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I. System pomocy społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim, stan na 31 grudnia 2022 roku ( jednostki gminne, powiatowe, inne) 

POWIAT OSTRZESZOWSKI 

GMINA     

CZAJKÓW 

 

GMINA 

KRASZEWICE 

 

GMINA      

MIKSTAT 

 

GMINA 

OSTRZESZÓW 

 

GMINA 

GRABÓW NAD 

PROSNĄ 

 

GMINA KOBYLA 

GÓRA 

 

GMINA 

DORUCHÓW 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Miejsko- Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej 

„Wrzos” 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Klub Seniora Klub Seniora 

Świetlice 

Środowiskowe 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Świetlice 

Środowiskowe 

 

Świetlice 

Środowiskowe 

 

Świetlica 

Środowiskowa 

 

Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej 

Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej 

Klub Seniora 

 

Świetlice 

Środowiskowe dla 

dzieci i seniorów 

 

Klub Seniora 

 

Klub Seniora 

 

Klub Seniora 

 

 

Świetlica 

Środowiskowa w 

Kużnicy 

Grabowskiej 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej 

 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Kuźnicy 

Grabowskiej 

 
Klub Seniora 

„Bratek” 
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRZESZOWIE 

 
GMINA     

CZAJKÓW 

 

GMINA 

KRASZEWICE 

 

GMINA      

MIKSTAT 

 

GMINA 

OSTRZESZÓW 

 

GMINA GRABÓW 

NAD PROSNĄ 

 

GMINA KOBYLA 

GÓRA 

 

GMINA 

DORUCHÓW 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

RODZINY 

ZASTĘPCZE 

 

 

WTZ KUŹNICA 

GRABOWSKA 

 

 

OŚRODEK 

INTERWENCJI 

KRYZYSOWEJ 

 

MIESZKANIE 

CHRONIONE 

 

WTZ 

PISARZOWICE 

 

ŚDS DORUCHÓW 

 

 

ŚDS KUŹNICA 

GRABOWSKA 

 

DOM DZIECKA 

(14 dzieci od 

1.01.2022r.) 

 

DPS MARSZAŁKI 

 

DPS KOBYLA 

GÓRA 

 

WTZ 

DORUCHÓW 

 

 

WTZ 

OSTRZESZÓW 

 

ZAKŁAD 

AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

 

 DPS KOCHŁOWY 

 

DOM DZIECKA  

W 

KSIĄŻENICACH 

od 1.01.2022r. 

 

2 RODZINNE 

DOMY DZIECKA 

 

 

INNE 
ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 
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II. Domy Pomocy Społecznej      
 

      Na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, które 

spełniają wymogi standardu w zakresie usług opiekuńczych i Powiat posiada zezwolenie 

wojewody na prowadzenie Domów, przeznaczone łącznie dla 376 osób tj.: 

- DPS w Kobylej Górze dla 156 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

- DPS w Kochłowach dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych; 

- DPS w Marszałkach dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych.  

      Decyzje kierujące osoby do Domu oraz ustalające odpłatność za pobyt w placówce 

wydają gminy właściwe dla miejsca zamieszkania osób ubiegających się o skierowania, 

natomiast PCPR w Ostrzeszowie wydaje decyzję o umieszczeniu skierowanych osób  

w Domach na terenie naszego powiatu. W przypadku braku wolnych miejsc skierowane osoby 

wpisywane są na listę osób oczekujących wraz z określeniem przypuszczalnego terminu 

oczekiwania na umieszczenie. 

      W 2022 roku wydano ogółem 202 decyzje administracyjne dotyczące spraw DPS-ów: 

- 84 decyzje o umieszczeniu osób w DPS, przedłużeniu pobytu, wygaśnięciu decyzji, 

uchyleniu, skierowaniu  lub umorzeniu postępowania, 

- 115 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców na tzw. „starych 

zasadach” (decyzje, w których nasz powiat ustala odpłatność),   

- 3 decyzje wygaszające – rezygnacja, 

oraz 53 notatki służbowe dotyczące zgonów w DPS 

Liczba przyjętych osób do DPS na terenie powiatu na przełomie lat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata Dom Pomocy Społecznej 

Marszałki Kochłowy Kobyla Góra 

2015 53 7 10 

2016 53 7 10 

2017 56 4 11 

2018 54 4 10 

2019 39 4 9 

2020 38 5 8 

2021 61 5 9 

2022 66 2 15 
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31 grudnia 2022r. w DPS-ach na terenie powiatu przebywały łącznie 368 osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi listę osób oczekujących  

na umieszczenie w DPS-ach na terenie powiatu ( stan na 31.12.2022r.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS na przełomie lat /w zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domy Pomocy Społecznej 

Marszałki Kochłowy Kobyla 

Góra 

Ilość 

przebywających 

osób na terenie 

powiatu 

31.12.2022r. 

132 80 156 

 Domy Pomocy Społecznej 

Marszałki Kochłowy Kobyla 

Góra 

Lista osób 

oczekujących do 

DPS 

 

0 

 

2 

 

1 

Lata Domy Pomocy Społecznej 

Marszałki Kochłowy Kobyla Góra 

2016 3.024,00 2.953,00 3.051,00 

2017 3.130,00 3.100,00 3.147,00 

2018 3.353,00 3.250,00 3.321,00 

2019 3.624,00 3.484,00 3.602,00 

2020 3.937,00 3.760,00 3.859,00 

2021 4.273,00 4.066,00 4.142,00 

2022 4 847,00 4 554,00 4 650,00 

2023 5 485,00  5 300,00 5 217,00 
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          Wielkopolski Bank Żywności – współpraca między Bankiem, a Powiatem 

Ostrzeszowskim rozpoczęła się w 2020r. Początkowo żywność była przywożona do PCPR  

z Wielkopolskiego Banku Żywności (darmowy transport). Obecnie  DPS-y we własnym 

zakresie organizują odbiór darów. W PCPR prowadzona jest natomiast ewidencja otrzymanych 

towarów. 

 

III. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób chorych psychicznie                                            

i  niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

   W 2022 roku na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego nadal funkcjonowały 2 Powiatowe 

Środowiskowe Domy Samopomocy w Doruchowie (30 miejsc) i Kuźnicy Grabowskiej 

(20 miejsc) prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Aktywni” z siedzibą w Doruchowie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej w 2022r.otrzymał dotację 

z budżetu państwa w wysokości 530 194,00 zł. (wysokość dotacji w 2021r. – 611.645,00zł).  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie w 2022r. otrzymał dotację  

w wysokości 806 364,00zł. (wysokość dotacji w 2021r. –723.372,00zł). 

      Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje PCPR  w Ostrzeszowie po rozpatrzeniu wniosków 

złożonych przez zainteresowane osoby za pośrednictwem właściwych dla ich miejsca 

zamieszkania ośrodków pomocy społecznej.  

  W  2022r. wydano 34 decyzji kierujących:  

-  do ŚDS w Doruchowie – 4 , na nowy okres 2023-2025r – 30 decyzji  

-  do ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej – 6, na nowy okres 2023-2025r – 19 decyzji 

          W wyniku postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w roku 2022 podpisał 2 umowy 

ze Stowarzyszeniem „Aktywni” na prowadzenie ŚDS  

w Doruchowie i w Kuźnicy Grabowskiej na okres trzech lat tj. 2023-2025. 
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IV. Rodziny zastępcze, Dom Dziecka,  Mieszkanie Chronione 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W OSTRZESZOWIE ZA 2022 ROK- 

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE I ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 

1. Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

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

1.1.1. Zadania PCPR – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Zarządzenie nr 29/2011 

Starosty Ostrzeszowskiego z 19.10.2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy 

zastępczej.  

1.2. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych. 

1.3. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. 

1.4. Efekty działalności PCPR w zakresie pieczy zastępczej. 

1.5. Wydatkowanie środków związanych z pieczą zastępczą. 

1.6. Postępowania alimentacyjne. 

1.7. Współfinansowanie przez gminy wydatków poniesionych przez powiat na utrzymanie 

dzieci w pieczy zastępczej. 

1.8. Odpłatność rodziców biologicznych. 

1.9. Spotkania rodziców biologicznych. 

1.10. Mieszkanie Chronione w Książenicach. 

1.11. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków 

związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodzinną i instytucjonalną pieczę 

zastępczą. 

1.12. Programy, projekty i przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ostrzeszowie w 2022 roku – Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej. 

1.12.1. Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrzeszowskim. 

1.12.2. Szkolenia dla wychowanków „Profilaktyka uzależnień” 

1.12.3. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID - 19”. 

1.13. Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. 
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System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Ostrzeszowskim stan na 31.12.2022 r. 

 
 

Miasto i Gmina 

Ostrzeszów 

 

 

Gmina Mikstat 

 

Gmina Doruchów 

 

Miasto i Gmina Grabów 

nad Prosną 

 

Gmina Czajków 

 

Gmina Kobyla Góra 

 

Gmina Kraszewice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Asystent rodziny 

3 osoby 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

2 Rodzinne Domy 

Dziecka: 

-5 dzieci   

            -5 dzieci 

Rodziny zastępcze 

  
- 10 spokrewnionych 

w tym 10 dzieci 

- 14 niezawodowych 
w tym 17 dzieci  

- 2 zawodowe w tym 

8 dzieci  

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Pieczy Zastępczej 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego  

Łącznie (28 miejsc- 28 dzieci przebywających na dzień 31.12.2022r.) 

  

Psycholog OIK oraz psycholog Działu PDiRiZ ds. PZ            Pracownicy socjalni                     Koordynatorzy Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej  

Rodziny zastępcze 

  
- 2 spokrewnione w 

tym 2 dzieci 

  - 1 niezawodowa w                                         
tym 2 dzieci  

 

 

Asystent rodziny 

1 osoba 

Rodziny zastępcze 

  
- 1 spokrewniona  w 

tym 2 dzieci 

 

Asystent rodziny 

1 osoba 

Rodziny zastępcze 

  
- 7 spokrewnionych 

w tym 8 dzieci  

- 1 niezawodowa w 
tym 1 dziecko 

 

Asystent rodziny 

1 osoba 

Rodziny zastępcze 

  
- 1 spokrewniona w 

tym 1 dziecko  

-1 niezawodowa w 
tym 1 dziecko  

 

Asystent rodziny 

1 osoba 

Rodziny zastępcze 

  
- 4 spokrewnione w 

tym  5 dzieci  

  - 1 niezawodowa w 
tym 1 dziecko 

 

Asystent rodziny 

1 osoba 

Rodziny zastępcze 

  

- 3 spokrewnione w 

tym 4 dzieci 

- 2 niezawodowa w 
tym 3 dzieci 

 

Asystent rodziny 

1 osoba 

Od 01.01.2022 r. POW w Ostrzeszowie z liczbą 14 miejsc Od 01.01.2022 r. POW w Książenicach z liczbą 14 miejsc 
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1. Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

1.1. Zadania powiatu wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

 

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

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;  

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

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;  

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;  

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

dziecka i rodzin pomocowych;  

5) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego  

o zasięgu ponadgminnym;  

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

i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia 

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;  

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

warunków do powstawania:  

a) grup wsparcia,  

b) specjalistycznego poradnictwa;  

8) 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 którym mowa w art. 46;  

12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka;  

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

zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach 

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

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo - terapeutyczne,  

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

domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu 

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

dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; 

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

pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,  

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;  

15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust.  

 

1.1.1. Zadania PCPR – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Zarządzenie nr 

29/2011 Starosty Ostrzeszowskiego z 19.10.2011 r. w sprawie wyznaczenia 

organizatora pieczy zastępczej.  

 

Zadania:  

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

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków            

i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

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

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym  

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 

5) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

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

i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

6) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

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

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

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

8) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy; 

9) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 

10) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

11) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

13) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-

pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci 

objętych tą pieczą; 

14) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której 

mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

15) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 

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

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 

16) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji; 

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



12 

 

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

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

19) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,  

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku. 

 

1.2. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych. 

 

Podstawowe przepisy regulujące status rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – 

wychowawczych ujęte zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 447 ze zm.) oraz ustawie 

z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1359). 

W 2022 r. na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonowały 62 rodziny zastępcze,                          

w których przebywało 89 dzieci (w tym 19 dzieci pełnoletnich). 

 

Tabela nr 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego 

w latach 2018 - 2022 w okresie od stycznia do grudnia każdego roku. 

 

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 

2018   49  77 

2019 54 80 

2020 58 87 

2021 55 82 

2022 62 89 

 

 

Wykres nr 1. Ilustrację graficzną tabeli nr 1 stanowi poniższy wykres. 
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W roku 2022 na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonowały: 

 

• 31  rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 36 dzieci (z czego 

jeden wychowanek z rodziny zastępczej spokrewnionej został umieszczony w POW, 

następnie powrócił do rodziny zastępczej), 

• 27 rodzin niezawodowych, w których przebywało 29 dzieci, 

• 2 zawodowe rodziny zastępcze, w której przebywało 8 dzieci, 

• 2 Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 16 dzieci.        

W 2022 roku na terenie Powiatu utworzono prawomocnymi postanowieniami 

sądu 12 rodzin zastępczych (7 spokrewnionych i 5 niezawodowych), w których 

zostało umieszczonych 17 dzieci (8 wychowanków w rodzinach spokrewnionych 

oraz 9 wychowanków w rodzinach niezawodowych) pozbawionych częściowo 

opieki rodzicielskiej.  

         Istniejące rodziny zastępcze przyjęły kolejne dzieci - Rodzinny Dom Dziecka przyjął 4 

wychowanków, (1 rodzina zastępcza zawodowa przyjęła 1 wychowanka oraz jedna rodzina 

zastępcza niezawodowa przyjęła 1 wychowankę). 

Zaznaczyć należy, że na terenie powiatu ostrzeszowskiego zostało przyjętych 2 dzieci 

narodowości ukraińskiej oraz 2 dzieci narodowości mołdawskiej. 

 

1.3. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

W roku 2022 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej mieli pod opieką 62 rodziny 

zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Wsparcie koordynatorów 

zaowocowało poprawą funkcjonowania dzieci przebywających pod ich opieką. 29 rodzin 

2018 2019 2020 2021 2022

Liczba rodzin 49 54 58 55 62

Liczba dzieci 77 80 87 82 89
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(60 osób) łącznie skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa u psychologów PCPR. 

Psycholodzy udzielili łącznie 202 porady, wydali łącznie 40 opinii psychologicznych: 5 

opinii dla kandydatów na rodzinę zastępczą w związku z zapytaniem sądu, 7 opinii dla 

istniejących niezawodowych rodzin zastępczych, 18 opinii wychowanków umieszczonych 

w rodzinach zastępczych. 

Tabela nr 2 Oceny, plany pomocy oraz wizyty w środowiskach rodzinnych Koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

 

 

 

Rodzaj 

działania 

 

 

Koordynator 

1. B. P. 

 

 

Koordynator 

2. M. W. 

 

 

Koordynator 

3. D. Ś. 

 

Koordynator 

4. D. L. 
 

umowa zlecenie 

Od.01.06.2021r. do nadal) 

 

Oceny 

sytuacji 

dziecka 

42 44 41 32 

Plany pomocy 

dziecku 

48 45 46 36 

Oceny 

sytuacji 

rodziny 

zastępczej 

 

9 

 

7 

 

6 

 

3 

Plan pomocy 

rodzinom 

zastępczym 

 

13 

 

9 

 

11 

 

10 

Wizyty  

w środowisku 

170 166 169 102 

W sumie 51 ocen 

61 planów 

51 ocen 

54 plany 

47 ocen 

57 planów 

35 ocen 

46 planów 

 

          

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy zgodnie z art. 77 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności: 

• udzielanie pomocy rodzicom zastępczym w realizacji zadań wynikających  

z pełnienia funkcji pieczy zastępczej, 

• przygotowywanie wspólnie z rodziną zastępczą planów pomocy dziecka oraz 

dokonywanie ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ocen 

rodzin zastępczych; po dokonanej ocenie sytuacji dziecka, dla każdego dziecka 

sporządzono aktualizację planu pomocy dziecku oraz aktualizację planu pomocy 

rodzinie zastępczej – w 2022r. koordynatorzy sporządzili 159 ocen sytuacji 
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dziecka, 175 planów pomocy dziecku, 25 ocen rodzin zastępczych oraz 43 plany 

pomocy rodzinom zastępczym. Oceny sytuacji dziecka były dokonywane  

w konsultacji z:  

- pracownikami socjalnymi PCPR,  

- pracownikami socjalnymi pracującymi w gminach, w których mieszkają rodzice 

biologiczni nie będący pozbawieni władzy rodzicielskiej,  

- asystentami rodziny,  

- rodzicami biologicznymi nie będącymi pozbawieni władzy rodzicielskiej,  

- psychologiem,  

- pedagogami szkolnymi lub wychowawcami,  

• pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  

nawiązaniu wzajemnego kontaktu – poprzez motywowanie do udziału w grupie 

wsparcia dla rodzin zastępczych,  

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,  

• udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych. 

         W 2022 r. z uwagi na stan zagrożenia epidemii COVID - 19 wizyty w środowiskach 

rodzin zastępczych odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wizyty koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w środowiskach rodzin zastępczych objętych jego wsparciem miały 

miejsce około 1 raz w miesiącu w zależności od potrzeb rodziny zastępczej. Miały charakter 

rozmów z rodzicami zastępczymi oraz dziećmi i wychowankami przebywającymi w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Podczas wizyt koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej omawiano sprawy 

dotyczące osiągnięć szkolnych dzieci, realizacji obowiązków szkolnych i uczniowskich, 

zachowania  i postępowania dzieci, ich relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, 

przystosowania w nowym  środowisku, relacji rodziców zastępczych z dziećmi, trudności 

wychowawczych i opiekuńczych, kontaktów dzieci przebywających w pieczy zastępczej              

z rodzicami biologicznymi, stanu zdrowia dzieci, ewentualnej potrzeby konsultacji i leczenia 

specjalistycznego, poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego oraz psychologicznego. 

          Koordynator kontaktował się także z pracownikami szkół (wychowawcami, pedagogami, 

psychologami, dyrektorami), do których uczęszczają wychowankowie rodzin zastępczych                     

w celu wspólnych rozwiązań problemów, które ich dotyczyły oraz  udzielano indywidualnej 

pomocy w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych czy szkolnych. 

 

1.4.Efekty działalności PCPR w zakresie pieczy zastępczej. 
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Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej: 

 

  W 2022 r. 10 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych z uwagi na: 

- usamodzielnienie się 4 pełnoletnich wychowanków (2 rodziny zastępcze spokrewnione,                    

2 rodziny zastępcze niezawodowe), 

- dwie rodziny zastępcze niezawodowe zostały rozwiązane z uwagi na przysposobienie łącznie 

5 wychowanków,  

- jeden wychowanek rodziny zastępczej spokrewnionej został umieszczony w POW, następnie 

powrócił do rodziny zastępczej spokrewnionej, 

- dwie rodziny zastępcze niezawodowe zostały rozwiązane, a dwoje dzieci zostało 

umieszczonych w dwóch innych rodzinach zastępczych niezawodowych,  

- jedna rodzina zastępcza spokrewniona została rozwiązana, a dziecko zostało umieszczone                   

w niezawodowej rodzinie zastępczej. 

- Rodzinne Domy Dziecka opuściło łącznie 6 wychowanków- jedna wychowanka 

usamodzielniła się, troje wychowanków zostało umieszczonych w dwóch rodzinach 

zastępczych niezawodowych na terenie powiatu ostrzeszowskiego, a dwoje wychowanków 

zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie powiatu ostrowskiego. 

 

W sumie 11 wychowanków opuściło rodziny zastępcze, 1 dziecko zostało umieszczone                          

w POW, następnie wróciło do rodziny zastępczej, natomiast 8 dzieci zostało przeniesionych do 

innych rodzin zastępczych. 

 

Organizowanie instytucjonalnej opieki zastępczej: 

 

   W 2022 r. Dom Dziecka w Ostrzeszowie opuściło łącznie 6 wychowanków, z czego 4 

wychowanków z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego (1 wychowanek wrócił do rodziny 

zastępczej, 1 niepełnoletni wychowanek powrócił pod opiekę rodziców biologicznych,                            

1 pełnoletni wychowanek usamodzielnił się  oraz 1 wychowanek został umieszczony                                

w Mieszkaniu Chronionym w Książenicach). Natomiast Dom Dziecka w Książenicach opuściło 

2 wychowanków którzy się usamodzielnili. 

 W placówce opiekuńczo - wychowawczej w Ostrzeszowie umieszczono 3 małoletnich 

dzieci tj. 1 pochodzący z powiatu ostrzeszowskiego, 1 dziecko z powiatu kępińskiego oraz 1 

dziecko z powiatu tarnogórskiego.  

W placówce opiekuńczo - wychowawczej w Książenicach umieszczono 3 małoletnich 

dzieci tj. 1 dziecko z miasta Poznań i 2 dzieci z powiatu kaliskiego. 
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 Łączna liczba dzieci na 31.12.2022 r. w Domu Dziecka w Ostrzeszowie i Książenicach 

wynosiła 28 osób.  

  W Domu Dziecka w Ostrzeszowie i Książenicach umieszczane są dzieci powyżej 10 

roku życia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

 

1.5. Wydatkowanie środków związanych z pieczą zastępczą. 

 

W 2022 roku na rodziny zastępcze wydatkowana została kwota z uwzględnieniem świadczeń 

obligatoryjnych i fakultatywnych: 832.732,91 zł. 

 

 

Tabela nr 3 Wydatki na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych w 2022 r. – Świadczenia obligatoryjne. 

  

Typ rodziny Kwota wynikająca z decyzji (w zł) 

Spokrewniona 243.685,96 zł 

Niezawodowa  299.045,05 zł 

Zawodowa  136.828,00 zł 

Rodzinny Dom Dziecka  71.227,30 zł 

Rodzina pomocowa     0,00 zł 

Dofinansowanie do lokalu dla RDDZ. 75.946,60 zł 

Świadczenie na remont dla rodziny 

zastępczej zawodowej  

0,00 zł 

Razem  826.732,91 zł 

 

W roku 2022 wypłacono 4 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków 

związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka na ogólną kwotę 

6.000zł.  

W 2022 r. nie wypłacono świadczeń z tytułu dofinansowania do wypoczynku dzieci. Wydano 

dwie decyzje o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na łączną kwotę 5548,65zł. 

 

Tabela nr 4 Wydatki na świadczenia dla  dzieci w rodzinach zastępczych w 2022r. – 

Świadczenia fakultatywne.   

 

Rodzaj świadczenia  Kwota wynikająca z decyzji (w zł) 

Pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów      

w związku z przyjęciem dziecka do rodziny 

zastępczej  

6.000 zł 

Dofinansowanie do wypoczynku  0,00 zł 
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        W 2022 r. zawarte zostały 2 porozumienia w sprawie określenia warunków pobytu dzieci 

w rodzinach zastępczych i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie. 

        Koszt utrzymania 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów, a pochodzących z terenu powiatu ostrzeszowskiego wyniósł ogółem w roku 

sprawozdawczym 249.616,10 zł. 

 

Tabela nr 5 Wysokość wydatków poniesionych z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

na terenie innych miast i powiatów. 

 
 

 

Wysokość wydatków poniesionych z tytułu pobytu dzieci  

w rodzinach zastępczych na terenie innych miast  

i powiatów 

 

Liczba 

dzieci 

 

Powiat Czarnkowski  16.786,00 zł 1 

Powiat Międzychodzki  27.886,20 zł 2 

Powiat Jarociński (w tym wynagrodzenie) 56.343,04 zł 2 

Powiat Ostrowski  39.540,19 zł 6 

Miasto Łódź (w tym wynagrodzenie) 74.509,28 zł 1 

Powiat Brzeski (w tym wynagrodzenie i 

dofinansowanie do lokalu) 
34.551,39 zł 1 

Razem  249.616,10 zł 13 

 

          W 2022 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrzeszowskiego przebywało 12 

dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów. Łączna kwota zwrotu kosztów wyniosła 

183.742,76 zł (w tym wynagrodzenie i dofinansowanie do lokalu). 

 

Tabela nr 6 Środki przekazane do powiatu ostrzeszowskiego za pobyt dzieci pochodzących        

z terenu innych miast i powiatów. 

 
 

Środki przekazane do powiatu ostrzeszowskiego za pobyt dzieci 

pochodzących z terenu innych miast i powiatów 

 

Liczba 

dzieci 

Powiat Ostrów Wlkp. 13.978,00  zł 1 

Powiat Międzychód ( w tym wynagrodzenie) 48.233,02zł 2 

Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki  13.841,29 zł 2 

Powiat Kępiński ( w tym wynagrodzenie i 

dofinansowanie do lokalu) 
           34.141,87 zł 1 

Powiat Gostyński  1.656,11 zł 1 

Miasto Opole 13.978,00 zł 1 

Powiat Oleśnicki 9.225,00 zł 1 

Powiat Świdnicki 13.978,00 zł 1 

Powiat Kaliski 13.978,00 zł 1 

Powiat Międzyrzecki ( w tym wynagrodzenie 

i dofinansowanie do lokalu) 
20.733,47 zł 1 
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Razem  183.742,76 zł 12 

 

            W dwóch placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu 

ostrzeszowskiego przebywało w 2022 r. 28 małoletnich dzieci. Z czego w POW w 

Ostrzeszowie 8 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów (zwrot kosztów za pobyt tych 

dzieci wyniósł 401.941,33 zł), a w POW w Książenicach 6 dzieci pochodzących z terenu innych 

powiatów, (zwrot kosztów za pobyt tych dzieci w placówce wyniósł 243.897,97 zł). Na 

31.12.2022 r. w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Ostrzeszowie przebywało 6 dzieci                 

z terenu powiatu ostrzeszowskiego (wydatki poniesione na ww. dzieci wyniosły 459.601,57 zł), 

natomiast w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Książenicach przebywało 8 dzieci                             

z terenu powiatu ostrzeszowskiego, (wydatki poniesione na ww. dzieci wyniosły 588.693,01 

zł).  

Ponadto w 2022 roku 1 dziecko (w miesiącu styczniu) z terenu powiatu ostrzeszowskiego 

przebywało w pieczy instytucjonalnej na terenie innego powiatu. Łączny koszt utrzymania 

wyniósł 3.318,46 zł. Od lutego 2022 r. 1 wychowanek opuścił POW i usamodzielnił się. 

 

Tabela nr 7 Wydatki poniesione z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu ostrzeszowskiego  

w Domu Dziecka w Ostrzeszowie. 

 
 

Wydatki poniesione z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego w Domu Dziecka w Ostrzeszowie 

Liczba 

dzieci 

 

Styczeń 40.800,00 zł 8 

Luty 41.920,00 zł 8 

Marzec 32.562,86 zł 7 

Kwiecień 45.807,74 zł 8 

Maj 41.920,00 zł 8 

Czerwiec 42.427,10 zł 9 

Lipiec 41.920,00 zł 9 

Sierpień 41.920,00 zł 9 

Wrzesień 35.665,81,00 zł 7 

Październik 31.778,06 zł 7 

Listopad 31.440,00 zł 6 

Grudzień 31.440,00 zł 6 

Ogółem 2022 r. 459.601,57 zł 92 

 

 
 

Wydatki poniesione z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego w Domu Dziecka w Książenicach 

Liczba 

dzieci 
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Styczeń 56.100,00 zł 11 

Luty 59.098,16 zł 11 

Marzec 57.599,08 zł 11 

Kwiecień 57.599,08 zł 11 

Maj 48.173,78 zł 10 

Czerwiec 52.362,80 zł 10 

Lipiec 47.802,17 zł 9 

Sierpień 42.396,98 zł 8 

Wrzesień 41.890,24 zł 8 

Październik 41.890,24 zł 8 

Listopad 41.890,24 zł 8 

Grudzień 41.890,24 zł 8 

Ogółem 2022 r. 588.693,01 zł 113 

 

 

 

 

 

1.6. Postępowania alimentacyjne. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w roku 2022 występowało do Sądu 

z pozwami o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

Liczbę przeprowadzonych postępowań alimentacyjnych obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela nr 8 Postępowanie alimentacyjne. 

 

 

Typ pieczy 

zastępczej 

 

Liczba złożonych 

przez PCPR 

wniosków 

 

Liczba 

zakończonych 

postępowań 

alimentacyjnych 

 

Liczba 

niezakończonych 

postępowań 

alimentacyjnych 

 

 

 

    

  Rodziny zastępcze  

 

-7 pozwów w sprawie 

ustalenia alimentów, 

- 1 pozew o 

podwyższenie 

alimentów, 

-2 wnioski o egzekucję 

komorniczą, 

-4 wnioski o zmianę 

osoby uprawnionej  do 

otrzymywania 

alimentów 

-2 postępowania 

zostały zakończone 

w sprawie 

ustalenia 

alimentów 

 

 

- 5 postępowań w 

toku 
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Placówka 

opiekuńczo - 

wychowawcza - 1 pozew w sprawie 

ustalenia alimentów, 

-1 wniosek o egzekucję 

komorniczą  

 

- 1 postępowanie 

zostało zakończone 

w sprawie 

ustalenia 

alimentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ----   

 

 

 

 

 

 

1.7. Współfinansowanie przez gminy wydatków poniesionych przez powiat na utrzymanie 

dzieci w pieczy zastępczej. 

 

W 2022 roku umieszczono po raz pierwszy w pieczy zastępczej 10 dzieci z pięciu gmin 

naszego powiatu: 

• z gminy Grabów nad Prosną - 2 dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 

ostrowskiego, 

• z gminy Ostrzeszów - 3 dzieci w rodzinie zastępczej,  

• z gminy Mikstat - 2 dzieci w rodzinie zastępczej,  

• z gminy Kraszewice - 3 dzieci w rodzinie zastępczej, 

• z gminy Doruchów - 0 dzieci w rodzinie zastępczej, 

• z gminy Kobyla Góra - 0 dzieci w rodzinie zastępczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 9 Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez właściwą 

gminę w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (dochód 

powiatu). 

 

 

Typ pieczy zastępczej 

 

 

10% 

Rodziny spokrewnione – świadczenia 5.419,67 zł 

Rodziny niezawodowe – świadczenia 5.777,30 zł 
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Rodziny zawodowe  - świadczenia 358,15 zł 

Rodzinny Dom Dziecka - świadczenia  433,73 zł 

Rodzinny Dom Dziecka- dofinansowanie do 

lokalu 

47,59 zł 

Rodzinny Dom Dziecka- remont 0,00 zł 

Rodzinny Dom Dziecka – wynagrodzenie                           68,02 zł 

Rodzinny Dom Dziecka – osoba do pomocy 

wynagrodzenie 

44,62 zł 

Rodzina zawodowa – wynagrodzenie 269,42 zł 

Rodzina zawodowa – osoba do pomocy 

wynagrodzenie  

0,00 zł 

Rodzina zawodowa- dofinansowanie do lokalu 0,00 zł 

Rodzina zawodowa- remont 0,00 zł 

Rodzina niezawodowa – dofinansowanie do 

lokalu 

0,00 zł 

 Placówka 0,00 zł  

Ogółem  12.418,50 zł 

 

 

 

Tabela nr 10 Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez właściwą 

gminę w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (dochód powiatu). 

 

 

Typ pieczy zastępczej 

 

 

30% 

Rodziny spokrewnione – świadczenia 10.060,73 zł 

Rodziny niezawodowe – świadczenia 14.553,92 zł 

Rodziny zawodowe  - świadczenia                        3.118,95 zł 

Rodzinny Dom Dziecka - świadczenia  16.405,40 zł 

Rodzinny Dom Dziecka- dofinansowanie do 

lokalu 

5.326,62 zł 

Rodzinny Dom Dziecka- remont 0,00 zł 

Rodzinny Dom Dziecka – wynagrodzenie 11.141,28 zł 

Rodzinny Dom Dziecka – osoba do pomocy 

wynagrodzenie 

7.158,64 zł 

Rodzina zawodowa – wynagrodzenie 2.254,62 zł 

Rodzina zawodowa – osoba do pomocy 

wynagrodzenie  

0,00 zł 

Rodzina zawodowa- dofinansowanie do lokalu 0,00 zł 

Rodzina zawodowa- remont 0,00 zł 

Rodzina niezawodowa- dofinansowanie do 

lokalu 

0,00 zł 

Placówka 29.838,22 zł 

Ogółem  99.858,38 zł 
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Tabela nr 11 Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez właściwą 

gminę w wysokości 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (dochód powiatu). 

 

 

Typ pieczy zastępczej 

 

 

50% 

Rodziny spokrewnione – świadczenia 78.129,37 zł 

Rodziny niezawodowe – świadczenia 84.937,03 zł 

Rodziny zawodowe  - świadczenia 36.349,00 zł 

Rodzinny Dom Dziecka - świadczenia 28.569,68 zł 

Rodzinny Dom Dziecka- 

dofinansowanie do lokalu 

10.323,48 zł 

Rodzinny Dom Dziecka- remont 0,00 zł 

Rodzinny Dom Dziecka – 

wynagrodzenie 

18.980,06 zł 

Rodzinny Dom Dziecka – osoba do 

pomocy wynagrodzenie 

12.443,74 zł 

Rodzina zawodowa - wynagrodzenie 21.204,36 zł 

Rodzina zawodowa – osoba do pomocy 

wynagrodzenie 

21.093,12 zł 

Rodzina zawodowa- dofinansowanie 

do lokalu 

9.468,72 zł 

Rodzina zawodowa- remont 0,00 zł 

Rodzina niezawodowa- 

dofinansowanie do lokalu 

7.486,20 zł 

Placówka 430.169,35 zł 

Ogółem 759.154,11 zł 

 

 

Tabela nr 12 Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez właściwą 

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

 

Gminy 10% 30% 50% Ogółem  

Ostrzeszów 6.023,85 zł     62.155,53 zł 255.074,42 zł 325.711,08 zł 

Mikstat 2.643,76 zł 5.373,57 zł 4.612,50 zł 12.629,83 zł 

Doruchów 0,00 zł 0,00 zł 21.093,16 zł 21.093,16 zł 

Grabów n/Prosną 1.718,77 zł 1.162,70 zł 25.184,17 zł 28.065,64 zł 

Czajków 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Kobyla Góra 0,00 zł 1.328,36 zł 11.419,01 zł 12.747.37 zł 

Kraszewice 2.032,12 zł 0,00 zł 11.601,50 zł 13.633,62 zł 

Ogółem 12.418,50 zł 70.020,16 zł 328.984,76 zł 413.880,07 zł 
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Tabela nr 13 Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez właściwą 

gminę w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

 

Gminy 10% 30% 50% Ogółem  

Ostrzeszów --- 29.838,22 zł 243.011,12 zł 272.849,34 zł 

Mikstat --- --- --- 0,00 zł 

Doruchów --- --- 8.378,05 zł 8.378,05 zł 

Grabów n/Prosną --- --- 144.251,07 zł 144.251,07 zł 

Czajków --- --- --- 0,00 zł 

Kobyla Góra --- --- 34.529,11 zł 34.529,11 zł 

Kraszewice --- --- --- 0,00 zł 

Ogółem --- 29.838,22 zł 430.169,35 zł 460.007,57 zł 

 

RAZEM DOCHÓD POWIATU: 871.430,99 zł. 

 

 

1.8. Odpłatność rodziców biologicznych. 

 

W 2022 r. dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydano: 

-  86 decyzji odstępujących od naliczania odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 

- 1 decyzję umarzająca należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

- 6 decyzji wygasających, 

- 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej 

w postepowaniu administracyjnym. 

 

W 2022 r. dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych wydano: 

- 13 decyzji odstępujących od naliczania odpłatności za pobyt dziecka w POW, 

- 3 decyzje wygasające. 

 

1.9. Spotkania rodziców biologicznych. 

       Na podstawie Postanowień Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w 2022 r. zostały realizowane spotkania rodziców 

biologicznych z dziećmi umieszczonymi  w rodzinach zastępczych. Na podstawie 8 wydanych 
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Postanowień zostało zrealizowanych 46 spotkań. Ww. spotkania odbywały się w obecności 

pracowników Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.  

 

1.10. Mieszkanie Chronione w Książenicach.  

 

W 2022 r. w Mieszkaniu Chronionym w Książenicach przebywały 3 osoby.  

Z czego jeden wychowanek przebywał w okresie od 03.10.2022 r. do 30.11.2022 r. 

W 2022 roku wydano 4 decyzje administracyjne o przyznaniu pomocy w formie pobytu              

w Mieszkaniu Chronionym w Książenicach dla pełnoletniego wychowanka opuszczającego 

Dom Dziecka. 

  Wydano także 4 decyzje zwalniające z ponoszenia odpłatności ze względu na nie 

przekraczający dochód zgodnie z ww. uchwałą, 1 decyzję zmieniająca z ponoszenia odpłatności 

i 1 decyzja uchylającą. 

  Ponadto w 2022 r. wydano 1 decyzję uchylającą i 1 decyzję zmieniającą o przyznaniu 

Mieszkania Chronionego w Książenicach.   

        Pracownik socjalny Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 

dokonał 8 ocen sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w MCH. Ww. oceny dokonywano             

z opiekunami usamodzielnienia wychowanków przebywających w MCH.  

 

 

1.11. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków 

związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodzinną  

i instytucjonalną pieczę zastępczą. 

 

W 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie pomocą mającą na celu 

życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem oraz pomocą wynikającą  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej objęło łącznie  

25 usamodzielnianych wychowanków, w tym: 

- 11 wychowanków z rodzin zastępczych, którzy zostali objęci pomocą na kontynuowanie 

nauki, 4 wychowanków, którzy zostali objęci pomocą na zagospodarowanie i 3 osoby, które 

otrzymały pomoc na usamodzielnienie się, 

- 7 wychowanków z POW, którzy zostali objęci pomocą na kontynuowanie nauki. 

 

Tabela nr 14 Formy pomocy finansowej w 2022r. dla osób opuszczających rodzinną  

i instytucjonalną pieczę zastępczą.  
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Kategoria 

wychowanków 

Pomoc pieniężna na 

kontynuowanie 

nauki 

Pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie 

Pomoc pieniężna na 

zagospodarowanie 

Opuszczający rodziny 

zastępcze 
67.118,56 zł 19.599,00 zł 18.000,00 zł 

Opuszczający placówkę 

opiekuńczo – 

wychowawczą 

32.377,32 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Opuszczający 

Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii  

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Ogółem  99.495,88 zł 19.599,00 zł 18.000,00 zł 

 

 

 

 

Tabela nr 15 Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na pieczę zastępczą w 2022 roku. 

 

Typ 
Liczba 

dzieci 

Kwota 

wydatków 

Kwota otrzymana z Gmin  

i od rodziców biologicznych 

Rodziny zastępcze, w których 

przebywają dzieci z powiatu 

ostrzeszowskiego na terenie 

powiatu ostrzeszowskiego 

 

     85 
   832.732,91 zł 

389.353,23 zł wraz z 

odpłatnością rodziców 

biologicznych 

40,15% 

Dzieci z powiatu 

ostrzeszowskiego w rodzinach 

zastępczych na 

terenie innych powiatów 

 

13 

249.616,10 zł 

22.070,19 zł świadczenia 

wraz z wynagrodzeniem, 

świadczenia na lokal, 

dofinansowanie do kosztów 

remontu 

8,02% 

Dzieci z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego przebywające 

w 

Domu Dziecka w Ostrzeszowie i 

Książenicach 

 

14 

1.048.294,58 zł 460.007,57 zł  

Dzieci z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego przebywające 

w innych placówkach na terenie 

kraju 

 

 

1 

 

 

3.318,46 zł 
1.659,23 zł 

50,00% 

Świadczenia dla 

usamodzielnionych 

wychowanków pieczy zastępczej  

(pomoc na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i 

zagospodarowanie) 
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- 67.118.56  KN RZ 

- 32.377,32 KN 

POW 

 

-19.599,00 zł U RZ 

-0,00 zł U POW 

 

- 18.000,00 zł Z RZ 

- 0,00 zł Z POW 

= 

- 
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137.094,88 zł 

SUMA 138  2.271,056,93 zł 873.090,22 zł 

 

 

Tabela nr 16 Zbiorcze zestawienie świadczeń na pieczę zastępczą z budżetu Wojewody  

w 2022 roku: 

 

Typ Kwota 

Dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych na 

terenie powiatu Ostrzeszowskiego (dzieci 

własne i obce) 

150.331,61 zł 

 

 

 

 

Dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci 

przebywających w Placówce Opiekuńczo 

Wychowawczej na terenie powiatu 

Ostrzeszowskiego (dzieci własne i obce) 

48.786,61 zł 

 

 

 

1.12.Programy, projekty i przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w 2022 roku – Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie 

i Zespół ds. Pieczy Zastępczej. 

 

 

1.12.1. Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrzeszowskim. 

 

Program jest spójny z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

ma charakter otwarty oraz będzie podlegał ewaluacji w  zależności od pojawiających się 

potrzeb i możliwości finansowych powiatu w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. Wynika także 

ze zmiany legislacyjnej w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). Czynności 

zmierzające do skutecznej pomocy rodzinie, mającej trudności opiekuńczo- wychowawcze są 

koniecznością w skutecznej ochronie dzieci.  Skuteczna pomoc jest możliwa w przypadku, 

kiedy zostanie osiągnięta współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracującymi  

z dziećmi i rodziną.  



28 

 

           Monitorowanie Trzyletniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Ostrzeszowskim odbywać się będzie na podstawie sporządzanej sprawozdawczości  

z wykonania zadań oraz analizy zbieranych informacji nt. realizacji działań ujętych  

w Programie. Informacje te przedkładane będą Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu   

w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrzeszowie. 

Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności  

od pojawiających się potrzeb i możliwości finansowych powiatu w zakresie rozwoju pieczy 

zastępczej.  

Celem głównym programu jest Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast do 

celów szczegółowych należy: 

1. Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych, 

2. Zapewnienie odpowiednich szkoleń dla kandydatów ubiegających się o pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej,  

3. Zapewnienie zaplecza szkoleniowego dla istniejących rodzin zastępczych,  

4. Wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez zapewnienie specjalistycznego 

poradnictwa, 

5. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą  oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, 

6. Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, 

7. Działania profilaktyczne skierowane do rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych, 

8. Organizacja wolontariatu. 

          Podstawowym celem pieczy zastępczej jest zabezpieczenie i usamodzielnienie 

przebywających w niej wychowanków. Aby osiągnąć ten cel należy stale rozwijać sieć 

wsparcia dla dziecka, rodziców zastępczych oraz osób, które współpracują z nimi na co dzień. 

Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju i wychowania.  

Zadaniem Państwa jest stworzenie dziecku pozbawionemu opieki w rodzinie biologicznej 

odpowiednich warunków do rozwoju i wychowania, dlatego też stały rozwój pieczy zastępczej 

jest niezbędny.  

 

1.12.2. Szkolenia dla wychowanków „Profilaktyka uzależnień” 

         W okresie od 08 - 09.09.2022 r. (5 godzin dydaktycznych warsztatów dziennie x 2 dni) 

oraz od 15 - 16.09.2022 r. (5 godzin dydaktycznych warsztatów dziennie x 2 dni) odbyło się 
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szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dla wychowanków 

rodzinnej pieczy zastępczej o tematyce „Profilaktyka uzależnień”. W/w szkolenie zostało 

przeprowadzone przez Psychologiczne Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne z siedzibą                    

w Kluczborku. W szkoleniu wzięło udział 22 wychowanków. Całkowity koszt szkolenia 

wyniósł 5.000,00 zł.  

 

1.12.3. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID - 19”. 

          W 2022 r. w ramach kontynuacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID - 19” realizowanego we współpracy z Wielkopolskim 

Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu objęto wsparciem dzieci umieszczone w rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez oddanie do użytkowania jako pomoc edukacyjną 

w warunkach zdalnego nauczania 70 laptopów, które zostały zakupione w 2020 r. (28 sztuk dla 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrzeszowie i 42 sztuki dla rodzin zastępczych                             

z terenu powiatu ostrzeszowskiego).  

 

1.12.4 Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. 

         Od 08.11.2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie odbywa się 

grupa wsparcia dla rodziców zastępczych, którą prowadzi psycholog zatrudniony na umowę 

zlecenie. Ww. grupa wsparcia odbywa się w pierwszy czwartek każdego miesiąca w siedzibie 

PCPR.  

 

1.12.5. Przedsięwzięcia zrealizowane w 2022 r.    

         W zakresie integracji środowiska rodzinnej pieczy zastępczej 12.07.2022 r. w Restauracji 

„Zacisze” zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W w/w projekcie wzięły udział 

dwa Rodzinne Domy Dziecka oraz dwie Zawodowe Rodziny Zastępcze. 

          

W 2022 r. nie zostało zrealizowane szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze 

zgodnie z założeniami Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2021 – 2023  z uwagi na brak środków finansowych na ww. cel.  

 

W 2022r. nie utworzono dwóch rodzin zastępczych zawodowych zgodnie  

z założeniami Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
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2021 – 2023 w związku z brakiem kandydatów na ww. rodziny oraz brakiem środków 

finansowych na wynagrodzenie dla ww. rodzin. 

 

W 2022r. nie zorganizowano szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych mających 

na celu zwiększenie kompetencji w tym zakresie zgodnie z założeniami Trzyletniego 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023  z uwagi na brak 

środków finansowych na ww. cel. 

 

V. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna polega w szczególności 

na: 

- pracy socjalnej, 

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

 

Zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy społecznej, obowiązek zapewnienia realizacji zadań 

pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Gmina i powiat, obowiązane zgodnie  

z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy 

osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do 

zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. 

 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy między 

innymi: 

-  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

-  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

-  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych; 
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- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,  

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

- sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej; 

 

Zgodnie z  ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku  

do zadań własnych powiatu należy w szczególności: 

   

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej. 

 

Zgodnie z  ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 

  1)   tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie; 

  2)   opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Zgodnie z art. 47 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r.   

1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na 

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 

temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. 

2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. 

3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego,  

w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy. 
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Zgodnie z art. 45. Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

1. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  

i samodzielności życiowej; 

2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji  

i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

2. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. 

3. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane 

z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. 

4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

 

Zgodnie z Art. 46 Ustawy o pomocy społecznej,   

• poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód  

•  poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących 

przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, 

ochrony praw lokatorów, 

• poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki  

i terapii, 

• poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy 

opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.  

 

  Dnia 23 czerwca 2005 roku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie uchwałą Nr14/05 

zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powołał do 

życia Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) 

Głównym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie jest  

w szczególności podejmowanie działań w pokonywaniu kryzysu celem powrócenia do 

równowagi klienta i umiejętności jego samodzielnego radzenia sobie. Jest to realizowane 

poprzez podejmowanie interdyscyplinarnych działań, tj.  

• specjalistyczne poradnictwo socjalne i psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, 
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• współpraca w szczególności z: policją, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia, instytucjami 

oświatowymi, instytucjami pomocy społecznej. 

• uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, 

 

Najliczniejszymi grupami klientów są osoby/rodziny/ zgłaszające się do OIK z powodu: 

- problemu uzależnienia członka rodziny (uzależnienie od alkoholu, dopalaczy, narkotyków, 

hazardu, gier komputerowych)  

- doznawania przemocy w rodzinie, 

- długotrwałej choroby członka rodziny w tym choroby psychicznej (niepełnosprawności) 

członka rodziny, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

- nieumiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, 

- konfliktów rodzinnych/sąsiedzkich, 

- chęci uzyskania pomocy prawnej,  

- uzyskania pomocy w sporządzeniu pism, wniosków, pozwów do sądu, instytucji. 

- uzyskania poradnictwa, informacji, 

 

W związku z powyższym pracownicy OIK podejmują szereg działań mających na celu 

zapobieżenie utracie lub/i przywrócenie utraconej – w wyniku zdarzenia krytycznego ‒ 

równowagi, zdolności do działania i autonomii.  Działania są realizowane m.in. poprzez: 

• diagnozowanie sytuacji rodzinnej,  

• specjalistyczne poradnictwo socjalne i psychologiczne,  

• wizyty pracowników w miejscu zamieszkania klienta celem udzielenia pomocy, 

wsparcia, poradnictwa, 

• współpracę z innymi instytucjami na rzecz klienta,  w szczególności z: policją, sądem, 

prokuraturą, służbą zdrowia, instytucjami oświatowymi, instytucjami pomocy 

społecznej, kuratorami zawodowymi, strażą miejską, powiatowym inspektorem 

weterynarii, nadzorem budowlanym, organizacjami działającymi na rzecz zwierząt; 

• współpracę z rodziną/otoczeniem klienta na rzecz jego powrotu do równowagi, 

• pomoc w sporządzaniu wniosków do sądów i prokuratury m.in. z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, karnego np.:  

− wniosków alimentacyjnych,  

− pozwów separacyjnych i rozwodowych,  
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− wniosków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,  

− wniosków o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,  

− wniosków o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

mieszkania, 

− wniosków  o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca 

pobytu dzieci przy matce, 

− wniosków o ubezwłasnowolnienie, 

− pozwów o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, 

− wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

− wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w kierunku zbadania podstaw do 

przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej, 

− wniosków o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, 

− wniosków o umorzenie długów, 

− wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, 

− wniosków o przydzielenie adwokata z urzędu, 

 

Ponadto pracownicy PCPR-OIK: 

• udzielają wsparcia i poradnictwa około rozwodowego, 

• w razie bezpośredniego zagrożenia  życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  

w rodzinie, zabezpieczają dziecko poprzez umieszczenie go u innej niezamieszkującej 

wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej;  

• są powoływani w charakterze świadków w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych, 

w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi w konkretnych środowiskach, 

• są przesłuchiwani przez prokuratorów oraz funkcjonariuszy policji w związku  

z czynnościami służbowymi wykonywanymi w konkretnych środowiskach,  

• przeprowadzają wywiady środowiskowe, 

• wspierają rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej, 

• udzielają wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – 

wychowawczych z dziećmi, 

• udzielają pomocy i wsparcia osobom wygłaszającym myśli samobójcze, osobom po 

próbach samobójczych oraz ich rodzinom,  
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• udzielają pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych dotyczących sprawowania 

opieki przez członków rodziny nad osobą starszą/chorą/niepełnosprawną; 

• motywują klientów, których stan zdrowia zagraża życiu, do wyrażenia zgody na 

hospitalizację/leczenie; 

• podejmują stosowne działania na anonimowe zgłoszenia, 

• udzielają pomocy i wsparcia osobom wykorzystywanym seksualnie; 

• udzielają wsparcia i pomocy kobietom oraz ich dzieciom, których mężowie/partnerzy 

przebywają w zakładzie karnym, 

• organizują spotkania ze stronami konfliktu celem wyjaśnienia sytuacji problemowych  

i wypracowania kompromisu; 

• organizują bezpieczne schronienie kobietom doznającym przemocy w rodzinie  

w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, schroniskach dla kobiet,  

• udzielają wsparcia i pomocy osobom współuzależnionym, 

• w związku z podejmowanymi czynnościami w środowiskach klientów, kierują do 

instytucji stosowne wnioski/pisma/zawiadomienia jak np.: 

− pisma do ZGM o rozważenie możliwości przyznania mieszkania rodzinie znajdującej 

się w trudnej sytuacji bytowej. 

− pisma do przedszkoli, żłobka o przyjęcie dziecka do placówki z rodzin potrzebujących 

wsparcia, 

− zobowiązanie do leczenia odwykowego, 

− wgląd w sytuację opiekuńczo – wychowawczą dziecka, 

− wniosek o objęcie wsparciem rodziny przez asystenta rodziny, 

− wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne, 

− wniosek o umieszczenie w DPS, 

− zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, 

− pisma do instytucji pomocowych o objęcie wsparciem i pomocą konkretnych rodzin. 

•   Współpraca z sądami w związku z organizacją widzeń dziecka z rodzicami 

biologicznymi/dziadkami w Bezpiecznym Pokoju w PCPR.  

• współpracują z Sądem Rejonowym w Ostrzeszowie, Prokuraturą Rejonową  

w Ostrzeszowie w związku z organizacją przesłuchań w Bezpiecznym Pokoju w PCPR,  

• udzielają pomocy i wsparcia w nagłych sytuacjach kryzysowych jak wypadki 

komunikacyjne, próby samobójcze czy nagła śmierć członka rodziny, w tym poza 

godzinami pracy,  
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• opracowują i realizują Powiatową Strategię Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar , 

• prowadzą rozmowy profilaktyczne z zakresu przemocy i agresji, 

 

W 2022 r.  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie zatrudnionych było 5 osób: 

• Starszy specjalista pracy socjalnej, kierownik, 

• Specjalista pracy socjalnej, 

• Specjalista pracy socjalnej, 

• Asystent pracy socjalnej (od listopada 2022 – pracownik socjalny) 

• Psycholog,    

 

            Na umowę zlecenie zatrudniony był psycholog, który w godzinach popołudniowych 

świadczył wsparcie psychologiczne klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej (45 godzin w 

miesiącu). 

 

 W roku 2022 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie objął pomocą 305 

rodzin (455) osób) oraz współpracował na rzecz rodzin z 29 krewnymi rodzin objętych 

pomocą, 22 osobami niespokrewnionymi z rodziną, tj. np. sąsiadami, znajomymi oraz z 182 

osobami niespokrewnionymi reprezentującymi różne instytucje (np. kuratorami sądowymi, 

pedagogami, pracownikami innych instytucji, rodzinami osób objętych pomocą).  

 

W 2022 r. objęto pomocą i wsparciem obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem 

zbrojnym w Ukrainie znaleźli schronienie na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Pracownicy 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomagali w znalezieniu lokali mieszkalnych oraz 

wyposażeniu ich, pomagali w organizacji odzieży, obuwia, artykułów spożywczych, 

chemicznych, higienicznych. Pracownicy udzielali pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, 

lekarskich, sporządzaniu pism, wypełnianiu dokumentacji, a także  pomagali ukraińskim 

rodzicom w zapisaniu dzieci do polskich szkół i przedszkoli.  

 

W 2022 r. pracownicy socjalni objęli działaniami 163 rodziny, przeprowadzili na terenie 

powiatu ostrzeszowskiego 2197 działań takich jak, m.in. interwencje, porady, konsultacje, 

wsparcie, uczestnictwo w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych ds. 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach powyższych działań, pracownicy socjalni 

przeprowadzili 30 działań z klientami zamieszkującymi poza powiatem ostrzeszowskim.  

Zgodne z art. 121 ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu 

w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna lub przeprowadzanie 

rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co 

najmniej 3 lata, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni 

roboczych.  Intencją wprowadzenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego była konieczność 

zapewnienia pracownikom socjalnym możliwości zregenerowania sił i odpoczynku po 

obciążającej psychicznie pracy. 

 

Z pomocy psychologów w 2022 r.  skorzystało 173 rodzin (277 osoby). Łącznie 

psycholodzy udzielili 1242 porad, konsultacji, wsparcia psychologicznego. Psycholodzy 

współpracowali również z 7  przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz wspólnego 

klienta (np. kuratorem, pedagogiem). Psycholodzy współpracowali również na rzecz rodzin 

objętych pomocą z 10 krewnymi tych rodzin oraz z 2 osobami obcymi 

 

Rok Liczba interwencji, 

porad, konsultacji 

przeprowadzonych 

przez pracowników 

socjalnych OIK  

 

Liczba interwencji, 

porad, konsultacji 

przeprowadzonych przez 

pracowników socjalnych 

OIK – łączna suma 

interwencji podjęta przez 

4 pracowników 

socjalnych OIK (np. 

jednocześnie dwóch 

pracowników socjalnych 

udziela wsparcia jednej 

rodzinie) 

Liczba pracowników 

socjalnych 

2013 1437 1624 4 

2014 1904 2290 4 

2015 1965 2285 4 

2016 1649 2014 3 od 29.03.2016 
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2017 1642 1956 3 

2018 1696 1999 3 

2019 1830 2265 3 

2020 1740 1961 4 (jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w lipcu 2020) 

2021 2046 2597 3 pracowników socjalnych,  

1 aspirant pracy socjalnej 

2022 2197 2366 4 pracowników socjalnych,  

 

 

 

Rok Liczba, porad, 

konsultacji, 

wsparcia 

udzielonych 

przez psychologa 

Liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

przez 

psychologa 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

przez 

psychologa 

Liczba osób  

z którym 

psycholog 

współpraco

wał na rzecz 

osoby/rodzin

y 

Liczba 

psychologów 

2011 667 171 275 40 1 

2012 685 176 286 24 1 

2013 705 164 245 11 1 

 1 5 183 108 ٭584 2014

2015 930 165 317 37 1 

2016 808 128 216 29 1 

2017 917 173 294 51 1. psycholog 

zatrudniony 

na umowę o 

pracę,  

2. psycholog 

zatrudniony 

ma umowę 

zlecenie 

kwiecień-
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grudzień 

2017 (24 

godziny 

miesięcznie) 

2018 828 153 264 21 1. psycholog 

zatrudniony 

na umowę o 

pracę,  

2. psycholog 

zatrudniony 

na umowę 

zlecenie (36 

godzin 

miesięcznie) 

2019 1171 212 360 57 1. psycholog 

zatrudniony 

na umowę o 

pracę,  

2. psycholog 

zatrudniony 

na umowę 

zlecenie (49 

godzin 

miesięcznie) 

 

2020 1570 187 310 46 1. psycholog 

zatrudniony 

na umowę o 

pracę,  

2. psycholog 

zatrudniony 

na umowę 

zlecenie (45 
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godzin 

miesięcznie) 

 

2021 1341 196 322 28 1. psycholog 

zatrudniony 

na umowę o 

pracę,  

2. psycholog 

zatrudniony 

na umowę 

zlecenie (45 

godzin 

miesięcznie) 

2022 1242 173 277 19  

 nieobecność pracownika٭

 

 

 

Liczba działań interwencyjnych, porad, konsultacji w gminach powiatu 

ostrzeszowskiego podejmowanych przez pracowników socjalnych 

Rok Ostrzes

zów 

Grabó

w 

n/Prosn

ą 

Mikstat Krasze

wice 

Doruch

ów 

Kobyla 

Góra 

Czajkó

w 

Spoza 

powiatu ٭ 

2011 587 75 71 71 51 64 31 8 

2012 540 85 45 27 21 160 24 4 

2013 742 184 119 184 75 98 31 4 

2014 942 221 332 163 131 65 27 19 

2015 965 234 436 38 170 54 41 27 

2016 973 175 331 28 44 58 14 26 

2017 1026  138 252 66 41 45 10 63 

2018 1227 120 188 73 33 16 14 25 

2019 1339 129 131 81 83 28 21 18 
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2020 1052 230 286 60 32 17 35 28 

2021 1429 277 184 46 68 10 10 22 

2022 1554 187 282 25 72 22 25 30 

 Między innymi klienci, którzy czasowo przebywali poza powiatem, bądź rodziny klientów ٭  

działające na rzecz rodzin z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego 

 

Powody udzielanej pomocy to między innymi: 

• przemoc, 

• uzależnienia 

• potrzeba ochrony macierzyństwa, 

• niepełnosprawność, 

• choroby psychiczne, 

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

• konflikty rodzinne i sąsiedzkie, 

• poradnictwo w zakresie sporządzania pozwów/wniosków, itp. (pozwy alimentacyjne, 

separacyjne, rozwodowe, itp.), 

• nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, 

• poradnictwo i wsparcie uchodźcom z Ukrainy, 

 

 Inne działania OIK: 

I. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi monitoring efektów oddziaływań korekcyjno - 

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (…) przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami 

monitorującymi i ewaluacyjnymi prowadzonymi przez powiat lub podmioty, którym powiat 

zlecił realizację prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań są 

wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych” 

Działania monitorujące uczestników odbywających PKE do 2020 winny trwać co najmniej 3 

lata od dnia zakończenia programu korekcyjno – edukacyjnego, zaś osób które brały dział w 
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programach od 2021 działania monitorujące powinny się odbyć do 12 miesięcy od zakończenia 

programu.  

 

II. Pracownicy socjalni OIK są członkami zespołów interdyscyplinarnych i grup 

roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja procedury 

Niebieskiej Karty oznacza cykliczne, regularne spotkania zespołu interdyscyplinarnego/grupy 

roboczej na rzecz rodziny oraz podejmowanie szeregu czynności – w tym przez przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – w związku z uzasadnionym podejrzeniem 

zaistnienia przemocy w rodzinie. W roku 2022 pracownicy socjalni OIK wspólnie z 

przedstawicielami innych służb tj. MGOPS, GKRPA, ZKSS, policji, pedagogów, prowadzili 

94 procedury Niebieskich Kart. 

 

III. Zgodnie z działaniem 2.2.1., 3.1.1. oraz 3.1.2. Krajowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na rok 2022 powiatowe jednostki samorządu terytorialnego są 

zobowiązane do upowszechniania informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. 

pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej oraz 

podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności 

realizujących programy korekcyjno – edukacyjne. Powiatowe jednostki samorządu 

terytorialnego są zobowiązane do przesyłania zaktualizowanych informatorów z danego 

powiatu właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, 

komendantom powiatowych/miejskich Policji, komendantom oddziałów Żandarmerii 

Wojskowej oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom dwa razy w roku do dnia 30 

stycznia i do dnia 31 lipca 

Powyższe zadanie realizuje PCPR-OIK.  

 

IV. Z uwagi na brak na terenie powiatu ostrzeszowskiego „Telefonu zaufania”, część osób 

dzwoniących do Ośrodka chce pozostać anonimowa, opowiada o swojej trudnej czy 

kryzysowej sytuacji  prosząc o poradnictwo i wsparcie. Z uwagi na anonimowość 

rozmówcy, z rozmów tych nie jest sporządzana dokumentacja.  

 

V. Funkcjonujący Powiatowy programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025, jest działaniem pogłębionym w pracy z 

osobą stosującą przemoc, mającym na celu zmianę jej sposobu myślenia i działania oraz 

utrwalenie zmian we wzorcach zachowań i postawach nabytych w trakcie oddziaływań 
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korekcyjno – edukacyjnych. Realizacja programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc ma wpłynąć na poprawę funkcjonowania rodziny i jej członków jako 

podstawowej jednostki społecznej.  

Dostępność programu - całoroczna  

 

 

VI. W ramach współpracy z gazetą lokalną „Nasze Strony Ostrzeszowskie”, ZHR oraz LO im. 

Marii Curie – Skłodowskiej zorganizowano paczki świąteczne dla kilku rodzin będących 

klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

 

VII. Kwestie problematyczne w OIK skutkujące obniżeniem jakości świadczonych usług. 

❖ Zgodnie z  ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat należy m.in. opracowywanie i realizacja 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie w wyrokach sądowych zobowiązuje osoby 

skazywane do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym w PCPR w Ostrzeszowie. 

Z uwagi na brak regularnego dostępu do realizacji ww. programu w PCPR w 

Ostrzeszowie, skazani nie mogą wywiązać się z orzeczenia zobowiązującego do udziału w 

PKE. 

„Zdaniem NIK aby oddziaływania wobec sprawców były skuteczne powinny być prowadzone 

w sposób ciągły, z możliwością przystąpienia w każdym momencie. Sprawcy przemocy, jeśli 

się zdecydują na wzięcie udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych powinni mieć 

możliwość natychmiastowego przystąpienia, bez oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego cyklu 

(…) Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc należy do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej, w związku z tym 

zdaniem NIK konieczne jest podjęcie przez powiaty działań mających na celu: 

1. Wypełnienie ustawowego obowiązku opracowania i realizacji programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. 

2. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w sposób ciągły i otwarty. 

3. Wyeliminowanie przypadków zatrudniania do prowadzenia tych programów osób nie 

posiadających odpowiednich kompetencji.  (…) 
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W ocenie NIK priorytetem powinna być dostępność programów dla sprawców, co  

w praktyce oznacza konieczność zwiększenia ich finansowania i wprowadzenie ułatwień 

proceduralnych oraz formalnych warunków ich prowadzenia. ”1 

 

Środki finansowe  proponowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na realizację 

programu korekcyjno – edukacyjnego nie są wystarczające na zrealizowanie ww. zadania. 

W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie potrzebnej kwoty na realizację 

programu korekcyjno – edukacyjnego ze środków budżetu powiatu.  

 

❖ Zgodnie z art.19 pkt 2 do zadań własnych powiatu należy prowadzenie 

specjalistycznego poradnictwa. Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej  

1.Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w 

rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

 

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach 

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 

lokatorów. 

 

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i 

terapii. 

 

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki 

nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. 

 

 Informujemy, że psycholodzy zatrudnieni w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie z założenia powinni wykonywać 

zadania związane z prowadzeniem interwencji kryzysowej. Jest to specyficzny obszar 

działalności psychologicznej, który w swym założeniu wymusza określony schemat 

postępowania. W interwencji kryzysowej ilość czasu, który można wykorzystać na wspólną 

pracę z klientem jest zazwyczaj limitowana, a działania odbywają się w sposób 

 
1 NIK, Informacja o wynikach kontroli z  26.04.2016. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. 

KPAS.410.004.00.2015, Nr ewid. 48/2016/P/15/046/KPS, str. 19, 26, 78 
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skondensowany, psycholog koncentruje się na aspektach, które uległy traumatyzacji. W 

interwencji kryzysowej, w pracy psychologicznej, najważniejszy jest element przywracania 

poczucia bezpieczeństwa, równowagi psychicznej. 

Klienci PCPR-OIK po uzyskaniu interwencyjnej pomocy psychologicznej, zgłaszają chęć 

skorzystania z terapii psychologicznej (psychoterapii). 

Praca psychologa w ramach interwencji kryzysowej oraz prowadzenie przez tego psychologa 

terapii psychologicznej  rodzi ryzyko wystąpienia konfliktu w tych dwóch obszarach. Pomimo 

tego, chcąc zapewnić specjalistyczną pomoc osobom potrzebującym, psycholodzy PCPR-OIK 

prowadzą terapię psychologiczną m.in. celem zapobieżenia przejściu reakcji kryzysowej w stan 

chronicznej niewydolności społecznej. 

 

W związku z powyższym niezbędne jest dodatkowe zatrudnienie psychologa/psychoterapeuty 

celem podziału usług świadczonych przez specjalistów na interwencyjną pomoc 

psychologiczną i długoterminową pomoc psychologiczną oraz rozszerzenia oferty pomocowej 

o gry wsparcia, terapię grupową. 

 

 Zgodnie z założeniem poradnictwa specjalistycznego, w ramach poradnictwa rodzinnego nie 

jest prowadzona praca z rodzinami dotkniętymi problemem niepełnosprawności oraz nie jest 

realizowana terapia rodzinna.  

Klienci Ośrodka Interwencji Kryzysowej wielokrotnie wyrażali potrzebę i chęć skorzystania z 

terapii psychologicznej, rodzinnej czy małżeńskiej. Również rodziny z dzieckiem bądź 

dorosłym niepełnosprawnym zgłaszali się do PCPR-OIK celem uzyskania poradnictwa, 

wsparcia, wiedzy z zakresu funkcjonowania z dzieckiem/dorosłym niepełnosprawnym. Z 

uwagi na brak specjalistów w zakresie niepełnosprawności i funkcjonowania rodziny z 

problemem różnych rodzajów niepełnosprawności, powyższa pomoc nie jest świadczona.  

Najwyższa Izba Kontroli w dokumencie z 26.04.2016 r., KPAS.410.004.00.2015 

informującym o wynikach przeprowadzonej kontroli na temat pomocy osobom dotkniętym 

przemocą domową podkreśla, że cyt.: „Wsparcie zapewniane osobom doświadczającym 

przemocy było niewystarczające (… ) Pomoc  specjalistyczna dla osób doświadczających 

przemocy nie była dostępna w pełnym zakresie”. 2 Z w/w dokumentu wynika, że jedynie 

poradnictwo socjalne jest zapewnione, natomiast tylko w nielicznych placówkach są 

 
2 NIK, Informacja o wynikach kontroli z  26.04.2016. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. 

KPAS.410.004.00.2015, Nr ewid. 48/2016/P/15/046/KPS, str. 10  
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zatrudnieni specjaliści w zakresie poradnictwa rodzinnego czy specjaliści z zakresu pracy z 

dziećmi.  

Cyt.: „W ocenie NIK władze lokalne w dalszym ciągu przykładają zbyt małą wagę do 

problemu przemocy domowej (…) Nie wszystkie skontrolowane ośrodki zapewniały osobom 

doznającym przemocy podstawowe poradnictwo tj. poradnictwo psychologiczne, prawne, 

rodzinne, medyczne i zawodowe. We wszystkich tych jednostkach w pełnym zakresie 

zabezpieczona była jedynie pomoc socjalna (…) w wielu przypadkach dostępność pomocy 

specjalistycznej poza miejscem zamieszkania może stanowić poważne utrudnienie w 

skorzystaniu z tej pomocy przez osoby potrzebujące (…) Skontrolowane przez NIK samorządy 

nie podejmowały działań na rzecz rozbudowy systemu wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy domowej (…) rosnąca liczba wszczynanych procedur NK wskazuje na potrzebę 

rozbudowy lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej, szczególnie, że z 

diagnoz przeprowadzonych przez MPiPS wynika iż ujawniana jest jedynie ¼ przypadków 

przemocy”3 

 

❖ Z uwagi na: 

- niewystarczającą liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR-OIK, 

- liczną grupę klientów, 

- różnorodność czasochłonnych zadań,  

- wykonywanie obowiązków służbowych m.in. w terenie jak np.:  

• monitorowanie sytuacji klientów w ich miejscu zamieszkania,  

• uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych,  

• spotkania w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej,  

• udział w przesłuchania na KPP, sądzie 

• ograniczone środki finansowe, 

nie jest możliwe realizowanie np. zadań wynikających z programu osłonowego 

„Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie” oraz 

opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy. 

  

 
3 NIK, Informacja o wynikach kontroli z  26.04.2016. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. 

KPAS.410.004.00.2015, Nr ewid. 48/2016/P/15/046/KPS, str. 17, 22 
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Jak wynika z informacji o wynikach kontroli NIK „ Organizacja i warunki pracy pracowników 

socjalnych w gminach” z 27.07.2019 r : 

- organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych nie pozwalają w pełni na skuteczną  

realizację ich zadań ustawowych w zakresie pomocy społecznej. 

- zatrudnia się niedostateczną liczbę pracowników socjalnych w stosunku do realnych potrzeb 

i nałożonych zadań. 

- pracownicy socjalni otrzymują zbyt niskie wynagrodzenia, niekonkurencyjne na rynku pracy, 

a świadczenia otrzymywane przez beneficjentów pomocy bywają wyższe niż wynagrodzenia 

pracowników socjalnych 

- praca pracownika socjalnego wiąże się z wieloma zagrożeniami zarówno w biurze jak i w 

terenie, 

- wyposażenie i narzędzia pracy pracowników socjalnych są na podstawowym poziomie, który 

nie wystarcza do sprawnego wykonywania zadań. 

 

 

 VIII. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie we współpracy ze 

Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Ostrzeszowski w związku z prowadzoną od 

25.02.2022r. działalnością pomocową dla obywateli Ukrainy uciekających  z terenów objętych 

wojną zrealizowało następujące działania: 

• zapewniono 6 miejsc noclegowych w siedzibie PCPR w Ostrzeszowie, z których 

skorzystało łącznie 24 osoby, osoby te objęte były wsparciem i pomocą w zakresie 

całodobowego pobytu wraz z wyżywieniem, opieką lekarską, pomocą w załatwieniu 

formalności pobytowych, załatwieniu miejsca pracy, miejsc  w placówkach 

oświatowych dla dzieci itp., 

• przeprowadzono zbiórkę żywności, środków chemicznych i higieny osobistej, 

żywności, medykamentów, sprzętu AGD, wyprawek dziecięcych, odzieży itp.  

• otrzymano dary pochodzące z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch; 

• w okresie od 27.02.2022r. do 31.12.2022r. zorganizowano 43 transporty bezpośrednio 

na Ukrainę (w tym do: szpitali, szkół gdzie są zakwaterowane osoby uciekające z 

obszarów okupowanych, organizacji pozarządowych i miasta partnerskiego 

Drohobycz) zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem 

• transporty z pomocą rzeczową przekazano do:  

- Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu, 
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- Mera miasta Drohobycz,  

- NGO Eurokarpacja, Ivano Frankiwsk, 

- ks. Adam Bogusz – Parafia Brzuchowice koło Lwowa, 

- ks. Andrzej Parusiński – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kostopolu,  

- wieś Staryi Solotvin (sołtys)  

- Szpitala w Żytomierzu,  

- Narodowej Organizacji Skautowej Płast w Ukrainie,  

- Regionalnego szpitala w Tarnopolu,   

- Miasta Nowy Boh, 

- Organizacji Charytatywnej „Jesteśmy Jednością” w Ivano Frankiwsk, 

- Fundacji Charytatywnej „Inteligencja Narodu” w Stryju 

 

• w siedzibie ZS nr 2 przy ul. Zamkowej 12 w Ostrzeszowie funkcjonował do 

30.04.2022r. punkt gdzie uchodźcy byli zaopatrywani w podstawowe produkty 

spożywcze, chemiczne, higieniczne, odzież, pościel, artykuły gospodarstwa 

domowego itp. W ww. okresie zarejestrowano pobrań dla ok. 1600 osób (niektóre 

osoby kilkakrotnie korzystały z pomocy  

z uwagi na okres pobytu); 

• pracownicy PCPR wraz z harcerzami ZHR obwód Ostrzeszów pomagali w znalezieniu 

lokali mieszkalnych, wyposażeniu ich, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i 

lekarskich; 

• środki finansowe zebrane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych na rzecz 

pomocy Ukrainie przeznaczono na zakup: wyprawek szkolnych dla dzieci, pokrycie 

kosztów żywienia osób zakwaterowanych w PCPR, generator prądotwórczy, listwy 

zasilające, czajniki elektryczne; 

• poradnictwo i wsparcie dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu; 

• wsparcie rzeczowe dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w OSiR w Ostrzeszowie, 

• zapewnienie opieki dla dzieci – obywateli Ukrainy pozostawionych przez rodziców 

biologicznych w rodzinnej pieczy zastępcze. 

• Zorganizowano paczki świąteczne z okazji Bożego Narodzenia dla 18 dzieci 

ukraińskich przebywających w hotelu OSIR w Ostrzeszowie 
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Ww. działania zrealizowano w szczególności dzięki: 

- społeczności powiatu ostrzeszowskiego,  

- przekazanym darom od społeczności Niemieckiej ( 2 tiry z oraz 4 samochody ciężarowe),  

- przekazanym darom odzieżowym od niemieckiej firmy Brands Team Tex z polskim odziałem 

w Somoninie 

- organizacji Malteser z Estenfeld (regularna współpraca – organizacja odpowiada na zgłoszone 

przez PCPR potrzeby, w okresie od 25.02.2022r do 31.12.2022 przedstawiciele organizacji 5 

razy przyjechali do Polski celem przekazania darów dla obywateli Ukrainy)  

- przekazanym darom od IRON EAGELS społeczności i władz miasta Cinisello Balsamo 

Mediolan we Włoszech,  

- przekazanym darom z DPS Piuxton Manor Nottingham w Wielkiej Brytanii,  

- szkołom, przedszkolom, zakładom pracy, aptekom, przychodni lekarskiej z terenu całego 

powiatu ostrzeszowskiego, 

- lokalnym przedsiębiorcom oraz producentom, 

- osobom pochodzenia Ukraińskiego zamieszkującym na terenie powiatu Ostrzeszowskiego, 

- zaangażowaniu i pracy pracowników PCPR w Ostrzeszowie,  

- zaangażowaniu harcerek i harcerzy ZHR obwód Ostrzeszów, 

- wolontariuszom i niezliczonej ilości ludzi dobrej woli, których nie sposób wymienić. 

 

 

 

 

VI. Rehabilitacja Społeczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ,,Aktywny 

Samorząd’’ 

Informacja z zakresu Rehabilitacji Społecznej za 2022 r. 

 

I. Rehabilitacja Społeczna (zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej; Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej                      

o Warsztatach Terapii Zajęciowej; Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki 

Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,  programami 

celowymi itp.) 
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1. Udzielano informacji dotyczących różnego form rodzaju pomocy osobom 

niepełnosprawnym, instytucjom, itp. Pomagaliśmy: w likwidowaniu barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowaliśmy zakup: przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych, sprzęt rehabilitacyjny, oraz wyjazdy na turnus rehabilitacyjny dla 

dzieci i młodzieży uczącej się, osób ze znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem 

niepełnosprawności. Dofinansowywano organizowanie zadań z zakresu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki, wspierano inicjatywy lokalne, stowarzyszenia oraz fundacje, 

funkcjonowanie  WTZ-ów. Braliśmy udział w dodatkowych programach ogłoszonych przez 

PFRON.  

  

2. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w 2022r. 

 

 Środki finansowe przekazane przez PFRON w 2022r. były duże, ale niepozwalające 

na dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków, które spełniały wymogi formalne. W 

zadaniu dofinansowanie do przedmiotów pomocniczych i środków ortopedycznych nie 

wypłacono pomocy dla  41 osób /wniosków. 

 

 

Rehabilitacja społeczna 

 

Lp. Rodzaj zadania Plan na 2022 

Kwota w zł 

 

1 

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 

126 645,00 

 

2 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w 

komunikowaniu się i technicznych 

 

282 999,00 

 

3 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

367 102,37 

4 Dofinansowanie kosztów działania WTZ - ów 3 625 440 ,00 

 

5 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 

40 000,00 

 razem 4 442 186,37 
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1)  Informacja o przekazanych środkach dla osób fizycznych.  

 

a) Turnusy rehabilitacyjne. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej                       

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych) 

Plan finansowy na 2022 r. dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wynosił 160 000,00 zł. 

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2022 r. Ubiegało się 

142 osób w tym 91 osób niepełnosprawnych oraz 51 opiekunów. Przyznano 

dofinansowanie dla 139 osób na kwotę 167 025,00 zł. Wypłacono natomiast dla 108 osób 

na kwotę 126 645,00 złotych. 

Dla poszczególnych grup dofinansowanie przedstawiało się następująco: 

-  osoby dorosłe niepełnosprawne 49 na kwotę 63 769,00 zł 

- opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 23 na kwotę 19 730,00 zł 

- dzieci i młodzież niepełnosprawna 18 osoby na kwotę 23 686,00 zł 

- opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 18 osoby na kwotę 25 884,00 zł – 

mieszkańcy wsi otrzymali dofinansowanie w liczbie 24 osób na kwotę 65 109,00 zł   

b) Bariery architektonicznie w komunikowaniu się i techniczne. (Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych) 

   Złożono 86 wniosków na kwotę: 642 414,00 zł zawarto 70 umów na kwotę 

284 000,00zł.   

      Wypłacono dofinansowanie dla 68 wnioskodawców na kwotę 282 999,00 zł. 

- w tym na bariery architektoniczne: 25 umów na kwotę 169 000,00 zł 

- w tym na bariery w komunikowaniu się 30 umowy na kwotę 67 499,00 zł 

- w tym na bariery techniczne 13 umów na kwotę 46 500,00 zł  

 

 

Rehabilitacja zawodowa 

 

57 585,63 

Rehabilitacja społeczna 

 

4 442 186,37 

Razem plan środków PFRON 

 

4 499 772,00 
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c) Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.  

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 

W 2022 r. zostały złożone 467 wnioski przez 280 osoby na kwotę 626 431,00 zł, w tym                

19 wniosków dotyczące dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego przez 

osoby fizyczne na kwotę 40 135,00 zł . 

Wypłacono dofinansowanie dla 407 wniosków na kwotę 340 186,00 zł. na 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 

d) Dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych             

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)        

 

• dla organizacji pozarządowych – zawarto 16 umów.  

                                                                                                                                                                                                     

- dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Zajęcia w wodzie” – dla 17 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym). 

- dofinansowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej „Zajęcia z koniem” – dla 15 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym) 

- dofinansowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej „Zajęcia z psem” – dla 34 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym) 

- dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Przegląd młodych Talentów” - dla 50 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym) 

- dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Zając – spotkanie Wielkanocne ” – dla 50 osób 

niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych koło Ostrzeszów). 

- dofinansowanie imprezy rekreacyjno - integracyjnej „Piknik w Ogrodzie Różanym” – dla 200 

osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „SENIOR” przy DPS Marszałki). 

- dofinansowanie imprezy rekreacyjno - integracyjnej „Spotkanie Rodzin i Przyjaciół” – dla 

156 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy 

Sami”) 
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- dofinansowanie imprezy integracyjno - rekreacyjnej „W zielonym gaju ” – dla 150 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspólny Dom” DPS 

Kochłowy) 

- dofinansowanie imprezy integracyjno - rekreacyjnej „ Spotkanie Andrzejkowe” ” – dla 100 

osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „ AKTYWNI” Doruchów) 

- dofinansowanie imprezy integracyjno - rekreacyjnej „Amazonki zawsze razem” - dla 36 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Amazonki” Ostrzeszowskie) 

- dofinansowanie imprezy integracyjnej „Biała Laska” – dla 52 osób niepełnosprawnych 

(Polski Związek Niewidomych koło Ostrzeszów). 

- dofinansowanie imprezy integracyjnej „Bo z Mikołajem fajnie jest” – dla 66 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym) 

- dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie opłatkowe 2022” - dla 60 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kobylej Górze) 

- dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie Opłatkowe 2022” – dla 19 osób 

niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „RAZEM” Mikstat) 

-  dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie Opłatkowe 2021” – dla 65 osób 

niepełnosprawnych  Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ostrzeszowie ) 

      Razem przekazano dofinansowanie na kwotę: 37 000,00 zł 

 

• Informacja o przekazanych środkach PFRON w 2022 r. dla samorządu 

terytorialnego oraz jednostce samorządu terytorialnego. 

 

- dofinansowanie „Sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” przekazane 

jednostkom organizacyjnym samorządu – 1 umowa, impreza integracyjno – kulturalna pn. 

„Razem łatwiej” – dla  osób niepełnosprawnych (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grabowie nad Prosną). 

 

Razem przekazano dofinansowanie na kwotę: 3.000 zł. 

 Na organizację sportu kultury, rekreacji oraz turystyki na rok 2022 złożono              

16 wniosków na kwotę: 47 980,00 zł. przyznana dofinansowanie na 16 wniosków na kwotę 

40.000,00 zł 

 

e) Finansowanie kosztów działalności WTZ: (Rozporządzenie Ministra Gospodarki            

i Polityki Społecznej o Warsztatach Terapii Zajęciowej) 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie, Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej                           

i Pisarzowicach – razem dla 140 uczestników. Wydatkowano kwotę 4 028 384,00 zł w tym 

3 625 440,00 zł ze środków PFRON, (kwota wskazana przez PFRON wyliczana zgodnie             

z rozporządzeniem w sprawie algorytmu) oraz 402 944,00 zł z innych źródeł (nie mniej niż 10 

% kosztów działalności). Powiat Ostrzeszowski przekazał na ten cel 325 214,00 zł. – 

Powiatowe Centrum prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością WTZ-ów. 

Przeprowadzono w każdym  z Warsztatów kontrolę obejmującą zagadnienia: 

 

1. Przygotowanie organizacyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej do realizacji zadań 

ustawowych, w tym kwalifikowanie kandydatów na uczestników, prawidłowość 

prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalność merytoryczna 

warsztatu, w tym działalność rady programowej oraz współpraca z rodzicami lub 

opiekunami uczestników.  

2. Prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu.  

3. Wykorzystanie środków PFRON oraz środków powiatów na dofinansowanie 

działalności do Warsztatów Terapii Zajęciowej  w 2021r. 

 

Wszystkie Warsztaty prowadzone są przez Fundacje Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych   „ 

Miłosierdzie” z  Kalisza. Sytuacja finansowa WTZ-ów jest dobra, corocznie wzrasta kwota na 

jednego uczestnika WTZ-u. Co obrazuje przedstawiona tabelka. 

 

WTZ 2020 2021 2022 2023 

Środki 

PFRON 

Środki 

Powiatu 

Środki 

PFRON 

Środki 

Powiatu 

Środki 

PFRON 

Środki 

Powiatu 

Środki 

PFRON 

Środki 

Powiatu 

Ostrzeszów  717.360,00 79.730,00 759.360,00 84.374,00 906.360,00 100.730,00 969.360,00 107.730,00 

Pisarzowice 614.880,00 68.335,00 650.880,00 72.320,00 776.880,00 86.367,00 830.880,00   92.340,00 

Doruchów 717.360,00 79.730,00 759.360,00 84.374,00 906 360,00 100.730,00 969.360,00 107.730,00 

Kuźnica 

Grabowska  

819.840,00 91.114,00 867.840,00 96.427,00 1 035 840,00 115.117,00 1 107 840,00 123.120,00 

RAZEM 2 869.440,00 318.909,00 3 037.440,00 337.495,00 3 625 440,00 402.944,00 3 877 440,00 430.920,00 
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2.  Programy celowe realizowane przez PCPR w 2022r 

 

• Zadaniem realizowanym po raz kolejny w 2022r. był pilotażowy program 

„Aktywny samorząd” w którym osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z dofinansowania                  

w następujących obszarach: 

MODUL I 

- obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie montażu i oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu 

-  obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,  

-  obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania 

- obszar B Zadnie 5 – dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego 

- obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

- obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

- obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

- obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera elektrycznego lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego 

 

- MODUL II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

Moduł Zadanie 
Limit 

środków 

Złożone 

wnioski 

Zrealizowane 

wnioski 

Wnioskowana 

kwota 

W zawartych 

umowach  

Wypłacona 

kwota 

Moduł I 

A1 

158 384,00 

1 1 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

B1 3 3 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

B3 2  1 12 666,00 12 666,00 5 166,00 

B4 4 2 14 600,00 14 600,00 6 600,00   

C1 2 0 35 100,00 35 100,00 0,00 

C2 5 2 14 090,00 13 250,00 7 000,00 

C3 1 1 40 178,00 40 178,00 40 120,00 
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C5 1 1 6 750,00 6 750,00 6750,00 

            

Moduł II 

                       

51 265,50 

                   

11 

 

10 

        

51 265,50    

      

  46 390,50 

              

33 215,50 

RAZEM X 209 649,50 30 21 209 649,50 203 934,50 133 851,50 

 

Wnioski złożone w 2022r. są realizowane i rozliczane do 15 kwietnia 2023 r. PCPR 

 w Ostrzeszowie kontroluje minimum 10% wniosków z każdego zadania, w którym przyznane 

jest dofinansowanie. 

 

• PCPR realizował również „Program wyrównywania różnic między regionami III”              

w ramach którego został złożony wniosek i podpisana umowa na remont Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Doruchowie w ramach przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących 

warsztatów terapii zajęciowej, łączna kwota przyznanego dofinansowania na te zadania 

wynosi 96 000,00zł.  

  

• Nowymi programami finansowanymi ze środków PFRON, których umowy zostały 

podpisane w 2022r są : 

- „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Dostępne Mieszkanie” na kwotę 40 659,94 

zł  

- „ Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Mieszkanie dla Absolwenta”                              

na kwotę  52 277,06 zł.  

Programy te będą realizowane przez 36 miesięcy. 

  

 Powyższe zadania realizowano w celu poprawy warunków życia i pracy 

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego. Zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej realizujemy dzięki środkom otrzymanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Zakres rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy                 

w Ostrzeszowie. 

 

4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Pracownik PCPR ściśle współpracuje z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, organizuje spotkania, udziela niezbędnych informacji i porad.  Powiatowa 

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo- doradczym 
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działającym przy Staroście Ostrzeszowskim. W 2022 roku odbyły się cztery spotkania, które 

dotyczyły: 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 

dotyczących podziału środków z PFRON, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnoprawnych, ocena realizacji programów (Program Wyrównywania Różnic Miedzy 

Regionami III, opinia odnośnie zakupu samochodu i remontu WTZ-ów) 

- opiniowanie programu „Aktywny Samorząd”. 

 

5. Wypożyczalnia 

Wypożyczalnia jest bezpłatna i mogą z niej skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy 

powiatu ostrzeszowskiego.  Z wypożyczalni skorzystało 36 osób wypożyczając potrzebny 

sprzęt. W 2022 r. został podarowany od osób prywatnych dodatkowy sprzęt do wypożyczalni.   

 

 

VII. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie za 2022 rok  

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie prowadzi 

postępowania orzecznicze mające na celu ustalenie : 

- niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 roku życia 

- stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 rok życia.  

Na podstawie orzeczeń, które określają status osoby niepełnosprawnej zespół wydaje  

legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe. 

W 2022 roku do zespołu wpłynęło ogółem 1536 wniosków o uzyskanie orzeczenia, z 

kolei  na 232 posiedzeniach komisji lekarskich zostało wydanych ogółem 1438 orzeczeń tj. o 

6% orzeczeń więcej niż w roku 2021. 

Szczegóły: 

- przyjęte wnioski dla osób powyżej 16-go roku życia   - 1362 

- przyjęte wnioski dla osób poniżej 16 roku żucia         -    174 

- wydane orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia - 1287 

- wydane orzeczenia dla osób poniżej 16-go roku życia   -  151 

Od orzeczeń powiatowego zespołu wnioskodawcy przysługuje odwołanie i tak w 2022 

r. do zespołu ogółem wpłynęło 137 odwołań ( mniej o 9% niż w 2021 r.) 
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W tym:  

     - w ramach samokontroli zespół w Ostrzeszowie zmienił 8 orzeczeń  

     - wojewódzki zespół : 

  uchylił w części 6 orzeczeń 

  uchylił w całości 10 orzeczeń  

  pozostawił bez rozpatrzenia 0 orzeczeń 

  utrzymał w mocy 96 orzeczeń  

  na rozpatrzenie czeka 17orzeczeń 

     - odwołania po terminie - 0 

     - odwołania przekazane do Sądu - 1 

Na podstawie orzeczeń  w 2022 r. zespół wydał: 

- ogółem 319 legitymacji osoby niepełnosprawnej (więcej o 27% niż 2021 r.) 

  w tym: 

 dla osób powyżej 16- go roku życia   -  293 

dla osób przed 16-tym rokiem życia    -  26 

-  ogółem 341 kart parkingowych potwierdzających niepełnosprawność ruchową ( więcej o 

20% niż w 2021 r.) 

Członkami Powiatowego Zespołu w Ostrzeszowie są:  

- Przewodniczący 

- Sekretarz  

- lekarze 

- doradcy zawodowi  

- pracownicy socjalni 

- psychologowie 

- pedagog. 

W 2022 r. w zespole pracowało na umowę zlecenia 7 lekarzy oraz 6 specjalistów.  

Wszyscy członkowie zespołu obligatoryjnie posiadają aktualne zaświadczenia wydane przez 

Wojewodę Wielkopolskiego, które poprzedzone są  obowiązkowym szkoleniem oraz zdanym 

egzaminem. Zaświadczenia wydawane są okresowo na około 2-3 lata.  

W 2022 w powiatowym zespole zatrudnione były 3 osoby na pełen etat .  Zespół 

obsługiwany jest również przez PCPR m. in. poprzez prowadzenie kadr i księgowości.  

Od września 2017 zespół wydaje nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej w formie 

spersonalizowanej karty, która zawiera elementy zabezpieczające dokument przed 

sfałszowaniem i podrobieniem.  
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Dodatkowym zadaniem Zespołu będzie pobieranie dodatkowej opłaty ewidencyjnej za 

wyrobienie karty parkingowej na poczet prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów  

i Kierowców, jednak na chwilę obecną nie znamy daty od kiedy to zadanie będziemy 

wykonywać z uwagi na brak uregulowań prawnych.   

Od 13.09.2022 r. komisje w powiatowym zespole do spraw orzekania o 

niepełnosprawności wróciły do badania i wydawają orzeczenia po osobistym stawiennictwie 

zainteresowanego. 

Wszystkie osoby, które korzystają z przepisu ustawy covidowej dotyczącej 

przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych, nadal zachowują 

ważność swoich orzeczeń do 31.03.2023 r. i jeszcze przez 60 dni do momentu zniesienia stanu 

zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania przez zespół nowego 

orzeczenia.      

 

VIII. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków 

i dochodów budżetowych za 2022r. 

 

Realizacja zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbywa się  

przy wykorzystaniu środków zleconych i własnych. 

Budżet na 2022r. został przyjęty w kwocie 4 109 534,45 i wykonany w kwocie 

4 094 286,39  na realizację którego zostały przekazane: 

 

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez   powiat: 

-rozdział 85321 na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w zakresie: orzekania o niepełnosprawności dzieci przed 16-tym rokiem 

życia, o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-tego roku życia i legitymacji osób 

niepełnosprawnych oraz wydawania kart parkingowych. Przekazano środki dotacyjne  

w kwocie 454 563,00  i wykorzystano w kwocie 454 558,61. Niewykorzystane środki  

w kwocie 4,39 zwrócono.  

 

Wydatki  na orzekanie powiatu ostrzeszowskiego obejmują: 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 
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wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi 

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 

4170) 

300 529,00 300 526,22 100% 66,11% 

pozostałe wydatki bieżące 

tj. rzeczowe świadczenia 

bhp, zakup materiałów, art. 

żywnościowych, 

wyposażenia, energii, 

wody, zakup usług 

remontowych, badania  

z medycyny pracy, usługi 

pozostałe m.in.: związane  

z eksploatacją pomieszczeń 

biurowych ,  świadczone 

przez gabinety lekarskie, 

usługi pocztowe, 

internetowe, rozmowy 

telefoniczne stacjonarne 

i  komórkowe, odpisy  

na FŚS 

154 034,00 154 032,39 100% 33,89% 

Ogółem 454 563,00 454 558,61 100% 100 % 

 

-rozdział 85508 na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej 

osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego 

organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego w zw. z art. 181 pkt 2a ustawy z dn. 09 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 poz.447). Przekazano 

środki dotacyjne w kwocie 23 000,00  i wykorzystano w kwocie 21 707,59. Niewykorzystane 

środki w kwocie 1 292,41 zwrócono.  

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi  

(§ 4110, 4170) 

2 178,00 2 177,30 99,97% 10,03% 

pozostałe wydatki bieżące: 

świadczenia społeczne,  
20 822,00 19 530,29 93,80% 89,97% 

Ogółem 23 000,00 21 707,59 94,38% 100 % 
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2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego 

oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa  

w wychowaniu dzieci  (§ 2160) w związku  z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r.  o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (DZ. U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.)  

-rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” plan dotacji celowej został w 2022r. ustalony  

w kwocie 151 849,61 i wykonany w 100%. 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi  

(§ 4010, 4110, 4120) 

959,28 959,28 100% 0,63% 

pozostałe wydatki bieżące: 

świadczenia społeczne, 

zakup materiałów 

150 890,33 150 890,33 100% 99,37% 

Ogółem 151 849,61 151 849,61 100% 100 % 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało powyższe zadanie do 31.05.2022r., od 

01.06.2022r. obowiązek ten realizuje  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 

 Plan dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych został w 2022r. ustalony w 

kwocie 49 278,61 i wykonany w 100%. 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

pozostałe wydatki bieżące: 

świadczenia społeczne, 

zakup materiałów 

49 278,61 49 278,61 100% 100% 

Ogółem 49 278,61 49 278,61 100% 100 % 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało powyższe zadanie do 31.05.2022r., od 

01.06.2022r. obowiązek ten realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
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3.  Środki z budżetu powiatu na realizację zadań własnych: 

-rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania  

z ustawy o pomocy społecznej, pieczy zastępczej,  z ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, inne zadania określone uchwałami 

Rady i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa.  

Kwota wydatkowana na bieżącą działalność w 2022r. wynosi ogółem 1 226 419,77 na plan 

1 229 027,00 co stanowi 99,79%. 

 

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowią: 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi  

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 

4170) 

1 036 484,00 1 034 646,11 99,82% 84,36% 

pozostałe wydatki bieżące 

tj. rzeczowe świadczenia 

bhp, zakup materiałów, 

wyposażenia,  art. 

żywnościowych, energii el. 

i cieplnej, wody, zakup 

usług remontowych, 

badania z medycyny pracy, 

usługi pozostałe, 

internetowe, rozmowy 

telefoniczne stacjonarne 

i komórkowe, usługi 

ekspertyz prawnych, 

podróże służbowe krajowe,  

zagraniczne, różne opłaty i 

składki, odpisy na FŚS, 

podatek  

od nieruchomości, opłata  

za trwały zarząd, wyd. zw. 

z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi,  

szkolenia pracowników 

192 543,00 191 773,66 99,60% 15,64% 

Ogółem 1 229 027,00 1 226 419,77 99,79% 100% 

 

- rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej”. Na realizację zadań własnych wg art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy 

społecznej w zakresie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu 
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zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji oraz na funkcjonowanie mieszkania 

chronionego dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych  

i placówki opiekuńczo-wychowawczej przeznaczono środki planowe w kwocie 521 452,00 

Kwota wydatkowana wynosi 521 119,93  tj. 99,94% planu. 

 

Wydatki  Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz mieszkania chronionego stanowią:  

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi (§ 4010, 

4040, 4110, 4120, 4170) 

448 088,00 448 054,26 99,99% 85,98% 

pozostałe wydatki bieżące 

tj. rzeczowe świadczenia 

bhp, zakup materiałów, 

wyposażenia, energii el. 

i cieplnej, wody, badania  

z medycyny pracy, zakup 

usług  pozostałych, 

internetowych, rozmowy 

telefoniczne stacjonarne 

i komórkowe, zakup usług 

ekspertyz prawnych, 

podróże służbowe  krajowe, 

opłaty i składki,  odpisy na 

FŚS, wyd. zw.  

z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi- 

mieszkanie chronione, 

szkolenia pracowników 

73 364,00 73 065,67 99,59% 14,02% 

Ogółem 521 452,00 521 119,93 99,94% 100 % 

 

 

-rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”. Środki planowe przeznaczone zostały  

na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka  

tj. udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich 

dzieci, udzielanie pomocy na usamodzielnienia oraz pomocy na zagospodarowanie w formie 

wyprawki i kontynuowanie nauki oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzinom  

zawodowym, prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka  i osobom do pomocy jak również  

na wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem 4 koordynatorów pieczy zastępczej.  
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Środki na 2022r. w rozdziale 85508 w zakresie własnego budżetu powiatu bez dotacji 

celowych (§ 2160) oraz bez środków z innych powiatów  na porozumienia określone były 

planem w wysokości 1 438 988,00 wykonane zostały w kwocie 1 434 694,41 co stanowi 

99,70%. 

 

Wydatki na rodziny zastępcze i działalność koordynatorów pieczy zastępczej ze środków 

własnych powiatu stanowią:   

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (§ 4010, 

4040, 4110, 4120, 4170, 

4710) 

476 087,00 474 634,06 99,69% 33,08% 

pozostałe wydatki bieżące 

tj. rzeczowe świadczenia 

bhp, świadczenia społeczne, 

zakup materiałów  

i usług, badania  

z medycyny pracy,  

rozmowy komórkowe, 

kilometrówka, podróże 

służbowe krajowe, różne 

opłaty i składki, odpisy na 

FŚS, szkolenia 

pracowników 

962 901,00 960 060,34 99,70% 66,92% 

Ogółem 1 438 988,00 1 434 694,41 99,70% 100% 

 

 Wydatki budżetowe w kwocie 183 743,01 na dzieci z innego powiatu umieszczone  

w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu są finansowane na podstawie podpisanych 

porozumień z powiatem: ostrowskim, międzychodzkim, czarnkowsko-trzcianeckim, 

kępińskim, gostyńskim, opolskim, świdnickim, kaliskim, międzyrzeckim i oleśnickim . 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (§ 4110, 

4120, 4170) 

40 134,00 40 124,73 99,98% 21,84% 
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Pozostałe wydatki bieżące  

(§ 3110 świadczenia 

społeczne) 

149 334,00 143 618,28 96,17% 78,16% 

Ogółem 189 468,00 183 743,01 96,98% 100% 

 

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”. 

Rozdział zawiera oprócz dotacji (§ 2160) na wypłatę dodatków wychowawczych 

również wydatki na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 7 wychowanków 

placówki opiekuńczo-wychowawczej. Środki na 2022r. w rozdziale 85510 w zakresie budżetu 

własnego powiatu określone były planem w wysokości 31 568,00, wykonane zostały 

 w kwocie 31 528,32 co stanowi 99,87%. 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

Pozostałe wydatki bieżące 

(§ 3110 świadczenia 

społeczne) 

31 568,00 31 528,32 99,87% 100% 

ogółem 31 568,00 31 528,32 99,87% 100 % 

 

4. Środki z Fundusz Pomocy (§ 2100) na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zgodnie z ustawą z dn. 12. marca 2022r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 

-rozdział 85395 na zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy. 

Przekazane środki w kwocie 5 252,40 wykorzystano w kwocie 4 299,91 tj. 81,87%. 

Niewykorzystane środki w kwocie 952,49 zwrócono. 

 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (§ 4850) 
445,00 445,00 100% 10,35% 

Pozostałe wydatki bieżące  

tj. zakup materiałów i usług 
4 807,40 3 854,91 80,19% 89,65% 

Ogółem 5 252,40 4 299,91 81,87% 100% 
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-rozdział 85595 na finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy 

zastępczej. Przekazano środki w kwocie 15 087,83 i wykorzystano z tego 15 086,62 tj. 99,99%. 

Niewykorzystane środki w kwocie 1,21 zwrócono. 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2022 rok 

Wykonanie  

za 2022 rok 
% 

Udział %  

w 

wykonaniu 

ogółem 

wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (§ 4840, 

4850) 

4 165,06 4 165,06 100% 27,61% 

Pozostałe wydatki bieżące  

(§ 3290 świadczenia 

społeczne) 

10 922,77 10 921,56 99,99% 72,39% 

Ogółem 15 087,83 15 086,62 99,99% 100% 

 

5. Dochody budżetowe 

Wyszczególnienie 
Plan na 

2022r. 

Wykonanie 

w 2022r. 
% 

Należności 

pozostałe do 

zapłaty 

Należności 

wymagalne 

Dochody z najmu 

(czynsz) 

r. 70005 § 0750 

49 756,00 50 305,35 101,10% 0,00 0,00 

Dochody z najmu 

(media) 

r.70005 § 0830 

10 681,00 10 248,01 95,95% 0,00 0,00 

Wpływy z 

rozl./zwrotów z lat 

ubiegłych 

r.85218 § 0940 

3 847,00 3 847,40 100,01% 0,00 0,00 

Wpływy z tyt. 

odszkodowania 

r.85218 § 0950 

659,00 659,00 100% 0,00 0,00 

Dochody z tytułu 

egzekucji 

należności  

r.85508 § 0640 

0,00 0,00 0,00 107,60 107,60 
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Dochody z tyt. 

odpłatności rodz. 

biol. za pobyt 

dziecka w rodz. 

zastępczej  

r.85508 par.0680 

0,00 0,00 0,00 79 257,60 79 257,60 

Dochody z tyt. 

pieczy zastępczej  

( 10% płaci gmina)  

r. 85508 § 0830 

341 858,00 411 423,42 120,35% 0,00 0,00 

Odsetki ustawowe 

od nieterminowej 

wpłaty należności  

r. 85508 § 0920 

0,00 1,65 0,00 36 084,13 36 084,13 

Dochody z tytułu 

egzekucji 

należności   

r. 85510 § 0640 

0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 

Odpłatność 

rodziców 

biologicznych za 

pobyt dziecka w 

Domu Dziecka  

r. 85510 § 0680 

0,00 0,00 0,00 771,97 771,97 

Dochody z tyt. 

pieczy zastępczej 

(płaci gmina)  

r.85510 §0830 

465 651,00 460 007,57 98,79% 0,00 0,00 

Odsetki od 

nieterminowej 

wpłaty należności 

r. 85510 § 0920 

0,00 5,28 0,00 873,23 873,23 

Dochody z tyt. 

nienależnie 

pobranych 

świadczeń 

0,00 0,00 0,00 303,57 303,57 
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 r. 85510 § 0970 

RAZEM 872 452,00 936 497,68 107,34% 117 436,10 117 436,10 

 

Dochody budżetowe w 2022r. zostały zrealizowane w kwocie 936 497,68 na przyjęty plan  

w kwocie 872 452,00 tj. 107,34% 

 

Dochody w rozdziale 70005: 

z tyt. najmu/użytkowania pomieszczeń wykonano dochody łącznie w 100,19%.  

 

Dochody w rozdziale 85218: 

Dochody w 2022r. z tyt. nadpłaty abonamentu RTV za lata ubiegłe, odszkodowanie za spalony 

UPS zrealizowano w kwocie 4 506,40.  

 

Dochody w rozdziale 85508: 

Wykonano dochody łącznie w 120,35%. 

Należności wymagalne na 31.12.2022r. w kwocie 115 449,33 dotyczą odpłatności za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, odsetek ustawowych i kosztów upomnień. 

 

Dochody w rozdziale 85510: 

Wykonano dochody łącznie w 98,79%.  

Należności wymagalne na 31.12.2022r. w kwocie  1 986,77 dotyczą odpłatności za pobyt  

dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, odsetek ustawowych i kosztów upomnień oraz  

zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.  

 

 

IX. Współpraca, Szkolenia 

PCPR w 2022r. organizował spotkania i narady, m.in. z WTZ-ami, DPS-ami, oraz  

z Domem Dziecka, dotyczące bieżących spraw oraz ich funkcjonowania. 

           Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2022r. uczestniczyli w 

imprezach, zebraniach   i spotkaniach organizowanych przez instytucje pomocy społecznej 

gmin  i powiatu (DPS-y,  WTZ-y,  ŚDS-y, OPS-y, Dom Dziecka itp.).  
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Pracownicy Powiatowego Centrum brali udział w kursach, szkoleniach, konferencjach 

oraz seminariach i spotkaniach, z których część była bezpłatna, a w wyniku których pracownicy 

podnosili swoje kwalifikacje. W roku 2022 szkolenia odbywały się stacjonarnie oraz on- line. 

Niektóre ze szkoleń to: kodeks postępowania administracyjnego, sprawozdawczość budżetowa, 

szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pieczy zastępczej, prawo pracy, 

szkolenia  dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 roku współpracowało, m. in. z n/w 

instytucjami : 

- Sądem i kuratorami sądowymi, 

- Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

- Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu, 

- Wojewódzkim Urzędem Pracy,  

- Urząd Marszałkowski w Poznaniu, 

- Regionalnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

- Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, 

- Policją, 

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

- Organizacjami pozarządowymi, 

- Domem Dziecka, 

- DPS-ami, 

- WTZ-ami, 

- ŚDS- ami. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w „Przyjaznym pokoju przesłuchań dzieci” 

odbywały się spotkania z rodzicami zastępczymi, dziećmi  i rodzicami biologicznymi.  

W ramach współpracy z innymi instytucjami udostępniamy pomieszczenie „Przyjazny 

pokój przesłuchań dzieci” w celu przesłuchań małoletnich w obecności psychologa, 

prokuratora, sędziego. W 2022 roku z Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie było 14 informacji o 

konieczności skorzystania z Przyjaznego pokoju przesłuchań. 

 

 

X. Praca kancelaryjna i kadrowa w PCPR 

Stan na 31 grudzień 2022 rok to 24 osoby– 23,5 etatu ( 21 osoby PCPR –20,5 etatu,  

PZ – 3 etaty).  
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W 2022 roku zarejestrowano w PCPR 6842 pism przychodzących i 3412 pism 

wychodzących, a w Powiatowym Zespole zarejestrowano pism przychodzących 3625 i 

4645 pism wychodzących. 

 

XI. Zrealizowane zamierzenia PCPR-u  w  2022 roku  

1. Pozyskiwano środki z różnych źródeł na działalność lub na nowe zadania między 

innymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody 

Wielkopolskiego, PFRON. 

2. Pracownicy PCPR-u podnosili kwalifikacje. 

3. Remont pomieszczeń biurowych: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 

4. Kontynuacja rozpatrywania wniosków on-line w „Systemie Wsparcia dla Osób 

Niepełnoprawnych” celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. 

5. Kontynuacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł 

IV;  

6. Przystąpienie do programów: Samodzielność – Aktywność - Mobilność – dostępne 

mieszkania oraz Samodzielność – Aktywność – Mobilność - mieszkanie dla 

absolwentów. 

7. Zakończenie remontu w WTZ Kuźnica Grabowska – Program wyrównywania różnic 

między regionami III. 

8. Współpraca z DPS-ami,  WTZ-ami, ŚDS-ami, Domami Dziecka, organizacjami 

pozarządowymi. 

9. Współpraca z Fundacją im. Królowej Jadwigi. 

10. Współpraca z Wielkopolskim Bankiem Żywności  – żywność dla DPS-ów. 

11. Podjęcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, współpraca z różnymi organizacjami. 

12. Nadzór nad Jadłodzielnią. 

 

XII. Plany i zamierzenia na 2023r.  

 

1. Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na działalność lub nowe zadanie,                             

w tym na rozwój pieczy zastępczej, m.in. środki od Wojewody, WRPO, MRPiPS. 

2. Dalsze podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. 
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3. Rozwój świadczonych usług przez PCPR.  

 4.  Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. 

      5.  Przystąpienie i realizacja programu „Aktywny Samorząd” 

 

 

 


