Oleśnie orzeka mieszkańców Powiatu 

Oleskiego.   Obsługę księgowo – kadrową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnie, a Dyrektor Centrum pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników 

Zespołu. 

 Powołany Zarządzeniem Starosty Oleskiego, Zespół ds. Orzekania                                            

o Niepełnosprawności otrzymał w 2018 r. dotację Wojewody w wysokości 155.000,00 zł                

(w 2017r. - 148.857,46 zł).  

W 2018 r. przyjęto 1020 (w 2017r. – 928) wniosków o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, 86 ( w 2017r. – 82) wnioski  o ustalenie niepełnosprawności,                          

317  (w 2017r. - 158 wniosków) - w tym 9 dla osób poniżej 16 r. ż. o wydanie legitymacji dla 

osoby niepełnosprawnej oraz 263 (w 2017r. – 176) wniosków o wydanie karty parkingowej. 
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W 2018 roku wydano orzeczenia:  

 o zaliczeniu do niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 64 

 o niezaliczeniu do niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 11 

 o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 1 

 o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności dla osób powyżej 

16 roku życia: 939 

 o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 5 

 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności: 20 

 

Liczba i cel przyjętych w latach 2017 - 2018 wniosków o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności osób po 16 roku życia. 

Lp. Cel złożenia wniosku  ilość wniosków w 2017r. ilość wniosków w 2018r. 

1 Odpowiednie zatrudnienie 213 209 

2 Szkolenie 1 6 

3 Uczestnictwo w terapii zajęciowej 24 32 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

170 132 

5 Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług 

socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych 

121 158 

0 200 400 600 800 1000 1200

wnioski do 16 r.ż

wnioski po 16 r.ż

wnioski ogółem

Statystyka złożonych wniosków w latach 2016-2018 

2018 rok 2017 rok 2016 rok
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6 Zasiłek stały 0 0 

7 Zasiłek pielęgnacyjny 192 143 

8 Korzystanie z karty parkingowej 149 282 

9 Inne 58 58 

                                                                           Razem 928 1020 

 

 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16-tego roku 

życia  

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w roku sprawozdawczym 

wydał 939 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Do znacznego stopnia zaliczono                     

390 osób, do umiarkowanego stopnia  437 osób a do lekkiego stopnia niepełnosprawności 

112 osób,   w tym wydano 454 orzeczeń dla kobiet i 485 orzeczeń dla mężczyzn. 

 

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w latach 2013 - 2018 z podziałem na płeć. 

Rok 

 
Kobiety Mężczyźni Razem 

2013 

 
457 485  942 

2014 416 439 855 

2015 437 490 927 

2016 340 387 727 

2017  388 451 839 

2018 454 485 939 

 

 

 Orzekanie o niepełnosprawności dla osób przed ukończeniem 16-tego roku 

życia  

W roku 2018 przyjęto 86 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla 

osób przed 16 - tym rokiem życia.  

Wśród 76 wydanych orzeczeń dla osób poniżej 16 r. ż. - 64 dzieci zaliczono do osób 

niepełnosprawnych, 11 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych, 1 dziecko otrzymało 

odmowę w związku z utrzymaniem w mocy obowiązującego orzeczenia. 

 Legitymacje wydane osobom niepełnosprawnym  

Orzeczenie o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności jest podstawą do 

korzystania z ulg i uprawnień, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem 

posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek o wydanie 
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legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym, dla miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy, Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

W roku sprawozdawczym ogółem wydano 297 (w 2017 r. – 145) legitymacji osobom 

niepełnosprawnym, w tym dla osób przed 16 tym rokiem życia – 8 legitymacji, a po 16-tym 

roku życia – 289 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność. W porównaniu do                   

2017 roku, w okresie sprawozdawczym  wydano o 152 legitymacje więcej. 

 Karty parkingowe 

Na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 

23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017r. poz.1260) , od dnia 1 lipca 2014r., Powiatowy Zespół jest organem 

uprawnionym do wydawania kart parkingowych. Zgodnie z w/w ustawą karta parkingowa 

przysługuje: 

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się; 

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się. 

Powyższe dotyczy orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r. Natomiast w stosunku do osób 

niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014r.  orzeczenia 

te stanowią podstawę do wydania karty parkingowej jedynie, jeśli osoba zaliczona jest do 

znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyny niepełnosprawności oznaczonej 

symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N 

(choroba neurologiczna), pod warunkiem, że orzeczenie to zawiera wskazanie o spełnianiu 

przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju 

orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania.  

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się osobiście do przewodniczącego 

powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na 

miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych.  
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Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej i placówki wydawana jest wyłącznie na 

czas określony. Dla indywidualnych osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na okres 

ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a w przypadku placówki – karta 

wydawana jest na okres 3 lat.  

W całym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 247 kart dla osób posiadających 

orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności  oraz 4 karty parkingowe 

dla placówek zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.  

 

Za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                   

w 2018r. wniesiono 40 odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz                        

5 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania                             

o Niepełnosprawności po ich rozpatrzeniu,  

w stosunku do 40 odwołań dla osób powyżej 16 r. ż.: 

 utrzymał w mocy - 20 orzeczeń, 

 uchylił w części (bez zmiany stopnia) - 6 orzeczeń,  

 uchylił w części (zmiana stopnia) – 1 orzeczenie, 

 uchylił w całości - 4 orzeczenia, 

 nie rozpatrzył (z powodu terminu lub nieobecności wnioskodawcy)                            

- 9 orzeczeń; 

w stosunku do 5 odwołań złożonych dla osób poniżej 16 r.ż.: 

 utrzymał w mocy - 5 orzeczeń, 

 uchylił w części - 0 orzeczeń,  

 uchylił w całości - 0 orzeczeń, 

 nie rozpatrzył (z powodu terminu lub nieobecności wnioskodawcy)                           

- 0 orzeczeń. 

 

Ustalenie niepełnosprawności w zakresie systemu orzekania poza rentowego jest 

procesem bardzo złożonym, z uwagi na to iż osoby niepełnosprawne są grupą osób bardzo 

zróżnicowanych, nie tylko pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, jak też pod 

kątem wskaźników statystycznych. W związku z czym, Zespół wydając orzeczenia                           

o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności skupia się na ocenie zdolności                               

i możliwości osoby orzekanej do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. 

Orzeczenia określają wskazania, które są niezbędne do spełnienia, aby osoba 
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niepełnosprawna osiągnęła poziom funkcjonowania stosowny do jej możliwości 

psychofizycznych oraz zdolności pokonywania barier w procesie integracji społecznej. 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                       

o Niepełnosprawności w Oleśnie należy: 

- przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, 

- rozpatrywanie spraw przez członków składów orzekających i wydawanie orzeczeń                  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień, 

- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydawanie kart parkingowych, 

- prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z procesem 

orzeczniczym, 

- współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej                            

i jednostkami organizacyjnymi a także innymi organami orzecznictwa rentowego, 

- tworzenie bazy danych dotyczących osób niepełnosprawnych, wobec których zostały 

wydane orzeczenia.  
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VI. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZEZ 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

 
 

NAZWA ZADANIA 

                       ROK 2018 

KOSZT ZADANIA BENEFICJENCI PROGRAMU 

   Resortowy program wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na 2018r. 

„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

38.946,05 zł 

w tym: dotacja 21.522,00 

zł.55,26% - kosztu zadania 

udział własny: 17.424,05 zł 

44,74% - kosztu zadania 

Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej, który w trakcie roku objął  

pomocą 21 rodzin zastępczych (38 

dzieci) 

 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc  w rodzinie – przyjęty 

Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr 

XXXIV/265/18 z dnia 12.04.2018r. 

6.846,00 zł Program nie został zrealizowany, 

gdyż do programu nie przystąpiły 

osoby do których był skierowany. 

Środki zostały zwrócone do OUW. 

„VIII Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł” 

zrealizowany w dniach 6-7 września 2018r. 

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia 

nr 1/2018 z dnia 25 lipca 2018r. zawartego 

pomiędzy Województwem Opolskim, a 

Powiatem Oleskim.  

25.000,00 zł W pierwszym dniu 74 osoby w tym 

osoby niepełnosprawne i ich 

opiekunowie, w drugim dniu ponad 

240 osób. 

Program MRP i PS – Program Osłonowy 

”Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie” 

11.150,00 zł Przystąpienie do programu pod 

nazwą „Rodzina bez przemocy”, 

który ostatecznie nie został 

zrealizowany w związku z nie 

otrzymaniem środków finansowych.  

 

 

VII.  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,  

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia                        

w domu pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z Domami na zasadzie 

doradztwa, umieszczania osoby skierowanej przez gminy, sprawuje bieżący nadzór nad 

funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne                 

i roczne sprawozdania dotyczące ich funkcjonowania a także przygotowuje projekt 

obwieszczenia o koszcie utrzymania w Domu, który jest ogłaszany przez Starostę Oleskiego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego . 

 

W powiecie oleskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej (DPS): 

Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Radawiu, 

dla którego organem prowadzącym jest powiat (statutowa liczba miejsc 70, stan na 
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31.12.2018r. wynosił 69 mieszkańców). W ogólnej liczbie mieszkańców: 40 osób przebywało 

na podstawie skierowań wydanych przed  dniem 1 stycznia 2004 r. i 29 osób na nowych 

zasadach, tzn.  z pełną odpłatnością. Rzeczywista liczba osób korzystających z usług                    

w okresie sprawozdawczym wyniosła 72 osoby. 

Dom zabezpiecza potrzeby bytowe oraz opiekuńcze i wspomagające. DPS w Radawiu 

prowadzi działalność w dwóch budynkach – 3 wielokondygnacyjnym zabytkowym pałacu 

oraz jednokondygnacyjnym tzw. aneksie. Budynki i jego otoczenie pozbawione są barier 

architektonicznych, a w pałacu zainstalowany jest dźwig osobowy przystosowany do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Poza infrastrukturą, potrzeby bytowe 

mieszkańców są zabezpieczane poprzez pełne wyżywienie, odzież, środki czystości i zakup 

leków.   

W zakresie usług opiekuńczych udzielano mieszkańcom pomocy w wypełnianiu 

podstawowych czynności życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych. 

Wspomaganie i wspieranie realizowane było poprzez zajęcia rehabilitacyjne, terapię 

zajęciową, zaspokajanie potrzeb religijnych oraz uczestnictwo w uroczystościach i obrzędach. 

Mieszkańcom zapewniano kontakt z psychiatrą i psychologiem a ponadto świadczono opiekę 

medyczną.  

Dom Pomocy Społecznej  w Radawiu  działa na podstawie zezwolenia Wojewody 

Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. na prowadzenie Domu ,,na czas nieokreślony”. 

 

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Borkach Wielkich, 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP (statutowa liczba miejsc 42,             

stan na 31.12.2018 r. wynosił 40 pensjonariuszek). W ogólnej ich liczbie 2  z nich przebywało 

na podstawie skierowań wydanych przed  dniem 1 stycznia 2004 r., a kolejne 38 na tzw. 

nowych zasadach czyli z pełną odpłatnością. Rzeczywista liczba osób korzystających z usług 

w okresie sprawozdawczym wyniosła 57 osób.  

Dom jest jednostką własną Zgromadzenia jako kościelnej osoby prawnej i organu 

założycielskiego w imieniu, którego działa Przełożona Prowincjalna. Aby realizować swoje 

cele i zadania Dom zatrudniał: pracowników socjalnych, fizjoterapeutę, instruktorów terapii 

zajęciowej, pracowników pierwszego kontaktu, personel administracji i obsługi.  

Osoby przebywające w Domu przyjmowane są na podstawie umów z gminami 

właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub rodzinami. Na osoby przyjęte na tzw. 

„starych zasadach” (przed styczniem 2004 r.) Dom otrzymywał dotację ze Starostwa 

Powiatowego  w Oleśnie. 



46 
 

          W dniu 29 stycznia 2009 r. Wojewoda Opolski wydał zezwolenie na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich „na czas nieokreślony”.  

 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił w: 

DPS w Borkach Wielkich - 27 osób; 

DPS w Radawiu - 47 osoby. 

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Starosty 

Oleskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 

wynosił w : 

DPS w Borkach Wielkich – 2.860,00 zł (w 2017r. - 2.735,00 zł); 

DPS w Radawiu – 3.435,00 zł ( w 2017 r. – 3.320,00 zł). 

  

W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie  wydało                 

1 decyzję o umieszczeniu  w DPS w Radawiu oraz 30 decyzji zmieniających wysokość 

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na waloryzację świadczeń 

rentowych mieszkańców przekraczających kwotę zmiany dochodu o 10% kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.  

 

VIII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  

 

Stosownie do zapisu art. 20 ust.1 pkt 2  ustawy, o pomocy społecznej do zadań                   

z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat należy prowadzenie i rozwój 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach przeznaczony jest dla 37 osób i na 

tę ilość podopiecznych otrzymywał dotację. Dom jest placówką wsparcia dziennego typu: 

A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

B - dla osób upośledzonych umysłowo (w stopniu głębokim, znacznym                                 

i umiarkowanym a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie 

występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne), 

C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
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Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku na liście uczestników ŚDS w Sowczycach 

znajdowało się  40 osób niepełnosprawnych z prawomocną decyzją Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. Uczestnicy to mieszkańcy powiatu oleskiego i kłobuckiego, w tym: 

 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi 

 31 osób upośledzonych umysłowo 

 7 osób wykazujących inne zaburzenia. 

W 2018 roku na terapię uczęszczali podopieczni z czterech gmin powiatu oleskiego:  Olesno 

(28 osób), Dobrodzień (5 osób), Radłów (2 osoby), Zębowice (2 osoby) oraz 3 osoby z gminy 

Przystajń (powiat kłobucki). 

 

             W roku sprawozdawczym Centrum wydało 7 decyzji administracyjnych                             

o skierowaniu do ośrodka wsparcia, 1 decyzję wygaszającą oraz 44 decyzje dotyczące 

odpłatności za usługi świadczone w ŚDS, w tym 13 decyzji ustalających  odpłatność                          

i  31 decyzji zwalniających z odpłatności za pobyt w Domu. 
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IX. ORGANIZATOR  PIECZY ZASTĘPCZEJ – REALIZACJA 

PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE 

OLESKIM NA LATA 2018 - 2020  

 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej Starosta Oleski wykonuje za 

pośrednictwem Centrum, które Zarządzeniem Starosty Nr 23/2011 z dnia 7 października 

2011r. wyznaczone zostało na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Oleskim. Za prawidłową realizację zadań merytorycznych odpowiada wyodrębniony zespół 

ds. pieczy zastępczej. Pozostałe zadania dotyczące finansowania świadczeń wykonywane są 

przez pracownika odpowiedzialnego za realizację świadczeń.  

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Oleskim na lata 2018 – 2020 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXII/253/18 Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 7 lutego 2018r. Celem 

głównym programu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców, poprzez organizowanie                           

i prowadzenie pieczy zastępczej w Powiecie Oleskim.  

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej w przypadku 

niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Wszystkie dzieci                 

z powiatu oleskiego przebywające w pieczy zastępczej zostały umieszczone na podstawie 

orzeczeń sądu. Głównymi powodami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej są najczęściej: 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, uzależnienia rodziców oraz 

długotrwałe i ciężkie choroby.  

1. Instytucjonalna piecza zastępcza 

W sytuacji wyczerpania możliwości udzielenia pomocy rodzinie biologicznej lub 

braku możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione 

częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej jest kierowane do instytucjonalnej pieczy 

zastępczej sprawowanej w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, rodzinnego.  

Zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                        

22 grudnia 2011 roku „w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej” (Dz. U. z 2011r. Nr 292 

poz. 1720) do placówki dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu 

dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej 

lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej na jego terenie, zwraca 
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się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki 

opiekuńczo – wychowawczej.  

Na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku, funkcjonowała jedna całodobowa 

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka w Sowczycach, 

będąca jednostką organizacyjną powiatu.  

Dom Dziecka w Sowczycach  działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę 

Powiatu w Oleśnie Uchwałą Nr XX/143/16 z dnia 07 grudnia 2016 r. Zgodnie ze Statutem                

w placówce może przebywać 25 dzieci.  W szczególnych przypadkach określonych                          

w art. 95 ust. 3a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dyrektor placówki 

mimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, za zezwoleniem wojewody 

może przyjąć kolejne dziecko.  

Decyzją Wojewody Opolskiego Nr 1/20/10 z dnia 01.10.2010 r. Dom Dziecka                    

w Sowczycach otrzymał pozwolenie  na funkcjonowanie na czas nieokreślony.  

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2018r. wynosił 3.339,00                        

(w 2017 r. -  3.298,00 zł) i został on  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018r.,  poz. 276 na podstawie Zarządzenia Nr OR.120.4.2018 

Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018r.  

Skierowane do placówki dzieci pochodzą w większości z rodzin dysfunkcyjnych                     

i niewydolnych wychowawczo (uzależnienia rodziców – 13 dzieci, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych – 6 dzieci, niepełnosprawność co najmniej jednego rodzica    

– 4 dzieci). Wg stanu na dzień 31.12.2018r. – 4-ro dzieci posiadało orzeczenie                                   

o niepełnosprawności, natomiast 13-ro – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

W roku 2018 w związku z wydanymi przez Sąd Rodzinny i Nieletnich 

postanowieniami, wydano 8 skierowań do Domu Dziecka w Sowczycach (6 dzieci z Powiatu 

Oleskiego oraz 2 z Powiatu Strzeleckiego).  

 

Napływ dzieci do Domu Dziecka w Sowczycach w roku 2018 

Lp. Wyszczególnienia                 Liczba dzieci 

1. Dzieci do 18 roku życia umieszczone w placówce z tego: 8 

1.1 Z rodziny naturalnej 5 

1.2 Z rodzinnej pieczy zastępczej 0 

1.3 Z instytucjonalnej  pieczy zastępczej 0 

1.4 Inne 3 
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Odpływ dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach w roku 2018 

Lp. Wyszczególnienia                  Liczba dzieci 

1. Dzieci do 18 roku życia z tego, które: 2 

1.1 Powróciły do rodziny naturalnej 1 

1.2 Zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 0 

1.3 Zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej 0 

1.4 Inne 1 

2. Dzieci po 18 roku życia z tego, które: 5 

2.1 Powróciły do rodziny naturalnej 3 

2.2 Założyły własne gospodarstwo domowe 2 

 

 

W trakcie roku sprawozdawczego placówkę opuściło 7 wychowanków - 4 z powiatu 

oleskiego, 1 z powiatu strzeleckiego, 1 z powiatu tarnogórskiego, 1 z powiatu wieluńskiego. 

Wszyscy wychowankowie opuścili placówkę po  osiągnięciu pełnoletniości.   

W Domu Dziecka w Sowczycach na dzień 31.12.2018r. przebywało                                  

23 wychowanków:  16 z powiatu oleskiego (w tym: 1 z gminy Olesno,  1 z gminy 

Dobrodzień, 3 z gminy Praszka, 8 z gminy Gorzów Śląski, 1 z gminy Radłów oraz 2 z gminy 

Rudniki), 2 z powiatu prudnickiego, 1 z powiatu legnickiego, 3 z powiatu zielonogórskiego,  

1 z powiatu strzeleckiego. 

 

Okres przebywania dziecka w Domu Dziecka w 2018 roku – stan na 31.12. 2018 r. 

Wyszczególnienie Liczba dzieci 

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 3 lat Powyżej 3 lat 

Dom Dziecka Sowczyce 5 2 10 6 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

obowiązkiem powiatu jest zawarcie z powiatem  właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem małoletniego w placówce - porozumienia                     

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków 

przeznaczonych na jego utrzymanie w placówce. Realizacja poszczególnych porozumień                     

w 2018r. przedstawiała się następująco:  

Powiat/miasto Ilość obowiązujących 

porozumień 

Otrzymane 

środki finansowe w zł  

Ilość 

dzieci 

Miasto Legnica                       1  40.027,00 1 

 

powiat prudnicki                       2 80.054,00 2 

 

powiat strzelecki                       2 

 

33.928,55 2 

powiat wieluński                       1 6.596,00 1 

 

powiat tarnogórski                                     1 22.793,45 1 

powiat zielonogórski                                    3 120.204,00 3 

Razem                     10 303.603,00 10 
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Łączne dochody powiatu oleskiego z tyt. pokrywania przez w/w powiaty wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

funkcjonującej na terenie naszego powiatu wyniosły w 2018 roku – 303.603,00 zł. 

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                    

w przypadku umieszczenia dziecka  w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce            

(tj. średnie miesięczne wydatki) w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu,                              

30 % w drugim roku pobytu i 50 % w trzecim roku  i następnych latach pobytu w pieczy 

zastępczej. W związku z powyższym, w roku ubiegłym obciążono notami poniższe gminy: 

Dobrodzień, Zębowice, Gorzów Śląski, Praszkę, Rudniki i Radłów w zakresie  

współfinansowania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci  w placówce opiekuńczo 

– wychowawczej. Noty dotyczyły 16 dzieci (umieszczonych w placówce po dniu 1 stycznia 

2012 r.) i z tego tytułu do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 122.482,44 zł. 

 

Partycypowanie gmin w kosztach pobytu dzieci w Domu Dziecka w Sowczycach. 

Gmina Kwota uzyskanych dochodów 

 dla powiatu oleskiego w zł 

Dobrodzień 4.519,90 

Zębowice 15.543,55 

Gorzów Śląski 38.401,71 

Praszka 43.101,45 

Rudniki 19.702,66 

Radłów 1.213,17 

Razem 122.482,44 

 

W 2018 roku powiat oleski nie pokrywał kosztów utrzymania dzieci pochodzących              

z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, bowiem żadne dziecko                

z naszego powiatu, nie było umieszczone w placówce mającej siedzibę poza powiatem 

oleskim. 

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni są zobowiązani solidarnie ponosić  

miesięczną opłatę w wysokości równowartości średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce. Opłatę za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej w myśl ustawy ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym 

władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona. Opłaty o których mowa w art. 193 

w/w ustawy nie ponoszą rodzice dziecka, pozostawionego w szpitalu zaraz po urodzeniu.                            
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Uchwałą Nr XV/116/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15.03.2012 r. określono 

szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty 

rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 194 ust. 2 wspomnianej 

ustawy. 

 W 2018 r. wszczęto i prowadzono postępowania w stosunku do rodziców 

biologicznych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ze względu na ich 

trudną sytuację materialno-bytową (dochód poniżej ustalonego kryterium dochodowego) oraz 

niepełnosprawność zostało wydanych 6 decyzji odstępujących od miesięcznej opłaty.   

Zgodnie z art.38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierownik 

Centrum powiatu zobowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

obowiązany jest dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            

w Oleśnie złożyło 5 pozwów o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci przebywających                       

w instytucjonalnej pieczy zastępczej  - Domu Dziecka w Sowczycach. W jednym przypadku  

zapadł wyrok, w pozostałych zawarto ugodę. 

2. Rodzinna piecza zastępcza  

Podstawowe przepisy regulujące status rodzin zastępczych ujęte zostały w ustawie               

„o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz „kodeksie rodzinnym                                 

i opiekuńczym”.  

W wypełnianiu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego 

dziecka i poszanowaniem jego praw. Podczas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej z rodziną 

naturalną podejmowana jest praca, która ma doprowadzić do powrotu dziecka, lecz jeśli jest 

to niemożliwe, wtedy działania są ukierunkowane na adopcję dziecka.  

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia 

sądu z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 58 ust.1 i art.103 ust. 2 ustawy  o wspieraniu rodziny                

i systemie pieczy zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania 

przez dziecko pełnoletniości lub jest przedłużone na czas kontynuacji nauki, jednak nie dłużej 

niż do 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, 

u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem                           

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie 

kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne                                

z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawcy w celu przygotowania 
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zawodowego, chyba, że dziecko wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie 

umieszczone w rodzinie adopcyjnej.  

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które dają 

rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; wypełniają 

obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika            

z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do 

sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami             

o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie 

warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych 

potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji                   

i rozwoju zainteresowań, wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego. 

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są :  

 rodziny zastępcze spokrewnione - tworzone przez małżonków lub osoby 

będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (dziadkowie lub rodzeństwo); 

 rodziny zastępcze niezawodowe – mogą je tworzyć małżonkowie lub osoby 

nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (krewni, powinowaci, niespokrewnieni);  

 rodziny zastępcze zawodowe - w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego  

i specjalistyczne (otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki i wychowanie);  

 rodzinny dom dziecka - (prowadzący otrzymuje wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki  i wychowanie). 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, od 1 stycznia 2012r. rodziny zastępcze pełniące funkcję rodzin zastępczych 

niespokrewnionych przekształciły się w rodziny niezawodowe. Zmiana nastąpiła również 

wśród rodzin pełniących funkcję rodziny spokrewnionej z dzieckiem - funkcję taką mogą 

pełnić wyłącznie wstępni dziecka oraz rodzeństwo. Krewni w dalszej linii mogą stanowić 

rodzinę zastępczą niezawodową. Poniższa tabela obrazuje zmiany kwalifikacji rodzin 

zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenu powiatu oleskiego na 

przestrzeni lat 1999 – 2018.  
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Liczba i rodzaj rodzin zastępczych w latach 1999 – 2018 

Rok R. z. 

spokre

wnione 

Ilość 

dzieci 

R. z. 

niespokre

wnione 

Ilość 

dzieci 

R. z. 

Niezawo

dowe 

Ilość 

dzieci 

R. z. 

zawodo

we 

Ilość 

dzieci 

R.

D.

D. 

Ilość 

dzieci 

Ogółem 

ilość 

rodzin 

 

Ogółem 

ilość 

dzieci 

 

1999 - - - - - - - - - - 44 64 

 

2000 25 - 21 - - - - - - - 46 66 
 

2001 36 51 9 11 - - - - - - 45 62 

 

2002 28 38 12 18 - - - - - - 40 56 
 

2003 30 36 14 20 - - - - - - 40 56 

 

2004 32 40 13 21 - - - - - - 45 61 

 

2005 34 45 13 24 - - - - - - 47 69 

 

2006 28 - 13 - - - 1 - - - 42 62 

 

2007 38 - 12 - - - 1 - - - 51 80 

 

2008 45 - 15 - - - 1 - - - 61 103 

 

2009 47 61 16 39 - - 1 9 - - 63 100 

 

2010 45 59 15 26 - - 1 8 - - 61 93 

 

2011 43 54 13 24 - - 2 14 - - 58 92 

 

2012 31 38 - - 24 29 2 14 - - 57 81 

 

2013 25 30 - - 23 28 2 15 - - 50 73 

 

2014 22 26 - - 21 26 2 14 - - 45 66 

 

2015 21 23 - - 16 20 1 7 1 7 39 57 

 

2016 23 23 - - 18 25 1 5 1 9 43 62 

 

2017 

 

21 21 - - 17 21 1 5 1 9 40 56 

2018 

 

20 23   14 16 2 7 1 7 37 53 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, realizując zadania organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2018r. obejmowało opieką 37 rodzin zastępczych 

(20 rodzin spokrewnionych, 14 rodzin niezawodowych, 2 rodziny zawodowe) oraz 1 rodzinny 

dom dziecka.  
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   Liczba rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie  powiatu oleskiego na dzień 31.12.2018r. 

Typ 

rodziny zastępczej 

Liczba rodzin na dzień 

          31.12.2018r. 

Rodziny powstałe  

w 2018r. 

Rodziny, które zakończyły 

pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej w 2018r. 

rodzinny dom dziecka 1 0 0 

zawodowe 2 1 0 

niezawodowe 14 2 

 

1 

spokrewnione 20 9 5 

Razem 

 

37 12 6 

 

Nadal największą liczbę spośród rodzin zastępczych powiatu stanowią rodziny 

zastępcze spokrewnione. Dopiero na drugim miejscu są rodziny niezawodowe, które 

zobligowane są do ukończenia szkolenia przygotowującego do pełnionej określonej funkcji            

– statusu rodziny zastępczej. W roku sprawozdawczym powstały n/w formy rodzinnej pieczy 

zastępczej: 

 2 rodziny zastępcze niezawodowe: w tym 1 rodzina w 2017r.  ukończyła 

szkolenie uzyskując zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia tej funkcji               

i w 2018r. zostało w tej rodzinie umieszczone dziecko, 1 rodzina po 

skierowaniu na szkolenie została zakwalifikowana do udziału w nim w drugim 

kwartale 2019r.,    

 8 rodzin spokrewnionych (dziadkowie, rodzeństwo) – bez wymaganych 

szkoleń, ustanowione na podstawie postanowienia sądu 

 1 rodzina spokrewniona przeprowadziła się na teren powiatu oleskiego                      

z powiatu wieluńskiego.   

W rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku przebywało 53 dzieci (o 3 mniej niż                 

w roku 2017), w tym 23 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 16 dzieci w rodzinach 

niezawodowych, 7 dzieci  w rodzinie zawodowej, 7 dzieci w rodzinnym domu dziecka.  

 

Napływ dzieci do  rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 . 

L

L.p. 

          

Wyszczególnienie 

 

Liczba dzieci  

Do rodzin 

zastępczych 

spokrewnionych 

Do rodzin 

zastępczych 

niezawodowych 

 Do rodzin 

zastępczych 

zawodowych 

Do rodzinnych 

domów dziecka 

Łącznie 

napływ 

1. Dzieci do 18 roku 

życia z tego: 

8 2 3 0 13 

1.1 z rodziny naturalnej  

 

7 2 3 0 12 

1.2 z rodzinnej pieczy 

zastępczej  

0 0 0 0 0 

1.3 

 

z instytucjonalnej 

pieczy zastępczej  

1 0 0 0 1 
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Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018. 

L

L.p. 

Wyszczególnienie                                 Liczba dzieci 

Z  rodzin 

zastępczych 

spokrewnionych 

Z  rodzin 

zastępczych 

niezawodowych 

Z  rodzin 

zastępczych 

zawodowych 

Z rodzinnego 

domu 

dziecka 

Łącznie 

odpływ 

1

1. 

Dzieci do18 roku życia z 

tego, które: 

1 2 1 1 5 

1

1.1 

Powróciły do rodziny 

naturalnej 

1 0 0 0 1 

1

1.2 

Zostały umieszczone w 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

0 0 0 0 0 

1

1.3 

Zostały umieszczone w 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

0 0 0 0 0 

1

1.4 

Zostały przysposobione 0 2 1 1 4 

1

1.5 

Inne 0 0 0 0 0 

2

2.2 

Dzieci po18 roku życia z 

tego, które: 

4 1 2 1 8 

2

2.1 

Powróciły do rodziny 

naturalnej 

0 0 0 0 0 

2

2.2 

Założyły własne 

gospodarstwo domowe 

0 1 1 0 2 

2

2.3 

Inne 4 1 1 1 4 

 

 

W 2018 r. większa ilość dzieci przebywała w rodzinach spokrewnionych niż                           

w niezawodowych rodzinach zastępczych, a w tych samych ilościach w rodzinach 

zawodowych i Rodzinnym Domu Dziecka.               

Rzeczywista liczba  rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz umieszczonych w nich dzieci zamieszkałych na terenie 

poszczególnych gmin powiatu oleskiego w roku 2018 

Gmina Rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 

Liczba 

dzieci 

Rodziny 

zastępcze 

niezawodowe 

 

Liczba 

dzieci 

Rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

Liczba 

dzieci 

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

Liczba 

dzieci 

Olesno 10 11 7 7 1 3 0 0 

Praszka 2 3 3 3 0 0 1 7 

Dobrodzień 1 1 0 0 0 0 0 0 

Rudniki 2 3 0 0 1 4 0 0 

Gorzów Śląski 4 4 1 2 0 0 0 0 

Radłów 1 1 0 0 0 0 0 0 

Zębowice 0 0 3 4 0 0 0 0 

Razem 20 23 14 16 2 7 1 7 

 

2.1 Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej  

Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wyszczególnia katalog świadczeń 

przysługujących na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Wysokość 

świadczeń jest zróżnicowana ze względu na to, czy jest to rodzina zastępcza spokrewniona, 

czy też niezawodowa, zawodowa lub rodzinny dom dziecka.  
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Na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 czerwca 2018 r. 

zmianie uległy wysokości kwot świadczeń określonych ustawą o wspieraniu rodziny                          

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 988 ze zm.) dla rodzin zastępczych oraz  

osób prowadzących rodzinny dom dziecka 

W związku z powyższym od 1 czerwca 2018 r. obowiązują następujące wysokości świadczeń 

i dodatków z tytułu opieki i wychowania: 

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 

spokrewnionej (dziadkowie i rodzeństwo) - nie mniej niż 694,00 zł (wcześniej 660,00 zł); 

2) świadczenie na pokrycie kosztów w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka - nie 

mniej niż 1052,00 zł (wcześniej 1000,00 zł.); 

3) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem                    

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -nie mniej niż 211,00 zł. 

(wcześniej 200,00 zł.); 

4) dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy                

z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mniej niż 211,00 

zł. (wcześniej 200,00 zł.); 

      

           Starosta może również przyznać rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka: 

1) dofinansowanie do wypoczynku dziecka;  

2) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka;  

3) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 

4) świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych                

z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka. 

 

          Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa zgodnie z art. 83 ust. 2 w/w ustawy może 

otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę 

zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię 

elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, 

antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym 
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z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez 

liczbę osób zamieszkujących, w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez 

liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których 

mowa w art. 37 ust. w/w ustawy, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami 

tworzącymi tę rodzinę zastępczą.  

 

         Rodzinie zastępczej zawodowej/ prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może 

raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony 

rodzinny dom dziecka.   

 

Wysokości wypłaconych w 2018 r. świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym                     

i prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka zostały przedstawione w kolejnych tabelach. 

 

Świadczenia comiesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wg rodzaju i wartości - stan 

na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Rodzaj świadczenia Minimalna 

wysokość 

świadczenia (w zł) 

na 1 dziecko 

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

Wydatki (w zł) 

1 Świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego  

w spokrewnionej rodzinie zastępczej 

660,00/694 257 170.614,45 

2 Świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego  

w rodzinie zastępczej niezawodowej, 

zawodowej lub w rodzinnym domu 

dziecka 

1.000,00/1052,00 377 3884.594,51 

3 Dodatek na dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

200,00/211,00 38 7.346,56 

 

Razem 

 

672 

 

562.555,52 
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Rodzaj i wartość świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wypłaconych w 2018 r. - stan na dzień 

31.12.2018 r. 
Lp. Rodzaj świadczenia Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

Wydatki (w zł) 

1 Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

2 500,00 

2 Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów 

związanych z wystąpieniem zdarzeń  losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki 

1 1.204,62 

3 Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem 

zamieszkania 

0 0,00 

4 Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 

11 21.901,01 

5 Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem 1 11.789,00 

 

6 Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i 

nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem 

dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 

0 0,00 

                                                  

                                                    Razem 

 

15 

 

35.394,63 

 

Koszt wszystkich wypłaconych świadczeń w 2018r. wyniósł: 597.950,15 zł.    

  

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu oleskiego w 2018 r. 

przebywały dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej były 

mieszkańcami innych powiatów. Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny systemie 

pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosił wydatki na opiekę                          

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym, na 

terenie powiatu oleskiego w 13 rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci z terenu innych 

powiatów.  

Koszt wypłaconych świadczeń tym rodzinom wyniósł 194.335,88 zł (bez kosztów remontu, 

utrzymania i wynagrodzeń,  w tym:  

 

Koszt świadczeń wypłaconych w 2018r. rodzinom zastępczym spokrewnionym z dziećmi pochodzącymi z poza powiatu oleskiego. 

Nazwa świadczenia Liczba  rodzin Liczba świadczeń Koszt 

świadczenia o charakterze obligatoryjnym: 

na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 

dzieci 

5 36 23.804,13 

dodatek z tytułu niepełnosprawności dzieci 0 0 0 

świadczenia o charakterze fakultatywnym: 

na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanych 

0 0 0 

dofinansowanie do wypoczynku dzieci 0 0 0 

Razem 5 36 23.804,13 
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Koszt świadczeń wypłaconych w 2018r. rodzinom zastępczym niezawodowym z dziećmi pochodzącymi z poza powiatu oleskiego. 

Nazwa świadczenia Liczba  rodzin Liczba świadczeń Koszt 

świadczenia o charakterze obligatoryjnym: 

na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 

dzieci 

6 64 65.464,52 

dodatek z tytułu niepełnosprawności dzieci 1 4 682,23 

świadczenia o charakterze fakultatywnym: 

na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanych 

0 0 0 

dofinansowanie do wypoczynku dzieci 0 0 0 

Razem 6 68 66.146,75 

 

 

Koszt świadczeń wypłaconych w 2018r. rodzinom zastępczym zawodowym z dziećmi pochodzącymi z poza powiatu oleskiego. 

Nazwa świadczenia Liczba  rodzin Liczba świadczeń Koszt 

świadczenia o charakterze obligatoryjnym: 

na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 

dzieci 

1 36 37.088,00 

dodatek z tytułu niepełnosprawności dzieci 0 0 0 

świadczenia o charakterze fakultatywnym: 

na pokrycie niezbędnych kosztów związanych  

z potrzebami przyjmowanych 

0 0 0 

dofinansowanie do wypoczynku dzieci 0 0 0 

na pokrycie kosztów związanych  

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego 

0 0 0 

Razem 1 36 37.088,00 

 

 

Koszt świadczeń wypłaconych w 2018r. rodzinnemu  domowi  dziecka z dziećmi pochodzącymi z poza powiatu oleskiego. 

Nazwa świadczenia Liczba  RDD Liczba świadczeń Koszt 

świadczenia o charakterze obligatoryjnym: 

na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 

dzieci 

1 54 55.508,00 

dodatek z tytułu niepełnosprawności dzieci 0 0 0 

świadczenia o charakterze fakultatywnym: 

na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanych 

0 0 0 

dofinansowanie do wypoczynku dzieci 0 0 0 

na pokrycie kosztów związanych z 

przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego 

1 1 11.789,00 

 (cały koszt) 

Razem 1 55 67.297,00 
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W powiecie oleskim w 2018r. funkcjonował jeden rodzinny dom dziecka, w którym 

na dzień 31.12.2018r. umieszczonych było 7 dzieci. W trakcie roku rodzinny dom dziecka 

opuściło dwoje dzieci: jedno zostało przysposobione, kolejne po osiągnięciu pełnoletniości 

usamodzielniło się. 

W dwóch funkcjonujących rodzinach zastępczych zawodowych (jedna z nich w 2018r. 

przekształciła się z rodziny niezawodowej) na koniec roku przebywało w sumie 7 dzieci. 

Rodziny zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka poza świadczeniami na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci, otrzymywali również comiesięczne wynagrodzenie za pracę na 

podstawie umowy – zlecenia. Prowadzący rodzinny dom dziecka oprócz wymienionych 

świadczeń korzystali również ze wsparcia w ramach zatrudnienia osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W sytuacji, gdy w rodzinie 

zastępczej zawodowej przebywa więcej niż troje dzieci, rodziny zastępcze mogą wnioskować                           

o przyznanie środków finansowych na utrzymanie domu. Świadczenie to jest przyznawane po 

zweryfikowaniu przedstawionych faktur i potwierdzeń zapłaty zgodnie z rocznymi limitami 

określonymi w umowie. 

 

Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka - wypłacone w 2018 – wg  stanu na dzień 

31.12.2018 r. 

Rodzaj świadczenia Ilość 

świadczeń 

Wydatki  

   (w zł) 

Rodzaj świadczenia Ilość 

świadczeń 

Wydatki  

(w zł)  

Wynagrodzenie dla rodzin 

zastępczych zawodowych 

20 40.800,00 Wynagrodzenie dla osób 

prowadzących rodzinne domy 

dziecka 

12 31.622,40 

Wynagrodzenie dla osób 

zatrudnionych w rodzinie 

zastępczej zawodowej z tytułu : 

osoby zatrudnionej do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach 

gospodarskich 

0   0,00 Wynagrodzenie dla osób 

zatrudnionych w rodzinnym 

domu dziecka z tytułu: osoby 

zatrudnionej do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach 

gospodarskich 

12    7.200,00 

                                   Razem 20 40.800,00                                Razem 24 38.822,40 

 

Kolejnym świadczeniem dla w/w były środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym w lokalu w którym 

prowadzona była rodzina zastępcza zawodowa lub rodzinny dom dziecka. Całoroczny koszt 

tego świadczenia dla wnioskującej rodziny zastępczej zawodowej wyniósł: 8.812,08 zł 

(13.781,59 zł w 2017r.), a dla rodzinnego domu dziecka: 13.088,93 zł (15.310,09 zł                       

w 2017r.).  

 

Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

współpracował z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie celem zawierania nowych            
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i kontynuowania obowiązujących porozumień w sprawie przyjęcia, warunków pobytu                     

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu oleskiego. 

 W roku ubiegłym Centrum realizowało 15 porozumień, na podstawie których 

zewnętrzne powiaty zwróciły powiatowi oleskiemu wydatki poniesione z tytułu wypłaconych 

świadczeń rodzinom zastępczym lub prowadzącym RDD na pokrycie kosztów utrzymania                

16 dzieci  w wysokości 247.879,61 zł, w tym: 

 

Powiat Kwota w zł Ilość obowiązujących porozumień 

Wieluń                2.776,00                1 

Częstochowa 89.052,52 3   (dla 4 dzieci) 

Piekary Śląskie 32.898,92 2 

Ruda Śląska 63.009,98 3 

Wrocław   8.158,00 1 

Lubliniec   8.158,00 1 

Opole 19.098,19 2 

Chorzów 12.364,00 1 

Kędzierzyn Koźle 12.364,00  1 

Razem: 247.879,61               15 

 

 

  

Powiaty co miesiąc przekazują dotację środki finansowe z tytułu realizacji wyżej 

wskazanych  porozumień.  Dokonywane wpłaty są analizowane przez głównego księgowego 

Centrum pod kątem ich zgodności z zawartymi porozumieniami, wydanymi decyzjami oraz 

terminem ich przekazania. Po zakończeniu roku Centrum rozlicza otrzymaną dotację/środki 

finansowe oraz przygotowuje informację o jej wykorzystaniu. 

Powiat oleski  w roku sprawozdawczym poniósł wydatki na częściowe utrzymanie             

20 dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na terenie powiatów wskazanych w tabeli: 
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Powiat Ilość porozumień/ 

ilość dzieci 

Przekazane środki wynikające                                  

z bieżących świadczeń w zł 

Przekazane środki  wynikające  

z kosztów wynagrodzenia oraz  

utrzymania budynku 

mieszkalnego w zł 

włocławski 3/3      22.601,93 0,00 

krapkowicki 2/2 24.728,00 29.418,94 

brzeski 3/3      32.886,00 0,00 

lubliniecki 1/1        8.158,00 0,00 

opolski 5/5      36.198,80 0,00 

kluczborski 1/1      12.364,00 0.00 

namysłowski 1/1        6.747,61 0,00 

nowodworski 1/1        8.358,00 0,00 

wieluński 2/2      11.872,00 0,00 

bielski 1/1        8.730,67 0,00 

Razem: 20/20 172.645,01 29.418,94 

 

Ogółem wydatki powiatu oleskiego w powyższym zakresie wyniosły 202.063,95 zł,                    

w tym 172.645,01 zł - to koszty świadczeń na bieżące utrzymanie dzieci, a kwota                  

29.418,94 zł przeznaczona została na refundacje wynagrodzenia dla rodziny zastępczej 

zawodowej. 

 Centrum na podstawie zawartych porozumień sporządza comiesięczne dyspozycje 

przekazania środków dla poszczególnych powiatów (krapkowickiego, lublinieckiego, 

namysłowskiego, kluczborskiego, opolskiego i bielskiego). Sporządzoną przez Centrum 

dyspozycję dla powiatu lublinieckiego realizuje wydział księgowości Starostwa 

Powiatowego. Powiaty: włocławski, brzeski, wieluński i nowodworski wystawiają miesięczne 

noty obciążeniowe.    

 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                    

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio wydatki na jego opiekę i wychowanie w wysokości 10% w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50%  w trzecim roku i następnych 

latach pobytu w pieczy zastępczej.  

W związku z powyższym w roku ubiegłym na podstawie not obciążeniowych 

wystawianych przez Centrum, obciążono właściwe gminy powiatu oleskiego                           

(Olesno, Gorzów Śl., Dobrodzień, Praszka, Radłów, Zębowice) wydatkami na opiekę                         

i wychowanie dzieci umieszczonych po 1 stycznia 2012 r. w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Łączne dochody z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły  – 130.497,94 zł. 
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Gmina Kwota uzyskanych dochodów 

dla powiatu oleskiego  (w zł) 

Olesno 37.637,19 

Gorzów Śl. 17.096,63 

Dobrodzień 10.109,60 

Praszka 60.214,43 

Radłów 4.252,08 

Zębowice 1.188,01 

Razem 130.497,94 

 

W przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem 

wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2011 roku, przepisów art. 191                      

ust. 9 ustawy nie stosuje się.   

Ponadto od dnia 01 kwietnia 2016 r. (zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia                           

09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na każde dziecko                  

w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje 

dodatek w wysokości  świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Zgodnie z art. 5 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie 

wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczy                

w całości finansowany jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Ilość i kwotę 

wypłaconych świadczeń obrazuje poniższa tabela. 

 

Świadczenia comiesięczne „dodatek wychowawczy”- stan na dzień 31.12.2018 r. 

Rodzaj świadczenia Wysokość 

świadczenia (w zł) 

na 1 dziecko 

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

Wydatki (w zł) 

Dodatek wychowawczy 500,00 521 251.048,00 

 

 

     W związku z wejściem w życie dnia 1 czerwca 2018r. Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

Start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061), Centrum realizowało program, który był  również 

skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w formach rodzinnych, 

jak i instytucjonalnych, a także do osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na 

podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób 

usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Kwota świadczenia wynosiła 300 zł jednorazowo. Przyznanie świadczenia nie wymagało 

formy decyzji, tylko przesłania informacji o przyznaniu świadczenia. W związku                              
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z powyższym Centrum wypłaciło 61 świadczeń na łączną kwotę 18.300,00 zł. Świadczenia                

w całości finansowane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa 

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni są zobowiązani solidarnie ponosić 

miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń.  

W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie 

zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka 

wysokość opłaty wynosi równowartość przyznanych świadczeń oraz dodatków o których 

mowa w art. 80 ust.1 i art. 81 w/w ustawy. Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                  

w myśl ustawy ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza 

rodzicielska została ograniczona lub zawieszona. Opłaty o których mowa w art. 193 w/w 

ustawy nie ponoszą rodzice dziecka, pozostawionego w szpitalu zaraz po urodzeniu.  

Uchwałą Nr XV/116/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15.03.2012 r. określono 

szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty 

rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 194 ust. 2 wspomnianej 

ustawy. 

 W 2018 r. wszczęto i prowadzono postępowania w stosunku do 12 rodziców 

biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do 8 z nich 

zostały wydane decyzje odstępujące ze względu na trudną sytuację materialno-bytową,                   

a w stosunku do 1 osoby została wydana decyzja odstępująca ze względu regulowanie 

dobrowolnych alimentów na rzecz dzieci. W pozostałych przypadkach trwa nadal 

postępowanie wyjaśniające. 

Zgodnie z art.38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierownik 

Centrum powiatu zobowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

obowiązany jest dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            

w Oleśnie złożyło do właściwego Sądu 1 pozew o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka 

przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej – sprawa jest w toku.  
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3. Przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze  i placówki opiekuńczo- wychowawcze  

  

Na podstawie art. 240 ust.1 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej do 

pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

opuściły rodzinę zastępczą, albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą, albo pobierają 

pomoc przyznaną im na podstawie art.88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie                 

i na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na 

zagospodarowanie reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2004 roku „w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie. 

Po uzyskaniu pełnoletniości i spełnieniu określonych warunków w zależności od 

indywidualnej sytuacji socjalno-bytowej, wychowanek pieczy zastępczej zostaje objęty 

pomocą mającą na celu jego życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez 

pracę socjalną, a także: 

 pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki – kwota 494,10 zł miesięcznie na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej lub kwota 526,00 zł dla wychowanków 

kontynuujących naukę na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

 pomocą jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie o wartości do 

4.941,00 zł, jednak nie niższą niż 1577,00 zł na podstawie ustawy                         

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 pomoc jednorazową na usamodzielnienie wypłacaną po zakończeniu nauki              

- jej wysokość uzależniona jest od formy pieczy zastępczej i czasu jej trwania 

w kwocie od 1.647,00 zł do 6.588,00 zł na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej oraz od 1.7350,00 zł do 6.939,00 zł  na podstawie przepisów ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym                        

w mieszkaniu chronionym; 

 pomocą w uzyskaniu zatrudnienia. 
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Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy wychowankom w usamodzielnieniu jest 

opracowanie wraz z wychowankiem i wskazanym przez wychowanka opiekunem 

usamodzielnienia uczestniczącym w usamodzielnieniu - indywidualnego programu 

usamodzielnienia, który określa sposób i formy pomocy.  

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki realizuje powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania  przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.  

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnieniu  oraz na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na osiedlenie się 

osoby usamodzielnianej.  

Warunkiem uzyskania powyższej pomocy jest zobowiązanie się osoby 

usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego 

wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. Opiekuna usamodzielnienia i opracowany program 

usamodzielnienia zatwierdza dyrektor Centrum. 

 

W roku 2018 pomocą finansową mającą na celu usamodzielnienie objęto                          

19 pełnoletnich wychowanków, w tym 12 wychowanków rodzin zastępczych                                    

i 7 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej.   

Usamodzielniającym się wychowankom wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 

100.750,19 zł.  

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie. 

Rodzaj pomocy Rodziny zastępcze Placówki Razem 

Ilość 

osób 

Ilość 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

(w zł) 

Ilość  

osób 

Ilość 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

(w zł) 

Kwota  

Świadczeń  

( w zł) 

Pomoc pieniężna na kont. 

nauki 

10 109 56.062,19  4 22 11.234,00 67.296,19 

Pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie 

(jednorazowa) 

 

1 

 

1 

 

3.300,00 

 

3 

 

3 

 

20.817,00 

 

24.117,00 

Pomoc na 

zagospodarowanie 

(jednorazowa pieniężna 

lub rzeczowa) 

 

2 

 

2 

 

 3.077,00 

 

4 

 

4 

 

6.260,00 

 

9.337,00 

   

 Razem: 

 

12 

 

112 

 

62.439,19 

 

7 

 

29 

 

38.311,00 

 

100.750,19 

  

Ogółem w 2018 r. sporządzono 10 nowych indywidualnych programów 

usamodzielnienia wspólnie z osobą przygotowującą się do procesu usamodzielnienia                       

(na 2 miesiące przed uzyskaniem pełnoletniości) przy współpracy z opiekunem 

usamodzielnienia.  
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Ilość wydanych decyzji dotyczących pomocy na usamodzielnienie. 

 Wychowankowie 

z rodzin zastępczych 

Wychowankowie 

z placówek 

Razem 

 

Ogólna liczba wydanych decyzji 

                                                 w tym: 

17 12 29 

przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 3 4 

 

odmowa pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 0 0 0 

 

przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 4 2 6 

zawieszenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 0 2 2 

odmowa przyznania pomocy pieniężnej na 

kontynuowanie nauki 

0 0 0 

uchylenie decyzji przyznającej pomoc pieniężną na 

kontynuowanie nauki 

0 0 0 

zwrot nienależnie pobranego świadczenia 2 0 2 

 

pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 4 6 

 

odmowa przyznania świadczenia w formie rzeczowej 0 0 0 

zmiana decyzji przyznającej świadczenie 8 1 9 

    rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia 0 0 0 

 
 

4. Sprawozdanie z pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Oleskiego wychowujące dzieci  

w wieku do 18 roku życia oraz w których zgodnie z art. 37 ust.3  ustawy ”o wspieraniu rodzin 

i systemie pieczy zastępczej” pozostają osoby pełnoletnie są objęte opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej,  który może mieć pod opieką  nie więcej niż 15 rodzin 

zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Praca koordynatora świadczona jest na rzecz 

rodzin zastępczych w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym. 

Opieką koordynatora zostały objęte nie tylko rodziny zastępcze, które nie miały 

dwuletniego doświadczenia, ale również rodziny zawodowe, rodzinny dom dziecka oraz inne 

rodziny, w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze lub które w opinii 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wymagały takiego rodzaju wsparcia.  

W roku sprawozdawczym wsparciem koordynatora było objętych ogółem 21 rodzin 

zastępczych  (w których przebywało 38 dzieci), w tym: rodzinny dom dziecka, rodziny 

zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe i  rodziny zastępcze spokrewnione. 

 

 Zgodnie z art. 77 ust.4 w/w ustawy, do zadań koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej należy w szczególności:  

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                           

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 
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2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym 

rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie 

został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę                     

z rodziną, planu pomocy dziecku,   

W roku 2018 zostało sporządzonych 12 planów, które zawierają główne cele, do których ma 

dążyć rodzina zastępcza przy pomocy konkretnych działań. W razie potrzeby dokonuje się ich 

modyfikacji. 

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu, 

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu                         

do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej                                       

i rehabilitacyjnej,  

Koordynator zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziny zastępcze, informuje                             

o możliwościach  uzyskania pomocy specjalistycznej np. MOSW funkcjonujących jak 

najbliżej miejsca zamieszkania rodziny, specjalistycznych poradniach medycznych,  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno                            

- Pedagogiczną w Oleśnie i w miarę możliwości pośredniczy w dostępie do wskazanych form 

pomocy. 

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.  

W roku 2018 zostało zgłoszonych 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną celem 

kwalifikacji małoletnich do procedury przysposobienia, w tym: 

a) procedura adopcyjna w toku dla - 3 dzieci (Denis S., Krystian G., Alicja G.), 

b) procedura adopcyjna w stosunku do 8 dzieci została zakończona: 

- w przypadku 5 dzieci - komisja do spraw adopcji Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu                     

z uwagi na dobro dzieci podjęła decyzję, aby nie poszukiwać rodziny adopcyjnej i odstąpić od 

kwalifikacji dzieci do adopcji, 

- w przypadku 2 dzieci - procedura adopcyjna zakończona przysposobieniem dzieci przez 

osoby obce (Alicja L., Kacper Sz.), 

c) w przypadku 1 dziecka - Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu w oparciu                    

o przedstawione dokumenty nie zakwalifikował małoletniej do przysposobienia w związku ze 

zbliżającą się pełnoletniością  (Aleksandra G.), 
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d)  w roku sprawozdawczym została zakończona procedura adopcyjna przysposobienia dzieci 

przez osoby obce - 2 dzieci (Amelia T. i Rafała D.  - dzieci zgłoszone w 2017 roku). 

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej 

Koordynator  wspólnie z czteroma osobami usamodzielnianymi opracowywał indywidualne 

programy usamodzielnienia, udzielał pomocy w sporządzeniu opinii dla wychowanków                       

i wszechstronnego  wsparcia  w procesie usamodzielnienia, poprzez przygotowanie 

dorastającej młodzieży do samodzielnego życia, przekazując informacje związane                                   

z poruszaniem się po rynku pracy, funkcjonowania w społeczeństwie i efektywnego radzenia 

sobie z problemami.  

7) Przedstawianie Organizatorowi Rodzinnej Pieczy zastępczej - Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Oleśnie sprawozdania z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

                    Oprócz w/w zadań, zatrudniony w Centrum koordynator wykonuje cały szereg 

innych działań w formie: 

a) organizacji grup wsparcia i szkoleń dla rodzin zastępczych -  w dniach 15.03. 2018 r., 

31.05.2018 r., 21.08. 2018 r., 15.11.2018 r., 

b) udziału w konsultacjach w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej 

pieczy zastępczej w dniach 27.03.2018r. (4 dzieci), 18.06.2018r. (18 dzieci), 

19.06.2018r. (24 dzieci), 17.09.2018r. (3 dzieci), 10.12.2018r. (16 dzieci) oraz 

11.12.2018r. (27 dzieci) i sporządzeniu dla każdego dziecka indywidualnie pisemnej 

formy oceny, 

c) udziału w konsultacjach w sprawie oceny rodziny zastępczej, pod względem 

predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji w dniu 11.12.2018r.                                       

i sporządzeniu dla każdej rodziny indywidualnie pisemnej formy oceny. Podczas 

konsultacji zostało ocenionych 36 rodzin zastępczych oraz prowadzący rodzinny dom 

dziecka, 

 d) informowania w różnych formach pomocy rodzinom zastępczym, w tym:                                

o realizowanych szkoleniach, programach, konkursach wspierających rodzinną pieczę 

zastępczą np. programy Fundacji „Przyjaciółka”, konkursy Fundacji Ernst&Young, 

Towarzystwa Nasz Dom, stypendiach  pomostowych, seminariach szkoleniowym dla 

ojców zastępczych, 

e) pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez 

promowanie rodzicielstwa zastępczego w ogłoszeniach parafialnych, na stronie BIP 

Starostwa Powiatowego  w Oleśnie, na stronie elektronicznego informatora powiatu 
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oleskiego „szukajpomocy.com”, w mediach lokalnych – gazeta Kulisy Powiatu, 

poprzez baner promujący rodzicielstwo, który był udostępniony w siedzibie Starostwa 

Powiatowego, Związku Spółek Wodnych, Bibliotece Publicznej, Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Oleśnie, gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śl. oraz podczas 

realizacji pleneru integracyjnego „Trzeźwy umysł”, 

f) organizacji wolontariatu dla dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

powiatu oleskiego. W roku 2018 żadna z rodzin nie zgłosiła potrzeby skorzystania                  

z wolontariatu, 

g) współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w  Opolu – poprzez 

współudział w realizowanym projekcie pn „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej”. W ramach w/w projektu zorganizowano: 

 szkolenia dla rodzin zastępczych, które odbyły się w dniach:       

10.09.2018r.  - 6 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

            11.09.2018r.  - 4 osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej 

            13.09.2018r. - 5 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

24.09.2018 r. - 18 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

25.09.2018 r. - 6 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

 wyjazd  dzieci z rodzin zastępczych na kolonie zimowe: 

            data wyjazdu  15-24.01.2018r. grupa wiekowa 15 – 25 lat – 4 osoby 

 data wyjazdu  21-27.01.2018r. grupa wiekowa 12 – 15 lat – 2 osoby 

 wyjazd  dzieci z rodzin zastępczych na kolonie letnie: 

            data wyjazdu  21-31.08.2018r. grupa wiekowa od 7 – 14 lat – 6 osób 

            data wyjazdu  02-11.08.2018r. grupa wiekowa od 15 – 25 lat – 4 osoby 

 zgłoszenie 6 dzieci z rodzin zastępczych do udziału w kursach zawodowych, które 

odbędą się w 2019 roku, 

h) przygotowania dokumentacji i złożenie wniosku  na rozwój pieczy zastępczej                       

w Powiecie Oleskim w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Opolskiego oraz  sporządzenie  karty zgłoszenia  do konkursu 

„Opolskie dla rodziny” którego organizatorem był  Zarząd Województwa Opolskiego 

– w żadnym z projektów nie udało się pozyskać środków, 

i) uczestnictwa w spotkaniach dzieci przebywających w rodzinie zastępczej z rodzicami 

biologicznymi na terenie PCPR, 

j)  współpracy z sądem, szkołami oraz z innymi instytucjami, 
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k)  sporządzania opinii wynikających z zapisów ustawy,   

l)  uczestnictwa w spotkaniach dot. wychowanków rodziny zastępczej w Zespole Szkół    

w Gorzowie Śl., Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu oraz wizyta w NZOZ  

w Oleśnie, 

ł)  prowadzenia rejestru dot. wsparcia rodzin zastępczych, 

m) prowadzenia rejestru dot. dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, które przebywają                  

w rodzinach zastępczych, 

n) realizacji postanowień Sądu dotyczących odbierania dzieci z rodzin biologicznych, 

o) współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie wywiadów u osób zgłaszających 

gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

p) prowadzenia rozmów z kandydatami ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej, 

r) innych działań związanych z pieczą zastępczą np. z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego (30 maja 2018r.), wyjazdu dzieci do Narodowej Strefy Kibica Stadionu 

Narodowego w Warszawie (18 czerwca 2018r.), obchodów Opolskiego Dnia Rodziny                            

w Opolu ( 24 osoby - 29 września 2018r.).  

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 – 161 razy wizytował rodziny 

zastępcze/rodzinny dom dziecka w miejscu ich zamieszkania (każda wizyta jest 

udokumentowana notatką służbową oraz kartą kontaktów koordynatora z rodziną zastępczą). 

              Liczba dzieci ze względu na wiek objętych opieką koordynatora w 2017r .i 2018r. 

Wiek dziecka Liczba dzieci w 2017r. Liczba dzieci w 2018r. 

do 3 lat 4 3 

powyżej 3 lat 25 35 

razem 29 38 

 

 

              Na terenie powiatu oleskiego rodziny zastępcze na ogół funkcjonują prawidłowo. 

Nieliczne problemy i niedociągnięcia są na bieżąco monitorowane i niezwłocznie 

podejmowane są stosowne działania mające na celu pomoc i wyeliminowanie zaistniałych 

trudności.  

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2012 r. organizuje kampanie rodzicielstwa 

zastępczego. Jedną z głównych form promowania idei rodzicielstwa zastępczego jest 

szczególny dzień 30 maja ogłoszony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji 

wszystkim osobom sprawującym pieczę zastępczą na terenie powiatu złożono pisemne 

podziękowania na tę okoliczność.  
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X. POMOC CUDZOZIEMCOM 

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc dla 

cudzoziemców jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. W okresie od 

stycznia do grudnia 2018 roku na terenie powiatu oleskiego nie przebywali cudzoziemcy, 

który uzyskali status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą i z tego powodu wymagaliby 

objęcia indywidualnym programem integracji i opłacania za te osoby składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu                             

w Narodowym Funduszu Zdrowia.   

XI. WSPÓŁPRACA PCPR Z SAMORZĄDEM GMINNYM, 

INSTYTUCJAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Centrum na bieżąco prowadzi doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników 

jednostek pomocy oraz podmiotów współpracujących z PCPR. Udzielano doradztwa                       

w zakresie procedur, obowiązujących zasad i przepisów prawnych, procedur podejmowania 

uchwał przez Zarząd i Radę Powiatu, współpracy rodzin z asystentem rodziny, kontaktów 

dzieci umieszczonych w pieczy z rodzinami biologicznymi, współpracy z sądem, procedur 

umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej a także możliwości wynikających z realizacji programów PFRON. 

 

  Współpraca z Sądem Rodzinnym:  

Zgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 8 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej,  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej jest 

zobowiązany do współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami 

pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi oraz instytucjami oświatowymi.                              

W związku  z powyższym na bieżąco realizowane były postanowienia sądu w sprawie 

umieszczenia dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto do 

właściwego Sądu Rejonowego w Oleśnie przekazywano: aktualizowane rejestry danych                     

o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, 
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oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka  oraz oceny sytuacji dziecka 

wraz z oceną zasadności dalszego pobytu w pieczy. Na wniosek sądu sporządzano również  

oceny  dla kandydatów na rodziny zastępcze. Pracownicy Centrum na bieżąco współpracują 

także z kuratorami sądowymi w sprawach dotyczących dzieci pozbawionych całkowicie lub 

częściowo opieki rodzicielskiej.  

 Współpraca z samorządami na szczeblu gminnym:  

Współpraca z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej prowadzona była i jest 

w trybie ciągłym, zarówno podczas bieżących spraw, jak również przy realizacji 

specjalistycznych programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                  

w Powiecie Oleskim. Pracownicy OPS byli również zapraszani do współpracy w zakresie 

sporządzania oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz 

opracowywania planu pomocy dziecku. W celu zapewnienia jak najpełniejszego wsparcia 

koordynator współpracował z asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, placówkami 

ochrony zdrowia, kuratorami, sądami, rodzicami biologicznymi dzieci.  

W roku sprawozdawczym Centrum było również współorganizatorem spotkania  

sieciującego w szczególności dla pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych               

w zakresie Ekonomii społecznej, jej znaczenia gospodarczego i misji społecznej                            

w odniesieniu do aktywizacji społeczności lokalnej oraz pracy z trudnym klientem zwłaszcza 

z osobą z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem włączania i angażowania podmiotów 

ekonomii społecznej w działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.  

  

 Współpraca z placówkami oświatowymi:  

Centrum realizując postanowienia Sądu Rodzinnego w sprawie umieszczania 

nieletnich w rodzinnej pieczy zastępczej, na bieżąco współpracowało z wychowawcami                  

i pedagogami ze szkół i przedszkoli do których uczęszczali małoletni, zasięgając opinii 

dotyczącej postępów w nauce i zachowaniu oraz współdziałając w rozwiązywaniu 

występujących problemów wychowawczych.  

W ramach realizacji Specjalistycznego Programu Profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci                 

w rodzinach zagrożonych przemocą  w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016 – 2020, 

Centrum pozyskuje dane w zakresie prowadzonych działań przez realizatorów programu.   

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy:  
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Współpraca z PUP polegała jak co roku na uzgadnianiu podziału środków PFRON na 

dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i sporządzanej sprawozdawczości. 

Przedstawiciele Centrum uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez PUP nt. rynku 

pracy i ofert pracy zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i opuszczających pieczę 

zastępczą. Wraz z PUP w Oleśnie, od 2013r. Centrum realizuje umowę na rzecz partnerskiej 

współpracy przy korzystaniu z systemu SEPI (Samorządowej Elektronicznej Platformy 

Informacyjnej).  

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

Na terenie powiatu oleskiego funkcjonuje wiele organizacji i stowarzyszeń 

działających w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe 

każdorazowo są powiadamiane o organizowanych spotkaniach dla tej grupy osób.                            

Na spotkaniach przekazywane są  informacje  o zadaniach realizowanych przez PCPR, 

zasadach uzyskania dofinansowań oraz o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom 

niepełnosprawnym. Centrum na bieżąco informowało organizacje  o występujących 

możliwościach aplikowania  o dodatkowe środki  w ramach kierowanych do III sektora ofert  

i konkursów.  

Współpraca z organizacjami polegała również na wsparciu merytorycznym, jak 

również dofinansowaniu ich działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji osób 

niepełnosprawnych. Na zaproszenia organizacji pracownicy Centrum uczestniczą                          

w spotkaniach i uroczystościach. Na spotkaniach omawiane są problemy, z którymi borykają 

się osoby potrzebujące pomocy. Spotkania to również możliwość rozpropagowania informacji             

o aktualnych formach pomocy oferowanych przez PCPR mających wpływ na lepsze 

funkcjonowanie osób  i rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia.  

 

XII. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej jest udzielenie poradnictwa i wsparcia, 

osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zadanie            

to realizowane jest poprzez prowadzenie następujących form pracy z klientem: 

 porady i konsultacje psychologiczne – porady i konsultacje mogą być 

jednorazowe lub rozłożone na etapy, mogą dotyczyć problemów przemocy, 

rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych itp. 
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 poradnictwo prawne – porady i konsultacje, pomoc  w wypełnianiu 

dokumentów, pisaniu pism, wniosków i podań.  

 poradnictwo socjalne – prowadzone przez pracownika socjalnego Centrum. 

Osoby korzystające z punktu to przede wszystkim kobiety, które są ofiarami przemocy 

domowej, często doświadczające realnego zagrożenia życia lub zdrowia. 

W okresie sprawozdawczym, w Punkcie Interwencji Kryzysowej poradnictwa 

udzielono 43 osobom, niektóre z nich korzystały z poradnictwa więcej niż jeden raz:  

 12 osobom udzielono wsparcia psychologicznego – ogółem 40 wizyt 

psychologicznych, 

 31 osobom udzielono wsparcia prawnego – ogółem 31 wizyt prawnych. 

W ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w roku sprawozdawczym 

rozpowszechniano wśród mieszkańców powiatu informację w formie ulotek (190 szt.)                      

w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w funkcjonujących instytucjach.  

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie założone 

zostały 2 Niebieskie Karty. 

XIII. KONTROLE   

Mając na względzie właściwe funkcjonowanie jednostek, a co za tym idzie utrzymanie 

wysokiego standardu opieki i wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych, w roku 

sprawozdawczym Centrum przeprowadziło następujące kontrole:  

1) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach – w dniu 10.10.2018 r.                 

w zakresie bieżącej działalności ośrodka wsparcia oraz dokumentacji prowadzonej 

przez terapeutów, opiekunów, psychologa – nie wydano zaleceń pokontrolnych, 

2) w Domu Dziecka w Sowczycach – w dniu  09.01.2019r. – w zakresie bieżącej 

działalności placówki, poprzez zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki, 

wychowania, terapii, zajęć organizowanych przez zatrudnionych specjalistów oraz  

dokumentacji wychowanków prowadzonej przez wychowawców, pedagoga, 

psychologa  – nie wydano zaleceń pokontrolnych, 

3) w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu – w dniu 27.11.2018 r. w zakresie  usług               

w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców na podstawie prowadzonych 

indywidualnych planów wsparcia mieszkańców domu i zakresu działań zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.  
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Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia  w zakresie 

prowadzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz dzienników zajęć               

o zapisy zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                     

14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 

społecznej dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, 

4) w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich – w dniu 23.11.2018 r. w zakresie 

usług w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców na podstawie prowadzonych 

indywidualnych planów wsparcia mieszkańców domu i zakresu działań zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego – nie wydano zaleceń pokontrolnych, 

5) W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleśnie – w dniach 10.09.2018-12.09.2018r.  

 w zakresie działalności  w 2017r. oraz wydatkowania środków pochodzących  

z dofinansowania PFRON – nie wydano zaleceń pokontrolnych,    

6) W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Uszycach – w dniach 06.11.2018r. - 07.11.2018r.  

w zakresie działalności w 2017r. oraz wydatkowania środków pochodzących  

z dofinansowania PFRON.  

Wydano zalecenia pokontrolne – w zakresie: przestrzegania określonego przez Radę   

Programową dla danego uczestnika indywidualnego programu rehabilitacji, w którym 

określone zostają formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki 

umiejętności, formy współpracy z rodziną i opiekunami, osoby odpowiedzialne za 

realizację programu rehabilitacji lub w razie potrzeb jego modyfikacji; terminowego 

przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych zgodnie z art. 38 Ustawy                   

z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.2018 poz. 

1509 z późn. zm.)oraz prowadzenia rzetelnej analityki kont rozrachunkowych.  

7) Przeprowadzono kontrole w zakresie wykorzystania otrzymanych dofinansowań                 

ze środków PFRON. Losowo wybranych 20 osób niepełnosprawnych zostało 

skontrolowanych w zakresie wykorzystania zakupionych przedmiotów 

ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto działaniom kontrolnym 

poddano 2 osoby niepełnosprawne, które otrzymały w 2017r. dofinansowanie                         

ze środków PFRON w ramach  pilotażowego programu Aktywny Samorząd w tym:  

jedna osoba niewidoma, która otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu 

elektronicznego jego elementów oraz oprogramowania oraz jedna  osoba, która 

otrzymała dofinansowanie do naprawy posiadanego wózka  

o napędzie elektrycznym.  W trakcie kontroli stwierdzono, że wszyscy wnioskodawcy 
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posiadali zakupiony sprzęt i urządzenia oraz użytkują go zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

8) W dniach od  24 stycznia do 31 grudnia 2018r. przeprowadzono kontrole                             

w rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonujących w Powiecie Oleskim. 

Czynnościami kontrolnymi objęto: 21 rodzin spokrewnionych, 15 rodzin 

niezawodowych, 2 rodziny zawodowe oraz 1 rodzinny dom dziecka – podczas których 

przeprowadzono również 38  indywidualnych rozmów z dziećmi (powyżej 3 r.ż.)  oraz 

2 obserwacje dzieci poniżej 3 r. ż. 

W 15 przypadkach na 39 kontrolowanych wydano zalecenia pokontrolne głównie                     

w zakresie: uczestnictwa w szkoleniach i grupach wsparcia organizowanych przez  

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  

 

W roku sprawozdawczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostosowano 

toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę umywalek, baterii, 

podgrzewacza wody, malowania pomieszczenia oraz zamontowania systemu przyzywowego  

ABB Signal – Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Zakupione zostały również 

akumulatory do schodołazu. Łączny koszt materiałów i prac wyniósł 13.976,10 zł. 

 

XIV. WYKAZ POTRZEB I KALKULACJA ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  W 2019  

ROKU 

 Wykaz potrzeb z zakresu zadań związanych z pieczą zastępczą:  

1) pozyskiwanie  i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,  

2) tworzenie nowych rodzin zastępczych,  

3) promowanie w środowisku lokalnym rodzinnych form pieczy zastępczej, 

4) wsparcie istniejących rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo                   

– wychowawczych, zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego                 

i prawnego oraz grup wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym, umieszczonym 

w nich dzieciom oraz pełnoletnim wychowankom opuszczających pieczę 

zastępczą, 

5) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, 

6) wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej                        

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
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7) pozyskiwanie środków zewnętrznych/pozabudżetowych na realizację zadań 

związanych z systemem pieczy zastępczej, 

8) poszerzenie współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

realizującymi zadania na rzecz rodziny 

 

 Wykaz potrzeb związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:  

 Kontynuacja działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, praca ze sprawcami przemocy w rodzinie, w tym:  

1) kampania promocyjno-informacyjna,  

2) prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie,  

3) poszerzenie współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

realizującymi zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

1) Podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek pomocy społecznej, realizacja 

szkoleń,  

5) pozyskiwanie środków na działania profilaktyczne mające na celu podniesienie 

świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

 W zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych:  

1) współfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

2) uczestnictwo w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, 

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych/pozabudżetowych, które ułatwią realizację 

zadań ustawowych, 

4) poszerzenie współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek pomocy społecznej, realizacja 

szkoleń. 

 

 W zakresie działalności instytucji pomocy społecznej:   

1) Dom Pomocy Społecznej w Radawiu - 180.000,00 zł 

2) Dom Dziecka w Sowczycach – 120.000,00 zł  
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 W zakresie programowym i zadaniowym:   

1) Realizacja Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla  Osób 

Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019. 

2) Realizacja Programu  Działań na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych w  Powiecie  

Oleskim na     lata  2011 – 2020. 

3) Realizacja Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania                

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci                      

w rodzinach zagrożonych przemocą  w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016 

– 2020. 

4) Realizacja Powiatowego Programu  dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2018  – 2020. 

5) Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016  – 2020. 

6) Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego 

na lata 2013- 2020. 

 

Niedobory na 2019  rok w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych : 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 175.114,00 zł, 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania -   19.160,00 zł. 

 

Niedobory budżetowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie:  

Rozdział Kalkulacja 

wydatków  

( w zł) 

Zatwierdzony 

plan wydatków 

(w zł) 

       

      Niedobory  

       (w zł) 

85510 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 

57.108,00 30 000,00 27.108,00 

85508 

Rodziny zastępcze 

1 377.011,00 1 290 000,00 87.011,00 

85218 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

610.995,00 540 000,00 70.995,00 

85220 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

8 000,00 5 000,00 3 000,00 

85321 

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 

128.160,00 109. 000,00 19.160,00 

85504 

Wspieranie rodziny 

0,00 13.000,00 -13.000,00 

 

Razem 

 

2 181.274,00 

 

1 987. 000,00 

 

194.274,00 
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  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie jest instytucją otwartą na wszelkie 

zgłaszane problemy i w miarę posiadanych kompetencji zajmuje się wsparciem i pomocą  

wszystkim osobom potrzebującym. Centrum interesuje się i włącza w każdą akcję mającą na 

celu niesienie pomocy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób szczególnie na to 

narażonych, tj. osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz 

osób starszych. 

Zakres działania i sposób załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie umieszczony jest na stronie Starostwa Powiatowego w Oleśnie 

(www.bip.powiatoleski.pl).  oraz www.szukajpomocy.com. Opisano tam rodzaje świadczeń 

udzielanych przez PCPR oraz organizację naszej instytucji a także umieszczono druki 

wniosków „do pobrania”. 

 

XV. PLAN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY 

RODZINIE  W OLEŚNIE NA 2019 ROK 

 

L

L.p. 

Nazwa zadania Osoba 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

1

1. 

Nadzór nad PCPR i Powiatowym Zespołem ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 

Dyrektor Cały rok 

2

2. 

Obsługa finansowo-księgowa PCPR oraz Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności 

Główna księgowa Cały rok 

  3. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej Dyrektor, Pracownicy socjalni Cały rok 

  4. Organizowanie poradnictwa specjalistycznego Dyrektor Cały rok 

5

5. 

Nadzór merytoryczny nad Domami Pomocy Społecznej, Domem 

Dziecka i Środowiskowym Domem Samopomocy 

Dyrektor 

Pracownicy socjalni 

Cały rok 

6 

6

6. 

 

Nadzór nad rodzinami zastępczymi i prowadzącymi Rodzinny 

Dom Dziecka 

Dyrektor 

Pracownicy socjalni 

Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Cały rok 

7

7. 

Nadzór nad jakością wydawanych decyzji administracyjnych  

w sprawach indywidualnych 

Dyrektor Cały rok 

7

8. 

Nadzór merytoryczny i finansowy nad Warsztatami  Terapii 

Zajęciowej 

Dyrektor, St. inspektor 

Główna księgowa 

Cały rok 

8

9. 

Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

 i rodzinach zastępczych 

Dyrektor 

Pracownicy socjalni 

Cały rok 

9

10. 

Praca socjalna z rodzinami zastępczymi, przygotowywanie 

dokumentacji, współpraca z sądem rodzinnym, szkołami, 

ośrodkiem adopcyjnym 

Dyrektor 

Pracownik socjalny 

Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Cały rok 

1

11. 

 

Naliczanie i wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych                              

i pełnoletnich wychowanków 

Dyrektor 

Pracownik socjalny 

Inspektor ds. świadczeń 

Główna księgowa 

Cały rok 

1

12. 

 

Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny 

zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Dyrektor, Pracownicy socjalni 

Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Cały rok 

1

13. 

Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przypisanych do 

kompetencji PCPR 

Dyrektor, St. inspektor 

Inspektor ds. świadczeń 

Cały rok 

1

14. 

Obsługa zadań z zakresu pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” 

Dyrektor, St. inspektor 

Inspektor ds. świadczeń 

Cały rok 

1 Dyrektor Doraźnie 

http://www.bip.powiatoleski.pl/
http://www.szukajpomocy.com/
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15. Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej Wszyscy  pracownicy 

1

16. 

 

Organizowanie spotkań dla Ośrodków Pomocy Społecznej 

Dyrektor 

Wszyscy pracownicy 

Doraźnie 

( w miarę 

potrzeb) 

1

17. 

 

Działalność sprawozdawcza 

Dyrektor 

Wszyscy pracownicy 

W okresach 

sprawo- 

zdawczych 

1

18. 

 

Nadzór merytoryczny nad dokumentacją kadrową oraz kasową 

Dyrektor, Podinspektor ds. 

administracyjno-księgowych 

Cały rok 

1

19. 

Monitorowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Oleskim 

Dyrektor 

Inspektor ds. świadczeń 

Cały rok 

1

20. 

 

Obsługa administracyjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 

Przewodnicząca Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności 

Pracownik administracyjny 

Cały rok 

1

21. 

 

Kontrola zarządcza 

Dyrektor 

Wszyscy pracownicy 

Cały rok 

2

22. 

 

Opracowanie sprawozdania rocznego z działalności PCPR 

 

Dyrektor 

 

do 

31.03.2020r. 

 

XVI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOWCZYCACH 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach placówką wsparcia dziennego typu: 

 A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

 B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim, znacznym                           

i umiarkowanym a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim 

stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne), 

 C-dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia zwłaszcza neurologiczne. 

 

Dom przeznaczony jest dla 37 osób i realizuje zadania statutowe w formie 

kompleksowej rehabilitacji społecznej oraz zapewnia oparcie społeczne dla osób 

niepełnosprawnych.  

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Zapewnia 

podopiecznym rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, dowóz 

na zajęcia oraz ciepły posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego oraz dowóz 

na zajęcia. 

Dom obejmuje wsparciem osoby zaburzone psychicznie z terenu powiatu oleskiego                 

i kłobuckiego skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.  

W okresie sprawozdawczym w placówce odbyła się kontrola zewnętrzna 

przeprowadzona przez:   
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w dniu 10.10.2018 r. 

 Kontrola merytoryczna: sprawdzenie bieżącej działalności Środowiskowego     

Domu Samopomocy w Sowczycach.  

Kontroli podlegała dokumentacja prowadzona przez terapeutów, opiekunów, 

psychologa, dokumentacja podopiecznych Domu.  

Okres objęty kontrolą: od 24.11.2017 r. do 10.10.2018 r.  

Pozytywnie oceniono działalność Domu w kontrolowanym zakresie i nie   

wydano zaleceń pokontrolnych.  

 

Dnia 31.12.2018 roku na liście uczestników ŚDS znajdowało się 40 osób z pięciu 

gmin: Olesno (28 osób), Dobrodzień (5 osób), Radłów (2 osoby), Zębowice (2 osoby)                         

i Przystajń (3 osoby), w tym: 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 31 osób                                     

z niepełnosprawnością intelektualną i 7 osób wykazujących inne zaburzenia.                 

 W okresie sprawozdawczym na terapię przybyło 4 uczestników, natomiast 1 osoba   

zaprzestała uczestnictwa w zajęciach – w związku z podjęciem zatrudnienia. Podopiecznymi 

domu było 18 kobiet i 22 mężczyzn w wieku:  

- od 14 do 20 lat – 10 osób 

- od 21 do 30 lat – 20 osób 

- od 31 do 40 lat – 5 osób 

- od 41 do 50 lat – 3 osoby  

- od 51 do 63 lat – 2 osoby 

Większość uczestników (37) posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 2 osoby 

legitymują się orzeczeniem wydanym przez ZUS, 1 z uczestników nie posiada żadnego 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wśród nich 14 osób jest 

ubezwłasnowolnionych, 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 2 poruszają się przy 

pomocy balkoniku lub kul.  

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach jest 

usamodzielnienie uczestników poprzez działania zmierzające do osiągnięcia przez nich jak 

największej zaradności, sprawności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej,  

poprzez rozwijanie i kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności 

zawodowej, leczenia i rehabilitacji.       
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W Domu prowadzone są zajęcia i treningi w formie zajęć indywidualnych, grupowych 

oraz zespołowych. Aby osiągnąć zamierzone cele prowadzone było postępowanie 

wspierająco - aktywizujące, które jest systemem skoordynowanych oddziaływań społecznych, 

psychologicznych, pedagogicznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych umożliwiających 

osobom niepełnosprawnym przy aktywnym ich udziale w miarę samodzielną egzystencję                   

i integrację. Postępowanie wspierająco – aktywizujące jest indywidualnie dostosowane do 

potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika w planie postępowania wspierająco                             

– aktywizującego, który akceptowany jest przez samego uczestnika lub jego rodzica/opiekuna 

prawnego.  

 

 

Wcześniej wymienione cele Domu realizowane są poprzez prowadzone zajęcia 

edukacyjne, logopedyczne, terapię zajęciową, rehabilitację, treningi i inne formy wsparcia               

w postaci: 

 treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości                      

o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening 

umiejętności praktycznych (trening prania, prasowania, sprzątania, dbania                   

o rośliny, trening higieniczny, techniczny, umiejętności praktycznych 

przyszywania guzików i reperacji odzieży), trening gospodarowania własnymi 

środkami finansowymi; 
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 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika osobami bliskimi i innymi 

osobami, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych; 

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie 

zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, korzystanie               

z Internetu, zajęcia edukacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia teatralne, 

biblioterapia, muzykoterapia, udział w spotkaniach towarzyskich                                

i kulturalnych; 

 zajęcia z zakresu terapii zajęciowej: zajęcia manualne, poznawanie nowych 

technik plastycznych, pobudzanie wyobraźni i zainteresowań artystycznych, 

odkrywanie nowych umiejętności i talentów; 

 poradnictwo psychologiczne; 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 

 niezbędną opiekę; 

 terapię ruchową w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, fizjoterapię, 

kinezyterapię, zajęcia usprawniające z elementami hipoterapii i dogoterapii; 

 inne formy postępowania przygotowujące np. do podjęcia zatrudnienia.  
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Realizacja zadań w ŚDS była możliwa dzięki zasobom Domu, na które składają się: 

sala terapii zajęciowej, pracownia kulinarna i techniczna, pracownia komputerowa, która 

jednocześnie pełni funkcję gabinetu pedagoga, sala fizjoterapii, sala arteterapii, siłownia, sala 

terapeutyczna – zabaw i relaksacji, sala terapeutyczna/ pokój psychologa oraz sala 

doświadczania świata. 

W 2018 roku wykonano prace remontowe w gabinecie fizjoterapeutycznym                           

( w zakresie wymiany elektryki, położenia płyt kartonowo - gipsowych oraz malowania) na 

łączną kwotę 20.000 zł. Ponadto doposażono wszystkie sale i pracownie w placówce                        

w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i urządzenia- szafy, półki, sprzęt na zajęcia                             

z arteterapii, maszynę do szycia – hafciarkę, materace samo masujące, fotel masujący, 

komputery, głośniki, aparat fotograficzny, rzutnik z projektorem, zmywarkę oraz naczynia.  

 

Stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień 31.12.2018r. 

kształtował się na poziomie 13 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi                              

12 (w tym: dyrektor, gł. księgowa, samodzielny referent, kierowca oraz 9 pracowników 

merytorycznych ( 1osoba przebywa na urlopie rodzicielskim). Psycholog - seksuolog 

zatrudniony był na umowę zlecenie. 

Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy z osobami                        

z zaburzeniami psychicznymi, jednak systematycznie je podnosi poprzez uczestnictwo                

w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, kursach i warsztatach samokształceniowych. 

Wszyscy pracownicy Domu przeszkoleni są z zakresu prowadzenia treningów umiejętności 

społecznych, umiejętności i kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie 

zachowań, współpracy na rzecz zespołu, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W roku sprawozdawczym pracownicy uczestniczyli w warsztatach oraz szkoleniach               

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, „Udane i zdrowe życie a środki uzależniające                         

– alkohol, środki psychoaktywne”, „Trening umiejętności społecznych w pracy z osobą                       

z zaburzeniami psychicznymi”, „Spektrum autyzmu”, „Współpraca na rzecz zespołu”, 

„Ochrona danych osobowych w działach Kadrowo – Księgowych oraz zmiany w prawie 

pracy 2018/2019”, konferencji dla pracowników służb społecznych „Gdy pomaganie męczy – 

pułapka pomagania” i in.  

W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach dysponował 

następującymi środkami finansowymi:  
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685.155,00 zł - budżet Domu ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu                                       

(w 2017r. – 540.020,00  zł) 

  47.120,00 zł- Urząd Wojewódzki w Opolu - dodatkowe środki ( w związku z Ustawą   

„Za życiem” (w 2017r. – 18.639,00 zł) 

   7.000,00 zł - Urząd Miejski w Dobrodzieniu - dofinansowanie dojazdu uczestników 

   2.000,00 zł - Urząd Gminy w Radłowie - dofinansowanie dojazdu uczestników 

   2.000,00 zł – Urząd Gminy w Zębowicach – dofinansowanie dojazdu uczestników 

   2.500,00 zł – Urząd Miejski w Oleśnie – dofinansowanie dojazdu uczestników 

   1.000,00 zł - Nadleśnictwo w Oleśnie – dofinansowanie imprezy integracyjnej dla 

ŚDS    

   1.197,33 zł - pomoc rzeczowa w postaci produktów nabiałowych z Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. 

Zgodnie z informacją Dyrektora Domu  - zadania realizowane przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Sowczycach zgodne były z planem pracy na 2018r. Nie planowane są 

zmiany w zakresie funkcjonowania placówki.      

  Dyrektor placówki nie wykazał bilansu potrzeb na 2019 rok.  

Sporządzono na podstawie danych P. Katarzyny  Balcerzak - Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach. 

 

XVII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU DZIECKA                        

W SOWCZYCACH  

  Dom Dziecka w Sowczycach jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą.                   

Ze względu na specyfikę działania jest placówką socjalizacyjną. Działalność Domu Dziecka        

w Sowczycach reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

22 grudnia 2011 r.  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 292, poz. 

1720). 

Od 1 grudnia 2016r. Dom Dziecka w Sowczycach funkcjonuje w oparciu o uchwałę 

Nr XX/143/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu 

Domowi Dziecka w Sowczycach im. Marii Konopnickiej w Sowczycach, według której 

placówka dysponuje 25 miejscami dla dzieci.  
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                 Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich 

niezbędne potrzeby bytowe. Organizuje dzieciom zajęcia wychowawcze, korekcyjne, 

kompensacyjne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie                                 

i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiednią 

rehabilitację i zajęcia specjalistyczne.  

Dom podejmuje także działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.                 

W 2018r. tylko troje wychowanków ( 19 latka oraz dwoje dzieci powyżej 13 r.ż., które 

złożyły oświadczenie woli niewyrażające zgody na procedurę adopcyjną) posiada 

uregulowaną sytuację prawną.     

Dom Dziecka spełnia standardy określone w obowiązującym przepisach prawnych              

i jest w pełni przygotowany do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych. 

Wychowankowie mają do dyspozycji: pokoje mieszkalne, łazienki, aneksy kuchenne oraz 

pokoje do wypoczynku. Poza tym w budynku mieszczą się inne pomieszczenia, takie jak: sala 

do cichej nauki, pokój dla dzieci chorych, pokój spotkań z odwiedzającymi, jadalnia oraz 

pomieszczenia spełniające role dydaktyczne, terapeutyczne i sportowe: duża świetlica, sala 

kominkowa, sala komputerowa, biblioteka.  

   Do pałacu przynależą również:  

1. budynek mieszkalny połączony  z  budynkami gospodarczymi, 

2. park pałacowy z licznymi egzemplarzami starodrzewu, w tym gatunków egzotycznych – 
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platan, dąb burgundzki, 

3. sad owocowy z 12 drzewkami (jabłoń, grusze, wiśnie) oraz 7 krzewami czarnej porzeczki, 

4. boisko sportowe o powierzchni  1200 m
2
, 

5. plac zabaw dla dzieci zajmujący obszar 420m
2
, 

6. łąka z wydzielonym kręgiem na ognisko i boiskami do gry w piłkę siatkową, 

Cała nieruchomość stanowi ogólną powierzchnię 7,280 ha.  

Dom Dziecka umową użyczenia, część pomieszczeń pałacu o łącznej powierzchni 283m
2
 

oddał w użytkowanie Środowiskowemu Domowi Samopomocy. 

W roku sprawozdawczym Dom wykonywał remonty, głównie w celu usunięcia awarii, 

polegające na: pokryciu dachu wieżyczki pałacu, konserwacji rynien i rur spustowych, 

naprawie instalacji oświetleniowej, wymianie bojlera wraz z zaworem grzejnikowym oraz 

pozostałych cieknących zaworów grzejnikowych w obiekcie, wymianie rur w kotłowni oraz 

remoncie łazienki. Prace remontowe i ich koszty zamknęły się w kwocie 18.180,84 zł. 

Systemem gospodarczym odmalowano i odświeżono 4 pokoje dla dzieci, aneks kuchenny, 

łazienkę oraz korytarz znajdujący się na II piętrze budynku.   

W 2018r. w placówce wykonano okresowe kontrole techniczne budynku, w zakresie 

kontroli p-poż, gaśnic i hydrantów; badania instalacji odgromowej, kontroli przewodów 

kominowych, dymowych, wentylacyjnych; pomiaru natężenia oświetlenia elektrycznego oraz 

kontroli obiektu budowlanego. Sporządzone na tę okoliczność protokoły nie wykazały 

nieprawidłowości i uchybień.   

  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w placówce przebywało 23 wychowanków w wieku od 8 do 19 

lat (11 dziewcząt i 12 chłopców), ze względu na wiek: 

- w wieku  od 8 lat do 13 lat – 12 wychowanków, 

- w wieku od 14 lat do 17 lat – 8 wychowanków, 

- w wieku od 18 lat do 24 lat – 3 wychowanków. 

W ciągu roku sprawozdawczego w Domu Dziecka przebywało łącznie 29 wychowanków.                 

W trakcie roku usamodzielniło się 7 wychowanków i przybyło 8 nowych, w tym: 5 – ro 

bezpośrednio z domów rodzinnych, 2 – je z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz                               

1 z zawieszonej rodziny adopcyjnej.  

 

Wychowankowie ze względu na miejsce pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2018r.: 
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1) województwo opolskie: 

 powiat oleski – 16 dzieci (gm. Olesno – 1, gm. Praszka – 3, gm. Rudniki – 2,  

gm. Zębowice – 2, gm. Radłów – 1, gm. Gorzów Śl. – 8, gm. Dobrodzień - 1) 

 powiat prudnicki - 2 dzieci 

 powiat strzelecki – 1 dziecko 

2) województwo dolnośląskie: 

 powiat legnicki – 1 dziecko 

3) województwo lubuskie : 

 powiat zielonogórski – 3 dzieci. 

    

  Wychowankowie zamieszkiwali w :  

1) dwóch grupach  koedukacyjnych ( każda z nich dla 10 wychowanków), 

2) mieszkaniu usamodzielnienia ( dla 3 najstarszych wychowanek). 

 

         Opieka wychowawcza w placówce jest zapewniona na poziomie gwarantującym 

bezpieczeństwo każdego dziecka i jest zgodna z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

W sytuacji, gdy w placówce przebywa powyżej 14 wychowanków opiekę nocną w godzinach 

22.00 – 6.00 sprawuje dwóch pracowników merytorycznych, w tym jeden wychowawca. 

 

Wychowankowie Domu uczęszczają: 

a) szkoły podstawowej - 16 wychowanków, 

b) publicznego gimnazjum – 2 wychowanków, 

c) szkół ponadgimnazjalnych – 5 wychowanków.  

 

Dzieci posiadające bardzo liczne deficyty i schorzenia mają zapewnioną opiekę 

medyczną, bowiem Dom współpracuje z placówkami służby zdrowia, ośrodkami oraz 

specjalistycznymi poradniami. Na bieżąco wychowankowie korzystają z usług  NZPOZ 

Poradni Dziecięcej i NZOZ w Oleśnie - 12 dzieci było leczonych w poradni stomatologicznej, 

1 wychowanka w poradni dermatologicznej, 2 w okulistycznej, 3 w laryngologicznej,                       

1 w ginekologicznej.  

 Dzieci również są leczone poza powiatem oleskim: 3 wychowanków  w poradni 

kardiologicznej, 4 wychowanków w poradni  neurologicznej, 1 wychowanej w poradni 

alergologicznej 6 wychowanków w poradni zdrowia psychicznego w Opolu. Pod opieką 
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onkologa dziecięcego znajduje się 1 wychowanka, kolejny jest pacjentem poradni zezowej 

szpitala w Opolu.  Badaniu EEG zostało poddanych 3 wychowanków a 1 badaniu 

tomografem komputerowym. Kompleksowe badania krwi i moczu wykonano                                   

9 wychowankom. Leki psychotropowe przyjmuje na stałe 9 dzieci, 4 wychowanków posiada 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

          W Domu Dziecka w Sowczycach bieżącą opiekę nad zdrowiem dzieci sprawują 

wychowawcy  i zatrudniona na pełny etat pielęgniarka.  

W Domu Dziecka prowadzi się obligatoryjną, indywidualną dokumentację 

wychowanka: diagnozę psychofizyczną dziecka przyjętego do domu dziecka, kartę pobytu, 

plan pomocy dziecku.  Praca wychowawcza opiera się na rocznym opracowaniu planu                     

– zintegrowanego systemu działań diagnostycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

Wychowawcy posiadający dodatkowe uprawnienia prowadzą na rzecz dzieci  również zajęcia 

socjoterapeutyczne i arteterapii. Zajęcia są bardzo różnorodne i dotyczą wszystkich sfer życia. 

Bardzo duży nacisk kładzie się na przygotowanie dzieci do samodzielności. 

W placówce prowadzona jest również praca z rodzinami biologicznymi wychowanków we 

współpracy z asystentami rodziny wyznaczonymi przez ośrodki pomocy społecznej. Wszelkie 

działania w tym zakresie (utrzymywanie poprawnych kontaktów dzieci z rodzinami, 

mobilizacja rodziców do działań naprawczych, zawieranie kontraktów) odnotowywane                 

są w planie pomocy dziecku.  

        W placówce w roku sprawozdawczym opracowano i zrealizowano szereg planów, 

projektów i programów dla całej dziecięcej społeczności, które mogą świadczyć                                 

o kompleksowej, ciągłej, systematycznej i różnorodnej pracy wychowawczej. Do wiodących, 

regulujących pracę wychowawczą dokumentów wewnętrznych należą: program 

profilaktyczny - zakładający ochronę wychowanków przed nałogami, przemocą                                 

i zagrożeniami cywilizacyjnymi, programy z zakresu wychowania zdrowotnego, programy                    

z zakresu przygotowania wychowanków do samodzielnego życia a także projekty imprez 

okolicznościowych.   

W 2018r. w placówce przeprowadzone zostały kontrole zewnętrzne przez: 

1) Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 18 maja 2018r.  

a) w zakresie respektowania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na 

terenie zabytkowego parku w Sowczycach. Po kontroli zostały wydane zalecenia                  

w zakresie: wykonania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz trzebieży 

samosiewu drzew i krzewów.  
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b) w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków                   

i opieki nad zabytkami w pałacu w Sowczycach. Po kontroli wydano zalecenia:  

uszczelnienia pokrycia dachowego wieży, usunięcia samosiejki na wieży, 

uszczelnienia rynien i rur spustowych wraz ze sprawdzeniem ich drożności osuszenia 

zawilgoconych ścian w partii cokołu poprzez skucie zawilgoconych tynków 

cementowych, usunięcia betonowych płyt ułożonych wzdłuż ścian pałacu. 

2) Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w dniu                    

29 listopada 2018r. w zakresie: 

a) określenia zdrowotności roślin i produktów roślinnych magazynowanych                         

w placówce oraz zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów                   

w zakresie występowania organizmów szkodliwych. Kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.  

b) stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad 

integrowanej ochrony roślin. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i nie 

wydano zaleceń pokontrolnych. 

  

 Cały personel Domu Dziecka zatrudniony jest na podstawie Kodeksu Pracy. Kadrę 

stanowią  przede wszystkim pracownicy merytoryczni wychowawcy ( 5 etatów), dyrektor, 

pielęgniarka  oraz w niepełnym wymiarze czasu pedagog. Wszyscy pracownicy merytoryczni 

posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Pracownicy 

administracyjno- ekonomiczni to: księgowa (0,7 et.) oraz referent (0,3 et.). Prace obsługowe 

wykonywane są przez kucharkę (0,75 et.), pomoc kuchenną (0,5 et.), sprzątaczkę (0,6 et.),            

a w okresie grzewczym przez palacza (0,5 et.).  

W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni Domu uczestniczyli                           

w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych obejmujących poniższe zagadnienia:  

1) Język akceptacji i porozumienia w placówce 

2) Profilaktyka przemocy w placówkach, relacje kat – ofiara i inne zagrożenia 

              w życiu  grupowym 

3) System wychowawczy w placówce: kary i nagrody, konsekwencje 

4) Terapia przez zabawę i sztukę, jako wspomaganie rozwoju dziecka 

5) Współpraca z rodzicami biologicznymi: cele, trudności, wyzwania i zagrożenia   

6) Relacje między rodzeństwem przebywającym w placówce.             
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Szkolenia zewnętrzne, w tym organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                        

w Opolu obejmowały poniższą tematykę i ilość osób uczestniczących: 

1) Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci – 4 wychowawców, 

2) Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka                                 

–  3 wychowawców, 

3) Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem – 1 wychowawca, 

4) Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – 5 wychowawców, 

5) Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny               

– 1 wychowawca, 

6) Prawo w praktyce – prawo pracy –  dyrektor, 

7) Ochrona danych osobowych w działaniach kadrowo- księgowych oraz zmiany                       

w prawie pracy 2018/2019 – jakie reguły przetwarzania danych należy wdrożyć                      

w świetle obecnych i nadchodzących zmian w tym zakresie –  1 pracownik 

administracyjny, 

8) Praca z trudnym klientem zwłaszcza z osobą z zaburzeniami psychicznymi                           

z uwzględnieniem i angażowania podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz 

osób z zaburzeniami psychicznymi – dyrektor, 

9) Ekonomia społeczna, jej znaczenie gospodarcze i misja społeczna w odniesieniu do 

aktywizacji społeczności lokalnej – dyrektor, 

10) Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy - 1 wychowawca. 

Dodatkowo dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi  przeprowadzono 

ewakuację próbną ppoż. 

 

W roku sprawozdawczym budżet Domu Dziecka w Sowczycach wynosił 888.624,00zł 

(w 2017r. – 933.144,00 zł). 

W ramach budżetu finansowane były płace i pochodne pracowników – 658.602,16 zł, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym kieszonkowe dzieci) – 9.600,91 zł, oraz 

wydatki rzeczowe (ogrzewanie, remonty, woda, energia elektryczna, środki czystości, leki, 

wyżywienie wychowanków, podręczniki, opłaty za internaty) – 220.420,93 zł.  

Wykonano dochody w rozdziale 852 – na kwotę 43.980,25 zł ( w 2017r. - 40.058,49 

zł), na które składały się: czynsze z mieszkań służbowych, nawiązki sądowe i darowizny 

finansowe. 

Na rzecz Domu Dziecka w Sowczycach w roku 2018 pozyskano również dary 

rzeczowe (produkty spożywcze,  odzież, obuwie, armatura, meble)  na łączną kwotę: 5.909,84 
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zł. Fundacja TVN „Nie jesteś sam” przekazała rowery o łącznej wartości 1.899,97 zł,                         

a Fundacja Ratownik.pro – światełka do rowerów i kamizelki odblaskowe.  

 

Potrzeby Domu Dziecka w Sowczycach na rok 2019 

1. Wykonanie zaleceń Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie   

wykonania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz trzebieży samosiewu drzew                  

i krzewów – szacunkowa kwota 120.000, 00 zł. 

2. Wykonanie zaleceń Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie     

osuszenia zawilgoconych ścian w partii cokołu pałacu i usunięcia betonowych płyt 

wzdłuż ścian pałacu – nie dokonano jeszcze szacunku kosztów. 

3. Rozplanowanie powierzchni użytkowej budynku  dostosowanej do zmniejszonego 

stanu wychowanków (14 osób).  

 

Zgodnie z informacją Dyrektora Domu  - w placówce zrealizowane zostały wszystkie 

zadania ustalone w Zintegrowanym systemie działań diagnostycznych, opiekuńczych                   

i wychowawczych.  

W zakresie zmian w związku z funkcjonowaniem placówki przewiduje się ponowne 

rozplanowanie powierzchni użytkowej obiektu użytkowanej przez wychowanków Domu 

przy zmniejszonym składzie do 14 dzieci od 2021 roku. Po dokonanej wstępnej analizie, 

można przyjąć, że możliwe jest osiągniecie od dnia 1 stycznia 2021r. standardu ilości 

dzieci przebywających w placówce do wymaganych 14 dzieci. W tym czasie ośmioro 

wychowanków osiągnie pełnoletniość, a w stosunku do jednej wychowanki rozważa się 

zmianę pieczy zastępczej na rodzinną. W związku z powyższym Dyrektora Domu 

proponuje: 

- przeznaczyć I piętro korpusu głównego zamku wraz ze skrzydłem północnym - dla 

wychowanków  Domu Dziecka, 

- przeznaczyć skrzydło południowe na I piętrze zamku na potrzeby Środowiskowego 

Domu Samopomocy – na podstawie umowy użyczenia, 

- II piętro zamku przeznaczyć na potrzeby usamodzielniających się z dniem 31 grudnia 

2019r. wychowanków, którzy będą kontynuowali naukę przynajmniej do końca czerwca 

2021r. 

Ponadto planowana jest zmiana struktury zatrudnienia , która będzie dostosowana do 

potrzeb placówki po zmianach ilości wychowanków. 

Sporządzono na podstawie danych P. Elżbiety Polak - Dyrektora Domu Dziecka w Sowczycach. 
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XVIII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W RADAWIU 

DPS w Radawiu jest placówką pobytu stałego dla 70 mężczyzn niepełnosprawnych 

intelektualnie. Organem prowadzącym jest Powiat Oleski.  

Dom zabezpiecza potrzeby bytowe oraz opiekuńcze i wspomagające mieszkańców. 

Działalność Domu prowadzona jest w dwóch budynkach – wielokondygnacyjnym 

zabytkowym pałacu oraz jednokondygnacyjnym tzw. aneksie. Budynki i jego otoczenie 

pozbawione jest barier architektonicznych. Poza infrastrukturą potrzeby bytowe mieszkańców 

są zabezpieczane poprzez pełne wyżywienie, odzież, środki czystości, zakup leków. 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym w Domu miały miejsce następujące kontrole: 

1. W dniu 14.03.2018r. – przeprowadzona przez Opolskiego Państwowego Wojewódzki ego 

Inspektora Sanitarnego – w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów decyzji nr 

HK.9020.49.2017.AW oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Nakazy 

decyzji o których mowa powyżej – zostały wykonane, do stanu bieżącego sanitarno- 

higienicznego uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.  

2. W dniu 27.11.2018r. – przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

w Oleśnie – w zakresie bieżącej działalności Domu – wydano zalecenia, których realizacja 

nie została dotychczas zakończona. 

3. Przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: 
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a)  prawidłowości i rzetelności obliczania  składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

b) ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 

c) prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne                 

i rentowe, 

d) wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

W wyniku przeprowadzonej  kontroli nie stwierdzono uwag i nie wydano zaleceń 

pokontrolnych.  

4. W dniu 31.12.2018r. – przeprowadzona przez sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnie                 

– w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi                

w DPS w Radawiu. Przeprowadzona kontrola potwierdziła prawidłowe funkcjonowanie 

domu oraz brak potrzeby wydania zaleceń pokontrolnych. 

W roku sprawozdawczym w DPS przeprowadzono przeglądy wszystkich obiektów 

budowlanych.  

 

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. w Domu zamieszkiwało 69 pensjonariuszy, w tym                    

w wieku:  

od 19 do 30 lat – 17 osób 

od 31 do 40 lat – 14 osób 

od 41 do 50 lat – 15 osób 

od 51 do 60 lat – 17 osób 

od 61 do 70 lat – 6 osób. 

Mieszkańcami Domu byli zarówno mieszkańcy powiatu oleskiego (40 osób),                     

jak i powiatów ościennych (29 osób).  

W roku sprawozdawczym wszyscy mieszkańcy Domu posiadali orzeczenia                          

o niepełnosprawności:  

- w stopniu umiarkowanym – 7 osób, 

- w stopniu znacznym- 47 osób, 

- w stopniu głębokim – 15 osób. 
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Wśród pensjonariuszy 11 osób porusza się na wózku inwalidzkim, 2 osoby przy 

pomocy balkonika, 1 mieszkaniec jest osobą niewidomą, a 2 kolejne są to osoby niesłyszące. 

Część pensjonariuszy to osoby leżące (19 osób), 24 osoby wymagają stosowania środków 

pomocniczych (pampersów), a kolejnych 14 osób pomocy przy karmieniu. Tylko 9 osób pisze 

i czyta ze zrozumieniem. 

 

W roku 2018 Dom oferował mieszkańcom liczne formy rehabilitacji oraz szeroki 

zakres usług opiekuńczych i terapeutycznych w postaci: 

- usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, realizowanych każdego dnia głównie przez 

pielęgniarki, opiekunki i opiekunki medyczne poprzez czynności dnia codziennego, t. j. 

toaleta, pielęgnacja, karmienie, przebieranie itp., 

- usług rehabilitacyjnych, poprzez usprawnianie ruchowe w gabinecie rehabilitacyjnym 

wyposażonym w stacjonarny stół do masażu, atlas, kabinę UGUL   z kompletnym osprzętem, 

ławeczkę do ćwiczeń z ciężarkami HBP, bieżnię elektryczną, rowerek stacjonarny, lampę 

sollux wraz z filtrami oraz aparat wibroakustyczny, 

- usług z zakresu rehabilitacji społecznej – poprzez terapię zajęciową, treningi 

funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych                                   

i rozwiązywania problemów a także spędzania wolnego czasu, zajęcia sportowe oraz zajęcia                       

z psychologiem, 

- usług socjalnych – poprzez pomoc pracowników socjalnych w załatwianiu 

niezbędnych spraw począwszy od prowadzenia spraw urzędowych po utrzymanie kontaktów 

z rodziną mieszkańca, 

- usług kulturalnych –zapewnienie udziału w uroczystościach, imprezach lokalnych, 

imprezach i integracyjnych, wydarzeniach kulturalnych, 

- usług religijnych – udział w praktykach religijnych dostosowanych do przekonań                   

i wyznania.  
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Z zajęć rehabilitacyjnych korzystało 58 mieszkańców, z arteterapii 14 osób, 

muzykoterapii - wszyscy mieszkańcy, ergoterapii (zajęcia usamodzielniające) 18 osób,  

hipoterapii 14 osób, z zajęć informatycznych 6 osób, a z psychologiem 10 osób. W grupie 

teatralnej „Bajka” czynnie uczestniczy 12 osób i tę samą liczbę osób stanowi sekcja Olimpiad 

Specjalnych.  tyle samo  Zgodnie z planami  prowadzone były również zajęcia sportowo – 

rekreacyjne (12 os. z sekcji olimpiad i pozostali mieszkańcy sprawni ruchowo), zajęcia 

pedagogiczne (7 os.) i informatyczne (6 os.) oraz kontynuowano działalność grupy teatralnej 

„Bajka”(12 osób).  
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Mieszkańcy Domu objęci byli opieką medyczną realizowaną przez: 

 - lekarza internistę z NZOZ „Zdrowie” w Zębowicach,  

- lekarza neurologa, psychiatrę – neurologa ze SZOZ „Eliksir” w Ozimku.  

Ponadto w każdy wtorek miesiąca mieszkańcy mieli możliwość skorzystania                         

z poradnictwa psychologicznego. 

 W roku sprawozdawczym mieszkańcy Domu skorzystali  ogółem z 297 konsultacji 

medycznych, w tym: 124  internistycznych, 4 kardiologicznych, 37 psychiatrycznych,                     

13 stomatologicznych,  10 chirurgicznych,  3 dermatologicznych, 7 protetycznych,                             

4 okulistycznych, 2 urologicznych, 1 endokrynologicznej, 1 diabetologicznej,                          

1 audiologicznej, 1 pulmonologicznej i 1 nefrologicznej.  W 12 przypadkach mieszkańcy 

korzystali z usług medycznych świadczonych w szpitalu, w 11 w poradni chirurgii 

stomatologicznej oraz odnotowano 65 badań laboratoryjnych.   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 

2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne 

plany wsparcia mieszkańca. Praca z mieszkańcami prowadzona jest również na podstawie 

raportów opiekunów i pielęgniarek, plany pracy opiekunów i terapeutów, dzienników zajęć 

terapeutów, pedagoga i rehabilitanta, kart pielęgnacyjnych, rejestrów spotkań zespołu 

opiekuńczo – terapeutycznego oraz konsultacji lekarskich.  

 

W Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 47 osób, co                       

w przeliczeniu na etaty wynosi 44,67 etatu.  

W roku sprawozdawczym kadra Domu  podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc  

w szkoleniach w zakresie: „Wspieranie komunikacji i przeciwdziałanie konfliktom                         

w jednostkach opieki długoterminowej”, „Techniczne i praktyczne aspekty produktów Seni             

– TZMO S.A. oraz DT Dolny Śląsk”, „Zasady udzielania pierwszej pomocy. Podstawowe 

metody podtrzymywania życia”, „Ubezpieczenie społeczne i prawo pracy”, „Żywienie 

zbiorowe – jadłospisy w zakładach żywienia zbiorowego, catering, alergeny wraz                             

z weryfikacją HACCP/GHP/MP – okiem inspekcji sanitarnej. Wymogi sanitarne w żywieniu 

zbiorowym, szkolenie okresowe pracowników kuchni”, „Praca z trudnym klientem                          

z elementami samoobrony oraz ekonomia społeczna” Zamówienia publiczne – zmiany                    

w systemie w tym elektronizacja praktycznie. Aktualizacja wiedzy i praktycznych 

rozwiązań”.  
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Analiza wykonania budżetu za 2018r. 

1) Środki na działalność: 

Dotacja z Budżetu Państwa:     1 192.229,00 zł (w 2017r. – 1 172.000,00 zł) 

Dochody własne:                      1 714.558,83 zł ( w 2017r. – 1 680.813,00 zł) 

Pozostałe:                                       18.120,00 zł (w 2017r. –       18.120,00 zł)  

 

2) Dochody: 

Plan 1 731.000,00 zł – wykonanie 1 714.555,83 zł ( wykonanie 99,05%) 

 

3) Wydatki :                

   Plan 2 941.349,00 zł – wykonanie 2 924.904,53 zł ( wykonanie 99,44%), w tym: 

- w tym płace i pochodne:                                2 270.594,64 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:                4.985,83 zł  

- realizacja zadań statutowych:                            649.324,06 zł  

  w tym: 

       - zużycie materiałów i energii                       461.467,88 zł 

       - usługi obce                                                    76.973,71 zł 

       - podatki i opłaty                                               3.330,00 zł 

       - inne świadczenia na rzecz pracowników      82.175,13 zł 

       - pozostałe koszty rodzajowe                          25.377,34 zł 

  

Dom pozyskał darowizny na ogólną kwotę 37.468,74 zł, w tym usługi informatyczne 

świadczone przez firmę WROCOMP (2.680,00 zł) oraz artykuły żywnościowe od 

Stowarzyszenia Przyjaciół Sprawnych Inaczej (4.788,74 zł).  

 

Zgodnie z informacją Dyrektora Domu wynika, że realizacja zadań w roku 

sprawozdawczym była ściśle uzależniona od posiadanych środków finansowych, które są 

związane z ilością wykorzystanych miejsc. W związku z niepełnym stanem mieszkańców                 

w trakcie roku nastąpiło uszczuplenie budżetu placówki, a tym samym wydatkowane środków 

wyłącznie na bieżącą działalność – w zakresie zapewnienia mieszkańcom warunków do 

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.   
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Potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na rok 2019: 

1. Malowanie elewacji budynku DPS  – szacunkowy koszt 120.000, 00 zł. 

2. Zabezpieczenie dachu papą termozgrzewalną o gr. 5 mm. – szacunkowy koszt 

20.000,00 zł. 

3. Zagospodarowanie pomieszczeń strychowych z przeznaczeniem na kaplicę                          

– szacunkowy koszt 30.000,00 zł. 

4. Renowacja drewnianych wewnętrznych schodów  - szacunkowy koszt 10.000,00 zł. 

 

Sporządzono na podstawie danych P. Andrzeja  Małysa - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radawiu. 

 

XIX. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR 

SŁUŻEBNICZEK NMP  W   BORKACH WIELKICH 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Borkach Wielkich jest placówką niepubliczną, 

stacjonarną tj. pobytu stałego dla 42 kobiet w podeszłym wieku. Organem prowadzącym jest  

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, jako kościelna osoba prawna i organ założycielski 

w imieniu którego działa Przełożona Prowincjalna s. Gabriela Dziubek. Siedziba 

Zgromadzenia organu założycielskiego mieści się w Leśnicy Opolskiej. Dom jest jednostką 

własną Zgromadzenia. 

Osoby przebywające w Domu przyjmowane są na podstawie umów z gminami 

właściwymi wg miejsca zamieszkania lub rodzinami. Osoby przyjęte na tzw. „starych 

zasadach” (przed styczniem 2004 r.) otrzymują dotację na podstawie  umowy dotacji, 

zawartej w dniu 18 lipca 2006 r. pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej                    

w Leśnicy. Aktualnie w Domu przebywają 2 osoby na tzw. ”starych zasadach” . 

 W dniu 29.01.2009r. Wojewoda Opolski decyzją nr 3/2009 wydał zezwolenie na 

prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich dla osób w podeszłym wieku na 

czas nieokreślony. 
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W okresie sprawozdawczym w Domu miały miejsce następujące kontrole: 

5. W dniu 9.04.2018r. – przeprowadzoną przez Wojewodę Opolskiego – w zakresie jakości 

usług świadczonych przez Dom – zalecenia w zakresie: usunięcia progu - zostały 

wykonane, uzupełnienia systemu alarmowo przyzywowego – w trakcie realizacji, 

zabezpieczenia masy spadkowej – zostały wykonane. 

6. W dniach 22.05.2018r.,oraz 9.11.2018r. – przeprowadzone przez Powiatową  Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną  w Oleśnie – w zakresie spełnienia wymagań sanitarno                  

- higienicznych oraz żywności - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, brak 

zaleceń. 

7. W dniu 23.11.2018r. – przeprowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

w Oleśnie – w zakresie bieżącej działalności Domu - nie stwierdzono uchybień                           

i nieprawidłowości, brak zaleceń. 

W roku sprawozdawczym obiekt, w którym świadczone są usługi został poddany – okresowej 

kontroli klimatyzacji – bez zaleceń, okresowej kontroli sprzętu przeciwpożarowego – bez 

zaleceń, okresowej kontroli pięcioletniej ze stanu technicznego obiektu budowlanego                      

– z zaleceniem wykonania próby szczelności zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne 

(zadanie do realizacji) oraz okresowej kontroli przewodów kominowych – bez zaleceń. 

 

           Na dzień 31 grudnia 2018r. na stanie Domu było 40 mieszkańców. W trakcie roku 

sprawozdawczego zostało przyjętych 15 osób, w tym 13 na podstawie umowy z rodziną oraz 

2 na podstawie umowy z gminą. Do rodziny powróciła 1 mieszkanka, a 17 zmarło. 
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Dane o mieszkańcach z powiatu oleskiego i spoza powiatu 

             Mieszkańcy 

   „na starych zasadach” 

Mieszkańcy 

na podstawie umów z gminą 

           Mieszkańcy 

na podstawie umów z 

rodziną 

osoby z powiatu        2      4        8 

osoby z poza powiatu        -    12      14 

Razem       2    16      22 

 

Trudne sytuacje rodzinne, postępujący proces starzenia społeczeństwa a także 

pogarszająca się kondycja zdrowotna osób starszych, nie rzadko przyczyniają się do podjęcia 

decyzji o umieszczeniu swoich bliskich w domach opieki społecznej.   

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. w Domu mieszkały 40 pensjonariuszki wg poniższej 

struktury wiekowej  

do 70 r.ż. – 1 osoba 

od 70 do 79 lat – 7 osób 

od 80 do 89 lat – 19 osób 

od 90 do 99 lat  – 11 osób 

100 lat – 2 osoby 

 

Wśród pensjonariuszek 16-cioro z nich porusza się na wózku inwalidzkim, 7 - ro przy 

pomocy balkoniku lub laski. Część pensjonariuszy to osoby leżące (12 osób), tylko 5 osób 

jest sprawnych fizycznie. Stosowania środków pomocniczych (pampersów) wymaga 17 osób, 

a kolejne 20 osób pomocy przy toalecie. Spośród wszystkich mieszkanek 6 pensjonariuszek  

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

DPS zapewnia całodobowa opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe 

(mieszkanie, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości), opiekuńcze (udzielanie 

pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, załatwieniu spraw 

osobistych), społeczne (kontakt  z rodziną, społecznością lokalną), wspomagające (terapia 

zajęciowa, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych                

i religijnych, rozwijanie samorządności, organizowanie świąt i uroczystości, adaptacja                   

w środowisku DPS) i rekreacyjne. 
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Do utrzymania sprawności psychofizycznej mieszkańców DPS służą różnego rodzaju 

zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz wspomagające. W ramach terapii zajęciowej 

prowadzona jest: muzykoterapia, ludoterapia, ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, 

silwoterapia i logoterapia. Mieszkanki mimo ograniczeń sprawności  i choroby na bieżąco są 

rehabilitowane oraz aktywizowane zarówno poprzez zajęcia indywidualne, jak i grupowe 

poprzez: samodzielne wykonywanie czynności w mieszkaniu (15 os.), udział w imprezach 

budynku domu (30) i poza nim (16), uczestnictwo w nabożeństwach (27),spacery rekreacyjne 

(27), samodzielne czytanie książek i prasy (20), oglądanie TV (35), słuchanie radia (41), 

malowanie farbami, rysowanie (10), gry planszowe (18),  gimnastyka codzienna (23), 

obchody urodzin/ imienin (41).  

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 

2012r. w sprawie domów pomocy społecznej dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne 
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plany wsparcia, za realizację, których odpowiada pracownik pierwszego kontaktu. Każdy 

mieszkaniec ma prowadzoną indywidualną kartę terapii zajęciowej, a także arkusz 

aktywizacji mieszkańca. 

 Opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu sprawuje NZOZ A. Proszewski.   

Konsultacje specjalistyczne odbywały się zgodnie z potrzebami mieszkańców i na zlecenie 

lekarza rodzinnego wystawiającego skierowania. Mieszkańcy dowożeni są samochodem 

służbowym lub karetką pogotowia ratunkowego do NZOZ w Oleśnie, do poradni 

znajdujących się w szpitalu w Oleśnie, Opolu, Częstochowie, Lublińcu. Dom ma zapewnioną 

opiekę lekarza psychiatry oraz pielęgniarską przez 4 pielęgniarki opieki długoterminowej.                  

W 2018 r. mieszkańcy skorzystali łącznie z 42 konsultacji:  w poradni chirurgicznej                       

(2), psychiatrycznej (24), ortopedycznej (1),  endokrynologicznej (3), okulistycznej                        

(4), neurologicznej (6), reumatologicznej (1) i nefrologicznej (1).  

Dla utrzymania sprawności psychofizycznej mieszkańców Domu służą zajęcia                      

i ćwiczenia rehabilitacyjne pod nadzorem rehabilitanta. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest 

w UGUR (uniwersalne gimnastyczne urządzenie rehabilitacyjne), stół do masażu, aparat 

TENS, stacjonarny rower treningowy, balkonik rehabilitacyjny, matę rehabilitacyjną, wodny 

masażer do stóp, stół rehabilitacyjny do ćwiczeń rąk, ciśnieniomierz ze stetoskopem, lampę 

biotron i solux, but ortopedyczny, urządzenie masujące z funkcją promieni podczerwonych, 

ciężarki miękkie o różnych wartościach, podwieszki, linki do ćwiczeń, ortezę kończyny 

dolnej, piłki i pętle Gissona z orczykiem. Z zajęć na sali regularnie korzystało 30 osób                         

a kolejne 13 w związku ze stanem zdrowia miało prowadzoną rehabilitację przyłóżkową – co 

zostaje udokumentowane w karcie rehabilitacji ruchowej zawierającej informacje o rodzaju 

wykonywanych ćwiczeń, gimnastyce, masażach i opatrzone datą. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w DPS było zatrudnionych 27 osób, w tym 25 

osób  w dziale terapeutyczno-opiekuńczym (łącznie z pielęgniarkami): 

- w pełnym wymiarze czasu 27 osób - (27 etatów),  

- w ramach kontraktów 4 osoby (pielęgniarki) - ( 2 etaty). 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wynosił 0,54 

etatu. Strukturę zatrudnienia w 93,7% stanowią kobiety (26 osób) a 3,7% mężczyźni                      

(1 osoba). Wśród personelu 14,8 % posiada wykształcenie wyższe, 48,1% średnie, 33,3% 

zawodowe a 3,7% wykształcenie podstawowe.   

Każdy pracownik posiada opracowany zakres czynności, modyfikowany                                  

i uaktualniany w zależności od potrzeb i warunków. W roku sprawozdawczym pracownicy 
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Domu systematycznie podnosili swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne                        

i tematyczne w zakresie: 

1. Kurs opiekunki dla osób starszych (1), 

2. Prawa mieszkańca, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami (23), 

3. Ochrona danych osobowych (2), 

4. Trudne przypadki w terapii zajęciowej (2), 

5. Szkolenie BHP (28), 

6. Szkolenie p.poż (28), 

7. Nowe obowiązki dla pracodawcy (2).  

Analiza wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Planowane wydatki na 2018 r.          1 441 000,00 zł 

Planowane wydatki na 2019 r.          1 492 000,00 zł 

 

Przeznaczenie wydatków  w 2018r.i planowane w 2019r. 

Numer konta Nazwa konta 
Wydatki 2018 r.               

(w zł) 

Planowane wydatki 

na 2019 r. (w zł) 

401-421 Zakup materiałów i wyposażenia 82 841,63 85 000,00 

401-422 Zakup środków żywności 124 603,02 125 000,00 

401-423 Zakup leków i wyrobów medycznych 12 471,60 15 000,00 

401-426-01 Energia elektryczna 32 174,03 35 000,00 

401-421-02 Woda 5 300,25 6 000,00 

401-426-03 Olej opałowy 40 855,68 42 000,00 

402- 427 Zakup usług remontowych 22 090,59 25 000,00 

402-428 Zakup usług zdrowotnych 1 599,00 2 000,00 

402-430 Zakup usług pozostałych 49 797,02 50 000,00 

402-435 Internet  

            2 872,60 

 

            3 700,00 402-436 Telefonia komórkowa 

402-437 Telefonia stacjonarna 

403 Podatki i opłaty 544,00 800,00 

404 Wynagrodzenia 879 272,24 920 000,00 

405  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 163 502,41 180 000,00 

409 Pozostałe koszty rodzajowe 2 057,00 2 500,00  

                                Razem 1 419 981,07 1 492 000,00 

 

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2018 został ustalony                     

w  wysokości 2.960,00 zł. 
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          Z informacji Dyrektora Domu wynika, że realizacja podjętych zadań w roku 2018 

została wykonana zgodnie z planem, a także wyszczególniono: 

1. W celu rozszerzania integracji społecznej mieszkańców – organizacje różnorodnych 

form inicjatyw kulturalno-oświatowych  jak:  przejażdżki samochodowe, wycieczki 

krajoznawcze, historyczne, udział w spotkaniach kulturalno-oświatowych z dziećmi                       

i młodzieżą szkolną, większy udział w życiu parafialnym, religijnym. Umożliwiono  

mieszkankom udział w przestawieniu teatralnym artystów teatru "Tomcio" z Nowego Sącza, 

a także udział w spotkaniu integracyjnym "Przy grillu" i w  festynie rodzinnym w Borkach 

Wielkich z okazji 825-lecia miejscowości., a także zorganizowano zabawę karnawałową                   

z udziałem Zespołu Muzycznego "Axis". 

2. W ramach poprawy warunków bytowych mieszkańców zostały zakupione 

telewizory w brakujących pokojach natomiast stare aparaty wymieniono na nowe typy.  

Dokonano zakupu nowych pościeli, kołder i poduszek. 

3. Dokonano podwyżek płac pracownikom Domu Pomocy Społecznej oraz udzielono 

premii. 

4. Przeprowadzono zaległy remont - wymianę zużytej podłogi. Położenie nowej 

wykładziny na korytarzu głównym i w holu na I-piętrze w starym budynku DPS. 

 

Potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich na rok 2019 

W związku z poprawą jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej                 

w Borkach Wielkich zaplanowano na rok 2019 następujące przedsięwzięcia: kontynuacja  

integracji społecznej mieszkańców z lokalnym środowiskiem oraz udział w imprezach 

kulturalnych, realizację zalecenia pokontrolnego w zakresie uzupełnieni systemu alarmowo – 

przyzywowego w pokojach oraz malowanie pomieszczeń wspólnego użytku i pokoi 

mieszkalnych. 

 

Sporządzono na podstawie danych S. Teresy Laksy  - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich. 
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XX. PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym sprawozdaniu została przedstawiona różnorodność spraw, którymi na co 

dzień zajmują się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Swoją 

pracę starają się wykonywać bardzo sumiennie poprzez indywidualne podejście do każdej 

sprawy. Nie zawsze jednak są w stanie w pełni zaspokoić oczekiwania klientów. Ogromny 

postęp naukowo – techniczny, który dokonuje się w obecnych czasach, dostęp do informacji,  

sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju oraz występujące bezrobocie, powodują, że 

oczekiwania klientów są coraz większe, a zwłaszcza te, które dotyczą wsparcia finansowego. 

Pracownicy Centrum wykonując swoją pracę, przede wszystkim kierują się dobrem 

człowieka, szanują jego prawa, ale sprawy muszą załatwiać zgodnie z obowiązującym 

prawem, które nie zawsze działa na korzyść interesanta. Wzrastająca ilość przepisów prawa 

dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jak również pomocy społecznej 

nie ułatwia tego zadania. Przykładem może być ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, która funkcjonuje już ósmy rok i nadal brakuje do niej przepisów 

wykonawczych. 

Sprawozdanie opracował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Oleśnie przy udziale pracowników Centrum na podstawie materiałów własnych oraz 

otrzymanych od dyrektorów jednostek pomocy społecznej w powiecie oleskim,                               

tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach, Domu Dziecka w Sowczycach, 

Domu Pomocy Społecznej w Radawiu oraz Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich 

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania 

niniejszego sprawozdania.  

 

                                                                        Dyrektor PCPR w Oleśnie 

                                                                                  Elżbieta Hadaś 

                             


