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I. Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Olsztyńskim
W roku 2017 w Powiecie Olsztyńskim objęto opieką 227 rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka, w których wychowywało się 402 dzieci, w tym:
- 136 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 185 dzieci,
- 67 niezawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 91 dzieci,
- 12 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 43 dzieci,
- 3 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, w których wychowywało się 4 dzieci,
- 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których wychowywało
się 22 dzieci,
- 6 rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 57 dzieci.
W roku sprawozdawczym nawiązano współpracę z 21 nowymi rodzinami zastępczymi.
Po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu roku umieszczono 48 dzieci.
W ciągu roku 92 dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą, z czego:
- 18 dzieci powróciło do rodzin naturalnych,
- 4 dzieci zostało umieszczonych w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej,
- 31 dzieci przekazano do adopcji,
- 13 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 4 dzieci opuściło rodziny zastępcze z innego powodu,
- 22 dzieci osiągnęło pełnoletność i weszło w proces usamodzielnienia.
W ciągu roku rozwiązano 23 rodziny zastępcze.
Sporządzono: 580 okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej; 245 planów pomocy dziecku; 160 ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny
dom dziecka. Przekazano do sądów 525 sprawozdań z całokształtu sytuacji osobistej dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Zawarto 16 porozumień z innymi powiatami, z których 7 dotyczyło zwrotu kosztów za pobyt
dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych
powiatów, 9 dotyczyło zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów,
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu olsztyńskiego.
Wytypowano i przygotowano listę rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy
dziecka i usamodzielnionych wychowanków uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej
z Banku Żywności.
Przygotowano, zgodnie z art. 42 i 43 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, 30 opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym 22 pozytywne
i 8 negatywnych.
Przeprowadzono szkolenie programem PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza dla 30 osób
(20 rodzin) – kandydatów na niezawodowych opiekunów zastępczych.
Przeprowadzono szkolenie programem PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza dla 6 osób
(3 rodzin) – kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.
Przeprowadzono 40-godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu rozwijanie kompetencji
wychowawczych - „Szkołę dla rodziców”, skierowane do 15 opiekunów zastępczych.
Przygotowano i przekazano rejestr rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych
i rodzinnych domów dziecka zgodnie z wymogami ustawy, na potrzeby sądów.
Prowadzono rejestr dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i rejestr ich
rodziców biologicznych; rejestr dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, zgłaszanych do ośrodka
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adopcyjnego; rejestr wniosków przekazywanych do sądów celem uregulowania sytuacji prawnej
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Pracownicy działu pieczy zastępczej brali cykliczny udział w spotkaniach zespołu ds. pieczy
zastępczej Powiatu Olsztyńskiego. Organizowali i brali udział w posiedzeniach zespołu ds.
okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej m.in. z udziałem
rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, przedstawicieli szkół i ośrodków pomocy społecznej,
oraz przedstawicieli sądów i ośrodka adopcyjnego. Systematycznie brali udział w zespołach
ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w domach dla dzieci Powiatu Olsztyńskiego.
Pracownicy działu 9 razy organizowali i brali udział w wykonywaniu postanowień sądów,
dotyczących przekazywania dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej.
Przygotowano i przesłano do sądów 27 pozwów o ustalanie alimentów rodzicom
biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Opiniowano potrzebę zatrudniania rodziny pomocowej oraz osób do pomocy
w gospodarstwie domowym i opiece nad dziećmi w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach
dziecka.
Przygotowano dokumentację i zgłoszono do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Olsztynie 42 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Przygotowano i przesłano
do sądów 16 wniosków o uregulowanie sytuacji prawnej 21 dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej. Opiniowano przyznawanie różnych świadczeń pieniężnych dla rodzin
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i kompletowano całość niezbędnej
dokumentacji, łącznie z metryką sprawy i wskazaniem stosownych przepisów ustawy
i przekazywano do działu świadczeń celem sporządzenia decyzji administracyjnych. Sporządzano
na potrzeby sądów opinie dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i osób prowadzących
rodzinne domy dziecka.
Przygotowywano notatki urzędowe w sprawie rodziców biologicznych, których miejsca
zamieszkania nie można ustalić. Cyklicznie ustalano właściwość gmin, które winny ponosić koszty
utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Pracownicy działu zorganizowali i wzięli udział we wręczaniu petentom Starostwa
Olsztyńskiego białych wstążek w „Dniu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”.
Wspólnie z MOPS w Dobrym Mieście pracownik działu w ramach kampanii „Biała
wstążka” zorganizował akcję „Otwarte drzwi”.
Pracownicy działu zaangażowali do udziału w projektach: Aktywizujemy - usamodzielniamy
I i Aktywizujemy - usamodzielniamy II, 108 dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy
zastępczej oraz osób usamodzielnionych.
Systematycznie współpracowano z administratorem w zakresie systemu informatycznego
POMOST.
Przekazywano rodzinom zastępczym informacje i dokumentację rekrutacyjną dotyczącą
programów stypendialnych.
Pracownicy działu cyklicznie współpracowali z sądami, ośrodkami pomocy społecznej,
szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkiem adopcyjnym i innymi
specjalistami.
W ciągu roku 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęło wsparciem i opieką 163
rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których wychowywało się 320 dzieci.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 1918 razy odwiedzili rodziny zastępcze i prowadzących
rodzinne domy dziecka w ich miejscu zamieszkania oraz 67 razy spotkali się z nimi w siedzibach
ośrodków pomocy społecznej. Koordynatorzy 50 razy spotkali się z pełnoletnimi wychowankami
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rodzinnej pieczy zastępczej celem wsparcia przy sporządzaniu programów usamodzielnienia
i wyznaczeniu opiekunów procesu usamodzielnienia.
Koordynatorzy 105 razy brali udział w spotkaniach z rodzicami biologicznymi oraz innymi
członkami rodziny dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej celem zwiększenia
zaangażowania w opiekę nad w/w dziećmi. Koordynatorzy 98 razy uczestniczyli w posiedzeniach
sądów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej; w 13 przypadkach współpracowali z kuratorami
sądowymi; 708 razy podejmowali współpracę ze szkołami, w których uczą się dzieci umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej; 534 razy podejmowali współpracę z pracownikami ośrodków
pomocy społecznej; 82 razy współpracowali z innymi instytucjami tj. policją, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i innymi. W 54 przypadkach koordynatorzy udzielili pomocy
rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w umożliwieniu nawiązania
wzajemnego kontaktu.
Trzech psychologów udzieliło 59 rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy
dziecka 112 porad specjalistycznych. Psycholodzy sporządzili 57 opinii specjalistycznych, w tym
31 opinii dotyczących diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej, 2 opinie dotyczące więzi dzieci, 1 opinię dotyczącą procesu zaprzyjaźniania przyszłych
opiekunów zastępczych z dziećmi, 2 opinie dotyczące ewentualnych uchybień w opiece nad dziećmi
i podejrzenia stosowania przemocy, 21 opinii dotyczących braku zasadności wszczynania procedur
kwalifikujących dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej do przysposobienia. W związku z realizacją
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sporządzono 38 opinii psychologicznych
w sprawie motywacji i predyspozycji kandydatów na opiekunów zastępczych, rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinne domy dziecka.
W siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
prowadzono cykliczne spotkania w ramach grup wsparcia.
Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz różnego typu
placówki wymienione w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie
o pomocy społecznej, po osiągnięciu pełnoletności wspierani byli w procesie usamodzielnienia
w następujący sposób:
- współpracowano i świadczono stałą pomoc i wsparcie dla 123 osób, które w roku 2017 korzystało
z pomocy tut. Centrum (56 osób z placówek oraz 67 osób z rodzin zastępczych);
- pomocy na naukę udzielano dla 109 osób (60 osób z rodzin zastępczych i 49 osób z placówek);
- udzielano pomocy i wsparcia oraz kompletowano dokumentację dla osób składających wnioski
o przyznanie pomocy na zagospodarowanie. Rozpatrzono pozytywnie 14 takich wniosków (8 osób
z rodzin zastępczych oraz 6 osób z placówek);
- udzielano pomocy i wsparcia oraz kompletowano dokumentację dla osób składających wnioski
o przyznanie pomocy na usamodzielnienie. Rozpatrzono pozytywnie 14 takich wniosków (6 osób
z rodzin zastępczych i 8 osób z placówek);
- 23 osoby korzystały z pomocy dotyczącej poprawy warunków mieszkaniowych - 18 osób
z dofinansowania do stancji (14 osób z placówek i 4 osoby z rodzin zastępczych) oraz 5 osób poprzez
zamieszkanie w mieszkaniu chronionym (z placówki);
Z wychowankami zamieszkałymi na terenie powiatu olsztyńskiego przeprowadzano
wywiady środowiskowe celem ustalenia ich sytuacji materialno – bytowej – na potrzeby własne oraz
na potrzeby innych powiatów. Udzielano pomocy przy spisywaniu indywidualnych programów
usamodzielnienia oraz przy ich aktualizacji i ocenach końcowych.
W dniu 19.03.2017r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowali imprezę dla
opiekunów zastępczych i ich podopiecznych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Podczas
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spotkania odbyła się inscenizacja grupy teatralnej dla dzieci – Legenda Warmińska, kurs
improwizacji teatralnej dla dzieci przeprowadzony przez grupę teatralną, warsztaty budowy
pacynek, kącik rysunkowy oraz wspólne budowanie konstrukcji z klocków Lego na temat – Nasza
ulubiona bajka. Spotkanie zorganizowane było w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ulicy Kurta Obitza 1. W spotkaniu
uczestniczyło 40 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i 30 opiekunów zastępczych.
Łącznie – 70 osób.
W dniu 27.05.2017r. pracownicy działu zorganizowali II Sportowy Piknik Rodzin
Zastępczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Olsztyńskiego, który odbył się
na Stadionie Warmii, przy ulicy Sybiraków 36 w Olsztynie. W spotkaniu wzięło udział 107
podopiecznych pieczy zastępczej oraz 57 opiekunów. Łącznie – 164 osoby. Przygotowanymi
atrakcjami były: mecz piłki nożnej dzieci z rodzin zastępczych kontra dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych; mecz piłki nożnej pracownicy Centrum i opiekunowie zastępczy kontra dzieci
z rodzinnej pieczy zastępczej; mecz piłki nożnej dzieci z placówek kontra pracownicy Centrum
i opiekunowie zastępczy; pokazy sportowe – podnoszenie ciężarów, szermierka, karate, boks, Krav
Maga, MMA, Rugby Team, strzelectwo (łuk, wiatrówka, marker paintball); improwizacje teatralne;
animatorzy Karuzela Kultury: malowanie tatuaży, kręcenie balonów, puszczanie baniek mydlanych;
konkurs plastyczny; pokaz strażacki; stanowisko z pierwszą pomocą medyczną; zjeżdżalnia
tygrysek; fotobudka.
Po przeprowadzonej przez pracowników działu rekrutacji i zebraniu prawidłowo
wypełnionych kart kolonijnych w dniu 13.08.2017r. pracownik działu odprawił grupę kolonijną
dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, które wyjeżdżały do Ośrodka Wypoczynkowego „Mitur”
w Wiśle. Grupa składała się z 10 dzieci ze szkół podstawowych i 5 dzieci ze szkół
ponadpodstawowych. Miejsca na w/w kolonię zagwarantowało Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
W dniu 05.10.2017r. pracownicy działu zorganizowali w siedzibie Starostwa Powiatu
Olsztyńskiego konferencję dla niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka, w której uczestniczyło 39 osób. Konferencja miała na celu
omówienie bieżącej współpracy z pracownikami Centrum.
W dniu 02.12.2017r. pracownicy działu zorganizowali w siedzibie Starostwa Powiatu
Olsztyńskiego Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich
opiekunów. W spotkaniu wzięło udział 120 dzieci i 70 opiekunów. Łącznie – 190 osób. Atrakcją
tego spotkania były stanowiska, na których dzieci same robiły kartki i ozdoby świąteczne,
animatorzy zabaw przy muzyce, konkurs plastyczny, wizyta Mikołaja, który wręczał dzieciom
drobne prezenty, a także fotografowanie odbioru prezentu od Mikołaja przez każde dziecko.
Pracownicy działu przygotowali i przeprowadzili wśród opiekunów rodzinnej pieczy
zastępczej ankiety mające na celu zbadanie i zdiagnozowanie potrzeb oraz problemów z jakimi
najczęściej spotykają się rodziny zastępcze. Sporządzona została również analiza w/w ankiet.
W ramach działalności zespołu pieczy zastępczej sporządzono następujące sprawozdania
i informacje:
- PS - 02 za rok 2016;
- WRiSPZ za II półrocze 2016 r. oraz I półrocze 2017 r.;
- Realizacja Programu 500+, a system pieczy zastępczej w latach 2015 – 2016;
- Dzieci przeniesione w latach 2010-2017 z jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej do pieczy
instytucjonalnej;
- Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016;
- Sprawozdanie roczne z realizacji wykonywanych w dziale zadań za rok 2016;
- Sprawozdania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016;
- Informacja dotycząca procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej;
- Ankieta dotycząca monitoringu wdrażania „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2013-2017” za rok 2016;
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- Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2025;
- Liczba dzieci w pieczy zastępczej - własne i obce wg stanu na dzień 31.12.2016r.;
- Niepełnosprawność wśród dzieci w pieczy zastępczej, przysposobionych, rodzin zastępczych,
kandydatów na rodziny zastępcze, przysposabiających i kandydatów na rodzinę przysposabiającą.
Organizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Olsztyńskim w roku 2017
W roku sprawozdawczym w Powiecie Olsztyńskiem nie uległa zmianie ilość placówek
opiekuńczo-wychowawczych tj.: domów dla dzieci oraz liczba miejsc w w/w domach.
W 2017 roku Powiat Olsztyński prowadził 4 domy dla dzieci:
- Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu - placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego,
- Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach - placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu socjalizacyjnego,
- Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku - placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego,
- Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku - placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
interwencyjnego.
Według stanu na dzień 31.12.2017 roku liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Olsztyńskiego wynosiła 72, w tym:
- Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach - 30 miejsc.
- Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu - 14 miejsc.
- Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku - 14 miejsc.
- Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku - 14 miejsc.
Zgodnie z obwieszczeniem Nr 2/2017 Starosty Olsztyńskiego z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu Olsztyńskiego w 2017 r., koszty
utrzymania wychowanków Domów dla Dzieci wynosiły:
Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach
3 879,00 zł
Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu
3 914,00 zł
Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku
4 221,00 zł
Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku
4 287,00 zł
W roku 2017 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego wydano 44 skierowań,
w tym:
- 23 skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego: 13 do Domu
dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach, 5 do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu,
5 do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku.
- 21 skierowań do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego tj.: do Domu
dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku.
W roku 2017 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego skierowano po raz
pierwszy 18 dzieci:
- 4 do Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach (z naszego powiatu),
- 1 do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku (z naszego powiatu),
- 13 do Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku ( z naszego powiatu).
W roku 2017 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego z innych placówek
opiekuńczo - wychowawczych przeniesiono 12 dzieci, w tym:
- 8 do Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach (z naszego powiatu),
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- 1 do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu (z naszego powiatu),
- 3 do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku ( z naszego powiatu).
W roku 2017 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego z rodzinnej pieczy
zastępczej przeniesiono 6 dzieci, w tym:
- 4 do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu (z naszego powiatu),
- 1 do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku (z naszego powiatu),
- 1 do Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku (z naszego powiatu).
W roku 2017 wysłano 7 wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydanie
zezwolenia na przyjęcie małoletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu
olsztyńskiego na miejsca wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
(5 wniosków), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (1 wniosek) oraz schronisku
dla Nieletnich (1 wniosek), w tym: uzyskano 7 pozwoleń od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
na umieszczenie małoletniego dziecka na miejsce wychowanka przebywającego w MOS, MOW,
schronisku dla nieletnich.
W roku 2017 przeciętna liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu olsztyńskiego wynosiła 74 osób, w tym:
- 15 dzieci w Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu,
- 30 dzieci w Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach,
- 16 dzieci w Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku,
- 13 dzieci w Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku.
W 2017 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu olsztyńskiego
umieszczono 44 dzieci:
- 20 dzieci z rodziny naturalnej,
- 9 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej,
- 11 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 4 dzieci z innych powodów.
W 2017 roku z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego
odeszło 21 wychowanków do 18 roku życia, w tym:
- 5 powróciło do rodziny naturalnej,
- 2 zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy,
- 13 zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 1 został przysposobiony.
W 2017 roku z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego
odeszło - 15 wychowanków powyżej 18 roku życia, w tym:
- 2 powróciło do rodziny naturalnej,
- 12 założyło własne gospodarstwo domowe,
- 1 inny powód;
Głównymi powodami umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie powiatu olsztyńskiego, według stanu na 31.12.2017 r. (72 wychowanków) były: sieroctwo
(1 dzieci), półsieroctwo (1 dziecko), uzależnienie rodziców biologicznych od alkoholu (34 dzieci),
bezradność opiekuńczo-wychowawcza opiekunów (22 dzieci), małoletnie matki (3 dzieci), przemoc
domowa (2 dzieci), nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (5 osób), inny powód (4 dzieci).
Wiek wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu
olsztyńskiego, według stanu na 31.12.2017 r.: 2 dzieci poniżej pierwszego roku życia, 2 dzieci
w wieku od 4 do 6 lat, 14 dzieci w wieku od 7 do 13 lat, 48 dzieci w wieku od 14 do 17 lat, 6 osób
w wieku od 18 do 24 lat.
7

W roku 2017 Powiat Olsztyński nie podpisał porozumienia z innym powiatem w sprawie
określenia warunków i sposobu przekazania środków finansowych przez ten powiat za pobyt
dziecka z ich terenu a przebywającego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie
powiatu olsztyńskiego.
Według stanu na 31.12.2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
powiatu olsztyńskiego nie były umieszczone dzieci z innych powiatów.
Podczas 2017 roku odbyło się jedno zaplanowane spotkanie ze wszystkimi Dyrektorami
placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego. Indywidualne spotkania
Dyrektora oraz specjalisty pracy z rodziną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
z poszczególnymi dyrektorami w/w placówek odbywały się według bieżących potrzeb. W roku 2017
współpraca z pracownikami poszczególnych domów dla dzieci odbywała się na bieżąco.
W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie przeprowadziło trzy
wizytacje placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu olsztyńskiego (w Domu
dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach, Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku oraz
w Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku ), mające na celu sprawdzenie w jakim stopniu
w/w placówki zapewniają wychowankom odpowiednią opiekę oraz czy zaspokajają ich bieżące
potrzeby. Do w/w przeprowadzonych wizytacji nie wydano zaleceń pokontrolnych.
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II. Nadzorowanie świadczenia usług w domach pomocy społecznej
W 2017 r. Powiat Olsztyński prowadził 6 Domów Pomocy Społecznej:
- w Barczewie - dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;
- w Dobrym Mieście - dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;
- w Jonkowie - dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;
- w Grazymach - dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
- w Jezioranach - dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
- „Zacisze” w Olsztynku - dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W roku sprawozdawczym nie uległa zmianie ilość domów pomocy społecznej,
nie zmieniła się również liczba miejsc w w/w Domach.
Liczba miejsc w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński,
w roku sprawozdawczym przedstawiała się następująco:
DPS Barczewo
- 146 miejsc
DPS Grazymy
- 94 miejsca
DPS Jeziorany
- 145 miejsc
DPS Jonkowo
- 54 miejsca
DPS w Dobrym Mieście
- 16 miejsc
DPS „Zacisze” Olsztynek
- 194 miejsca
Zgodnie z obwieszczeniem Nr 1/2017 Starosty Olsztyńskiego z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2017 r., koszty utrzymania mieszkańców DPS
wynosiły:
Dom Pomocy Społecznej w Barczewie
- 2.955 zł
Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
- 3.471 zł
Dom Pomocy Społecznej w Grazymach
- 2.993 zł
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach
- 2.978 zł
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
- 3.286 zł
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku
- 2.850 zł
W roku 2017 rozpatrzono 121 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej,
z czego 22 zostało załatwionych odmownie.
W roku sprawozdawczym nie wpłynęły skargi na działalność domów pomocy społecznej
prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
W roku sprawozdawczym średnioroczne wykorzystanie miejsc w domach pomocy
społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego wyniosło 646,85, z czego w:
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie
- 145,17
Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
- 15,91
Domu Pomocy Społecznej w Grazymach
- 93,70
Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach
- 144,80
Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie
- 53,98
Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku
- 193,30
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez
Powiat Olsztyński przebywało 645 osób, z tego:
osoby umieszczone na starych zasadach
- 283
osoby umieszczone na nowych zasadach
- 362
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W roku sprawozdawczym wydano 299 decyzji administracyjnych w sprawach umieszczenia,
skierowania bądź ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej:
o umieszczeniu
- 72
inne (odmowne, uchylające)
- 17
o odpłatności za pobyt
-210
W roku 2017 do domów pomocy społecznej została przyjęto 72 osób, w tym:
2 umieszczono na tzw. starych zasadach i 70 na podstawie nowych przepisów.
W roku 2017 z domów pomocy społecznej odeszły 73 osoby, z czego 23 umieszczone
na starych zasadach oraz 50 umieszczonych na nowych zasadach.
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. na liście oczekujących na umieszczenie w domach
pomocy społecznej znajdowało się 40 osób, z czego: 10 w DPS w Barczewie, 3 w DPS w Dobrym
Mieście, 4 w DPS w Grazymach, 2 w DPS w Jezioranach, 8 w DPS w Jonkowie, 13 w DPS „Zacisze”
w Olsztynku.
Czas oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej prowadzonych przez
Powiat Olsztyński wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
DPS Barczewo
- do 1,5 miesiąca
DPS Dobre Miasto
- do 6 miesięcy
DPS Grazymy
- do 8 miesięcy
DPS Jeziorany
- do 6 miesięcy
DPS Jonkowo
- do 4 miesięcy
DPS „Zacisze” Olsztynek
- do 3 miesięcy.
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ZESTAWIENIE

danych o pracy domów pomocy społecznej za 2017 r. w oparciu o sprawozdania
MIEJSCA RZECZYWISTE, OCZEKUJĄCY
Osób w podeszłym wieku
i przewlekle
somatycznie chorych

Razem
Oczekujący na
umieszczenie
wg. stanu na
31.12.2017 r.

Umieszczone
w ciągu roku

Miejsca
rzeczywiste

Oczekujący na
umieszczenie

Umieszczeni w
roku

Miejsca
rzeczywiste

Oczekujący na
umieszczenie

Umieszczone w
roku

Miejsca
rzeczywiste

Oczekujący na
umieszczenie

Umieszczono
w roku

Osób przewlekle
psychicznie chorych

Miejsca
rzeczywiste

Nazwa
domu

Osób
niepełnosprawnych
intelektualnie

1.

DPS
Barczewo

146

10

36

146

10

36

-

-

-

-

-

-

2.

DPS
Dobre Miasto

16

3

4

16

3

4

-

-

-

-

-

-

3.

DPS
Grazymy

94

4

4

-

-

-

94

4

4

-

-

-

4.

DPS
Jeziorany

145

2

6

-

-

-

145

2

6

-

-

-

54

8

6

54

8

6

-

-

-

-

-

-

194

13

16

-

-

-

-

-

-

194

13

16

649

40

72

216

21

46

239

6

10

194

13

16

Lp.

5.
6.

DPS
Jonkowo
DPS
„Zacisze”
Olsztynek
RAZEM:

ZESTAWIENIE
danych o pracy domów pomocy społecznej za 2017 r. w oparciu o sprawozdania
MIESZKAŃCY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

powyżej 74 lat

emerytury lub
renty

zasiłku stałego

przez członów
rodziny

pełna odpłatność
gminy

opłaty w pełnej
wysokości

nie opuszczające
łóżek

RAZEM:

61-74

6.

41-60

5.

18-40

4.

do 18 lat

3.

liczba mieszkańców w
dniu 31.12.2017 r.

2.

DPS
Barczewo
DPS
Dobre Miasto
DPS
Grazymy
DPS
Jeziorany
DPS
Jonkowo
DPS
„Zacisze”
Olsztynek

Ubyło w 2017 r.

1.

Nazwa domu

Przybyło w 2017 r.

Lp.

liczba mieszkańców w
dniu 31.12.2016

Z liczby ogółem przypada na:

145

36

37

144

0

2

20

49

73

120

24

0

0

0

37

16

4

5

15

0

0

2

5

8

12

3

0

0

0

2

92

4

2

94

0

26

44

18

6

90

4

0

0

0

0

145

6

7

144

0

21

61

52

10

140

3

0

0

0

7

54

6

6

54

0

1

2

18

33

49

5

0

0

0

26

194

16

16

194

0

6

77

78

33

165

29

0

0

0

8

646

72

73

645

0

56

206

220

163

576

68

0

0

0

80

w wieku:

opłacający pobyt głównie z:
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ZESTAWIENIE
danych o pracy domów pomocy społecznej za 2017 r. w oparciu o sprawozdania
ZATRUDNIENIE W OSOBACH
z tego
L.p.

Nazwa Domu

Ogółem
zatrudnienie

na pełnym
etacie

w
niepełnym
wymiarze

inne formy
zatrudnienia

Ogółem na
podstawie
umowy
o pracę

z tego w działalności
kierujący
jednostkami
organizacyjnymi

opiekuńczo-terapeutycznej
i medyczno-rehabilitacyjnej

administra cyjnej

gospodarczej
i obsługi

DPS
Barczewo
DPS
Dobre Miasto
DPS
Grazymy

94

89

2

3

91

1

67

6

17

13

11

2

0

13

1

9

1

2

55

51

4

0

55

1

35

5

14

4.

DPS
Jeziorany

82

77

5

0

82

1

23

8

50

5.

DPS
Jonkowo

38

27

11

0

38

1

26

5

6

6.

DPS
„Zacisze”
Olsztynek

115

102

13

0

115

1

22

7

85

397

357

37

3

394

6

182

32

174

1.
2.
3.

RAZEM:
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III. Pomoc cudzoziemcom
W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nie realizowało
indywidualnych programów integracyjnych z cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy
bądź objętymi ochroną uzupełniającą. W powyższym okresie sprawozdawczym
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nie zgłosili się cudzoziemcy
uprawnieni do udzielenia pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r.
W roku sprawozdawczym tutejsze Centrum realizowało wypłatę świadczeń
przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego cudzoziemcom
zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego, którzy złożyli wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważniej Karty Polaka.
W 2017 r. świadczeniem zostały objęte 4 rodziny o łącznej liczbie 8 osób. Łącznie wypłacono
pomoc w kwocie 31.800 zł.
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IV. Działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Punktu
konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemami uzależnienia
i przemocy domowej
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Praca POIK w 2017 roku opierała się na interwencjach w miejscu zamieszkania rodzin
(patologicznych, zagrożonych patologią oraz niewydolnych opiekuńczo - wychowawczo),
pracy prowadzonej w siedzibie PCPR, a także na konsultacjach i interwencjach w sprawach
indywidualnych przypadków wspólnie z innymi instytucjami współpracującymi (władze gmin,
ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd, kuratorzy sądowi, prokuratura, szkoły, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, placówki lecznictwa odwykowego, placówki profilaktyki
i terapii uzależnień, zespoły interdyscyplinarne).
Do zakresu działań Ośrodka należy prowadzenie punktów interwencji kryzysowej.
Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonują 3 punkty o łącznej liczbie 7 miejsc:
- 3 miejsca w Biskupcu,
- 2 miejsca w Olsztynku ,
- 2 miejsca w Dobrym Mieście (w dniu 08.12.2017r. umowa została rozwiązana).
Punkty przeznaczone są do udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie nie mogącym powrócić do swojego miejsca zamieszkania. Zakres pomocy obejmuje
zapewnienie schronienia oraz pomoc prawną i psychologiczną. W 2017 r. z tej formy pomocy
skorzystała 1 osoba to ofiara przemocy domowej (1 osoba dorosła).
W ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pracownik tut.
Centrum uczestniczył w interwencjach w miejscu zamieszkania rodzin patologicznych,
zagrożonych patologią (liczba wyjazdów w teren: 10), udzielał indywidualnych porad
i przeprowadzał rozmowy wspierające osobiście w siedzibie PCPR, oraz przeprowadzał
rozmowy telefoniczne w trakcie całodobowego dyżuru telefonu interwencyjnego. Ponadto brał
udział z zespole interdyscyplinarnym na terenie powiatu olsztyńskiego, oraz uczestniczył
w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w domach dla dzieci.
W dniu 24 listopada 2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie została
zorganizowana kampania w formie przypinania „Białych Wstążek” w ramach
Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Dnia 2 grudnia 2017r. wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w ramach kampanii „Biała
Wstążka” została zorganizowana akcja „Otwarte Drzwi”. W ramach tej kampanii skorzystało
z porad psychologa 5 osób.
Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
W roku 2017 po raz pierwszy był prowadzony program psychologiczno-terapeutyczny
dla sprawców przemocy. Udział wzięło i ukończyło 12 osób.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone były w formie programu
korekcyjno--edukacyjnego dla sprawców przemocy. W 8 programach korekcyjno-
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edukacyjnych uczestniczyło 120 osób, w tym 23 kobiet i 97 mężczyzn, z terenu gmin:
Olsztynek, Jeziorany, Barczewo, Dobre Miasto i Biskupiec.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupa
Olsztynek gr. I
Olsztynek gr. II
Jeziorany
Barczewo
Dobre Miasto
Biskupiec I
Biskupiec II
Biskupiec (grupa kobiet)

Okres trwania programu
marzec - kwiecień
wrzesień – październik
kwiecień - czerwiec
marzec - czerwiec
kwiecień - czerwiec
marzec - czerwiec
sierpień - wrzesień
sierpień - wrzesień

Ilość uczestników
20 osób (w tym 3 kobiety)
12 osób (w tym 1 kobieta)
8
17
14 osób (w tym 7 kobiet)
17
20
12 kobiet
Razem: 120 osób,
w tym 23 kobiet i 97 mężczyzn

Po raz kolejny w powiecie olsztyńskim do programu korekcyjno-edukacyjnego
przystąpiły kobiety, w liczbie 23 osób. Programy z udziałem kobiet odbyły się w gminach
Biskupiec – 12 kobiet i Olsztynek – 4 kobiety oraz Dobre Miasto 7 kobiet. Głównymi
założeniami i celami programu jest: powstrzymanie przemocy; zatrzymanie, redukcja
i oduczanie zachowań agresywnych u uczestników; zaproponowanie nowych strategii radzenia
sobie z emocjonalnymi trudnościami; kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec
innych oraz odpowiedzialności za popełniane czyny. Praca związana była jednocześnie
z kontaktami z kuratorami mającymi nadzory w rodzinach, pracownikami służb społecznych,
dzielnicowymi, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
psychoterapeutami, psychologiem i radcą prawnym.
Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia i przemocy domowej
Punkt konsultacyjny zarejestrował od początku swojego istnienia 1510 rodzin (osoby),
które zgłosiły się na konsultacje specjalistyczne: psychologiczne i prawne związane
z uzależnieniami i przemocą. Niejednokrotnie każda z w/w rodzin wymaga więcej niż
jednorazowego spotkania ze specjalistami PK.
W 2017 r. specjaliści przyjęli 47 osób w tym:
- 37 osób skorzystało z pomocy psychologa. Były to porady z zakresu: przemocy w rodzinie;
uzależnienia od alkoholu, komputera i hazardu; konfliktów małżeńskich; trudności
wychowawczych;
- 10 osób skorzystało z pomocy radcy prawnego. Porad udzielono w zakresie: oddzielenia
dzieci od osoby stosującej przemoc; przygotowania wniosków do prokuratury o znęcanie się,
sformułowania pozwu o podział majątku, alimenty dla dzieci, rozwód i separację,
wymeldowania oraz uzyskania pomieszczenia zastępczego w chwili ucieczki.
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V. Działalność Działu Świadczeń i Sprawozdawczości
Na potrzeby rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka sporządzono 538 list płac
(dot. świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, kosztów zw. z potrzebami
przyjmowanego dziecka, utrzymania lokalu mieszkalnego, przeprowadzenia niezbędnego
remontu, świadczeń wypłacanych na skutek zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających
wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowań do wypoczynku).
Na potrzeby usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych/rodzinnych domów
dziecka sporządzono 108 list płac dotyczących pomocy na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do stancji,
na zagospodarowanie, na usamodzielnienie. Sporządzono 100 list płac w zakresie udzielonej
pomocy wychowankom pieczy instytucjonalnej na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do stancji,
na zagospodarowanie, na usamodzielnienie. Ponadto na potrzeby rządowego programu
Rodzina 500+ sporządzono 332 listy płac.
W ciągu roku sprawozdawczego sporządzono 493 decyzji administracyjnych
dotyczących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, z czego: 58 przyznających
świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka; 32 przyznające świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych
kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka; 19 przyznających świadczenia
pieniężne wypłacane na skutek zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ
na jakość sprawowanej opieki; 27 przyznających świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania lokalu mieszkalnego; 11 przyznających świadczenia na przeprowadzenie
niezbędnego remontu; 17 przyznających świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dziecka; 11 przyznających dodatek na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka niepełnosprawnego; 318 przyznających dodatek wychowawczy.
Sporządzono 49 decyzji administracyjnych dotyczących usamodzielnianych
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 11 dotyczących przyznania pomocy
na kontynuowanie nauki; 5 zawieszających pomoc na kontynuowanie nauki; 13 uchylających
przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki; 2 żądające zwrotu wypłaconego świadczenia,
4 przyznające pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez
dofinansowanie do stancji; 8 przyznających pomoc na zagospodarowanie; 6 przyznających
jednorazową pomoc na usamodzielnienie.
Sporządzono 93 decyzje administracyjne dla usamodzielnianych wychowanków
z instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym: 18 dotyczących przyznania pomocy
na kontynuowanie nauki; 3 zawieszające pomoc na kontynuowanie nauki, 12 uchylających
przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki; 2 uznające przyznaną pomoc na kontynuowanie
nauki za świadczenie nienależnie pobrane; 3 żądające zwrotu nienależnie wypłaconej pomocy
na naukę; 26 przyznających pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
poprzez dofinansowanie do stancji; 5 uchylających przyznanie pomocy w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do stancji; 1 uznającą
przyznaną pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych za świadczenie za
nienależnie pobrane; 1 odstępującą od żądania zwrotu za nienależnie pobrane świadczenie
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przyznane na zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych; 7 przyznających pomoc
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez umożliwienie zamieszkania
w mieszkaniu chronionym; 1 uchylającą pomoc przyznającą umożliwienie zamieszkania
w mieszkaniu chronionym; 6 przyznających pomoc na zagospodarowanie; 8 przyznających
jednorazową pomoc na usamodzielnienie.
Sporządzono 53 decyzje administracyjne w sprawie odpłatności rodziców
biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz
placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w tym 53 zwalniających rodziców z odpłatności.
Prowadzono korespondencję oraz udzielano niezbędnych informacji rodzinom
zastępczym/rodzinnym domom dziecka i usamodzielnionym wychowankom dotyczących
wypłacanych świadczeń a także wystawiano zaświadczenia z zakresu wypłacanych świadczeń.
Merytorycznie i rachunkowo opracowywano dokumenty dotyczące odpłatności gmin
za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Dokumenty te były podstawą do wystawienia
not obciążeniowych dla gmin Powiatu Olsztyńskiego. Weryfikowano comiesięczną odpłatność
za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej pochodzących z terenu powiatu olsztyńskiego,
a przebywających na terenie innych powiatów (opisywanie not księgowych).
Aktualizowano na bieżąco dane w systemie informatycznym „POMOST”.
Koordynowano i nadzorowano elektroniczny przepływ sprawozdań z zadań PCPR
w Centralnej Aplikacji Statystycznej,
Sporządzono następujące sprawozdania:
- MPiPS 03 za I i III kwartał 2017 r. dot. świadczeń dla osób usamodzielnianych (pomoc
społeczna),
- MPiPS 05 sprawozdanie półroczne za rok 2017 r. dot. świadczeń dla osób usamodzielnianych
(pomoc społeczna),
- WRiSPZ za I półrocze 2017 r. dot. świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym/rodzinnym
domom dziecka, usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.
Łącznie w 2017 r. przekazano za pośrednictwem CAS 65 sprawozdań i meldunków.
Świadczenia wydatkowane na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w 2017 roku
stanowiły kwoty:
Świadczenie na
pokrycie kosztów
utrzymania dzieci*:

3421071,64

Jednorazowe
świadczenie na
pokrycie
wydatków
związanych
z przyjęciem
dzieci:
40596,76

jednorazowa
pomoc losowa:

25769,00

Środki finansowe
na utrzymanie
lokalu
mieszkalnego

Koszty związane z
remontem

149650,86

22000

Świadczenia wydatkowane na pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili
zastępcze/rodzinne domy dziecka, wynosiły:
Wychowankowie
Rodzinnej pieczy
zastępczej
Kwota w zł

Pomoc na
kontynuowanie
nauki
251066,33

Pomoc na
usamodzielnienie
24966,00

Dofinansowanie
do wypoczynku

5100

rodziny

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc w uzyskaniu
odpowiednich warunków
mieszkaniowych (stancje)

19320,56

7114,20
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Świadczenia wydatkowane na pełnoletnich
instytucjonalną pieczę zastępczą, wynosiły:
Wychowankowie
Instytucjonalnej pieczy
zastępczej

Kwota w zł

Pomoc na
kontynuowanie nauki

195 838,18

Pomoc na
usamodzielnienie

48 066,00

wychowanków,

Pomoc na
zagospodarowanie
9 000,00

którzy

opuścili

Pomoc w uzyskaniu
odpowiednich
warunków
mieszkaniowych
(stancje)
31 980,48

19

VI. Działalność Powiatowego
o Niepełnosprawności w Olsztynie

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2017 prowadził
działalność na terenie powiatu olsztyńskiego i lidzbarskiego.
Zespół zorganizował ogółem 185 posiedzeń składów orzekających, w tym 12
posiedzeń wyjazdowych na terenie dwóch powiatów.
W 2017 r. do Zespołu wpłynęły 3942 wnioski, w tym dzieci do lat 16 - 596 wniosków.
Z terenu powiatu olsztyńskiego wpłynęło 2847 wniosków, w tym dzieci do lat 16 - 441
wniosków.
Orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności
Ogółem w roku 2017 wydano 3762 orzeczenia, w tym dzieci do lat 16 - 589 orzeczeń.
Z terenu powiatu olsztyńskiego wydano 2732 orzeczenia, w tym dzieci do lat 16 - 437 orzeczeń.
Od wydanych orzeczeń wniesiono 579 odwołań, z których 577 przekazano do rozpatrzenia
przez II instancję. Pozostałe 2 po ponownym rozpatrzeniu uznano za uzasadnione.
Legitymacje osób niepełnosprawnych
W roku sprawozdawczym wydano 660 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
w tym: 103 legitymacje dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia (powiat olsztyński
- 83 legitymacje); 557 legitymacji dla osób niepełnosprawnych po 16 roku życia (powiat
olsztyński - 403 legitymacje).
Karty parkingowe
W roku sprawozdawczym wydano ogółem 340 kart parkingowych, w tym – 330 kart
parkingowych, upoważniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych
znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu i postoju (powiat olsztyński- 277 kart) oraz 10
kart parkingowych dla instytucji (powiat olsztyński- 10 kart).
Najczęściej składano wnioski w celu odpowiedniego zatrudnienia, konieczności
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz korzystania z systemu
środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystania z usług socjalnych,
opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych).
Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności - Osoby po 16 roku życia - powiat olsztyński
Lp. Cel złożenia wniosku
1
2
3
4
5
6
7
8

Odpowiednie zatrudnienie
Szkolenie
Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji/korzystanie
z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/
Zasiłek pielęgnacyjny
Korzystanie z karty parkingowej
Inne:
Razem

Liczba
842
5
69
440
434
278
122
216
2406
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Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności - Osoby po 16 roku życia - powiat lidzbarski + powiat olsztyński
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cel złożenia wniosku
Liczba
Odpowiednie zatrudnienie
1245
Szkolenie
5
Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
100
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
557
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji/korzystanie z usług socjalnych,
642
opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/
Zasiłek pielęgnacyjny
Korzystanie z karty parkingowej
Inne:
Razem

358
150
289
3346

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności - Osoby przed 16 rokiem życia - powiat olsztyński
Lp.
1
2
3

Cel złożenia wniosku
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Inne
Razem

Liczba
409
15
17
441

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności - Osoby przed 16 rokiem życia - powiat lidzbarski + powiat olsztyński
Lp.
1
2
3

Cel złożenia wniosku
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Inne
Razem

Liczba
548
23
25
596

Liczba wydanych legitymacji - powiat olsztyński
Lp. Wyszczególnienie
Liczba
1
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności
83
2
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
403
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg
3
0
i uprawnień
Ogółem
486

Liczba wydanych legitymacji - powiat lidzbarski + powiat olsztyński
Lp. Wyszczególnienie
Liczba
1
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności
103
2
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
557
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg
3
0
i uprawnień
Ogółem
660
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VII. Działalność Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sprawozdanie z realizacji zadania: dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym
Wszystkie kompletne wnioski, które wpłynęły w 2017 r. i spełniały kryteria
obowiązujących przepisów prawa zostały rozpatrzone pozytywnie do momentu wyczerpania
środków finansowych.
Liczba przyjętych wniosków w 2017 r. ogółem
1 079
- z tego wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
162
I tak:
wnioski rozpatrzone pozytywnie i wypłacone dofinansowanie, w tym
992
- wnioski: dzieci niepełnosprawnych
155
- mieszkańcy wsi
588
- kobiety
518
wnioski rozpatrzone negatywnie, w tym:
79
- z tytułu brak środków
68
- inne przyczyny, np. niespełnienia ustawowych kryteriów
10
- śmierć
1
wnioski pozostawione bez rozpatrzenia, w tym:
8
- z tytułu niedostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie
7
- rezygnacja
1
Kwota na jaką złożono wnioski w 2017 r. wyniosła ogółem 788 912 zł, z tego:
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
169 950 zł
- dla dorosłych osób niepełnosprawnych
618 962 zł
Wydatki 2017 r. na realizację zadania wyniosły łącznie 718 573 zł i kształtowały się
następująco:
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
161 709 zł
- dla dorosłych osób niepełnosprawnych
556 864 zł
Realizacja zadania: dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
Wszystkie kompletne wnioski, które wpłynęły w 2017 r. i spełniały kryteria
obowiązujących przepisów prawa zostały rozpatrzone pozytywnie do momentu wyczerpania
środków finansowych.
Liczba przyjętych wniosków w 2017 r. ogółem
17
- z tego wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
2
I tak:
wnioski rozpatrzone pozytywnie i wypłacone dofinansowanie:
15
w tym:
- wnioski: dzieci niepełnosprawnych
2
- mieszkańcy wsi
10
- kobiety
9
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wnioski rozpatrzone negatywnie:
2
w tym:
- z tytułu brak środków
1
- śmierć
1
Kwota na jaką złożono wnioski w 2017 r. wyniosła ogółem 17 589 zł, z tego:
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
2 160 zł
- dla dorosłych osób niepełnosprawnych
15 429 zł
Wydatki 2017 r. na realizację zadania wyniosły łącznie 13 973 zł kształtowały się
następująco:
- 1 728 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- 12 245 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych
Realizacja
zadania:
dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych
W 2017 r. do PCPR w Olsztynie wpłynęło ogółem 130 wniosków na łączną kwotę:
1 468 313 zł, w tym na:
likwidację barier architektonicznych:
- 55 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych,
- 2 wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
likwidację barier w komunikowaniu się:
- 39 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych,
- 18 wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
likwidację barier technicznych
- 13 wniosków osób dorosłych niepełnosprawnych,
- 3 wnioski dziecka niepełnosprawnego.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę ogółem: 289 891 zł. Wydatkowanie środków
kształtowało się następująco:
- 38 844 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- 251 047 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
Likwidacja barier architektonicznych
Z 57 wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież
niepełnosprawna) na łączną kwotę: 1 195 639 zł:
- 14 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych,
- 2 wnioskodawców złożyło rezygnację,
- 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia dokumentów
w wyznaczonym terminie,
- 18 wnioskodawcom wydano odmowę z powodu niespełnienia kryteriów lub przyjętych zasad
dofinansowania w 2017 r.
- 20 wnioskodawcom wydano odmowy z powodu braku środków.
W roku 2017 zostało zawartych 14 umów. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę:
236 158 zł.
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Likwidacja barier w komunikowaniu się
Z 57 wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież
niepełnosprawna) na łączną kwotę: 214 849 zł:
- 2 wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone,
- 55 wnioskodawcom odmówiono dofinansowania z powodu niespełnienia przyjętych zasad
dofinansowania w 2017 r.,
W roku 2017 zostały zawarte 2 umowy. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę:
2 422 zł.
Likwidacja barier technicznych
Z 16 wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież
niepełnosprawna) na łączną kwotę: 57 825 zł:
- 15 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych,
- 1 wnioskodawcy odmówiono dofinansowania z powodu niespełnienia przyjętych zasad
dofinansowania w 2017 r., brak związku przedmiotu dofinansowania z likwidacją barier
technicznych.
W roku 2017 zostało zawartych 15 umów. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę:
51 311 zł.
Realizacja zadania: dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych w 2017 r.
W 2017 r. zostały zawarte i rozliczone 2 umowy na dofinansowanie w łącznej
wysokości: 4 420 zł. Wnioski zostały złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełno-Sprawnych w Jezioranach - cel dofinansowania: „Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną”, oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – cel dofinansowania: imprezy cykliczne.
Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę: 4.420 zł.
W 2017 roku złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania: 3 330 zł przez Polski
Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – cel dofinansowania:
imprezy cykliczne, które odbędą się w 2018 roku. Wniosek będzie rozpatrzony w roku 2018.
Realizacja zadania: dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych
W roku 2017 na realizację zadania: dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano kwotę
ogółem: 187 890 zł.
W roku sprawozdawczym wpłynęły 272 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się
o to dofinansowanie wraz z opiekunami wyniosła 368 osób (w tym 96 opiekunów).
W roku 2017 ogółem wypłacono dofinansowanie dla 173 osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami na łączną kwotę 187 890 zł.
Szczegółowo kształtowało się to w następujący sposób:
- dorośli niepełnosprawni z zpch - 4 osoby na kwotę 3 376 zł
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- pozostali dorośli niepełnosprawni - 84 osób na kwotę 95 726 zł
- dzieci i młodzież niepełnosprawna - 41 osób na kwotę 51 751 zł
- opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych - 15 osób na kwotę 12 660 zł
- opiekunowie dzieci i młodzieży - 29 osób na kwotę: 24 377 zł
z tego dofinansowanie dla 83 niepełnosprawnych mieszkańców wsi na kwotę 126 535 zł oraz
53 osoby niepełnosprawne stanowią kobiety na kwotę 71 623 zł.
Realizacja zadania: dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom
pozarządowym – „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych”
W 2017 r. Powiat Olsztyński ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
i organizacjom pozarządowym ze środków PFRON przez Powiat Olsztyński – „Świadczenie
usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych". Zadanie w formie usług asystenckich dla
10 pełnoletnich niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Biskupiec wymagających
pomocy w aktywnym i samodzielnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i społecznym oraz
w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Wpłynęła jedna oferta – Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.
W dniu 31 maja 2017 r. podpisano umowę pomiędzy Kołem PSONI w Biskupcu
a Powiatem Olsztyńskim reprezentowanym przez PCPR w Olsztynie o dofinansowanie
ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym – „Świadczenie
usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych”. Przyznano dofinansowanie w wysokości:
32 000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od dnia podpisania w/w umowy do dnia 15
grudnia 2017 r. Umowa zrealizowana zgodnie z przyjętymi założeniami i w całości rozliczona.
Finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie powiatu olsztyńskiego
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonowały
trzy warsztaty terapii zajęciowej:
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Biskupcu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Funkcjonuje od 1 lipca
2000 r. W 2017 roku w warsztacie uczestniczyło 49 osób niepełnosprawnych.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście. Funkcjonuje
od 1 grudnia 2004 r. W 2017 r. w warsztacie uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Olsztynku prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. Funkcjonuje od 30.12.2006 r. W roku 2017
w WTZ uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.
Kwoty dofinansowania działalności WTZ w roku 2017 ze środków PFRON
wyniosła łącznie 2 063 484 zł, z czego:
- 783.804 zł wypłacono Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Biskupcu,
- 799.800 zł wypłacono Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście,
- 479.880 zł wypłacono Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Olsztynku.
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W roku 2017 sporządzono 7 aneksów do umów o dofinansowanie ze środków PFRON
kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
W roku 2017 wykorzystano środki PFRON w kwocie: 2 063 484 zł. Z budżetu Powiatu
Olsztyńskiego zapłacono kwotę: 229 276 zł.
Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące poza terenem powiatu olsztyńskiego, którego
uczestnicy pochodzą z powiatu olsztyńskiego
W 2017 roku 18 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu
olsztyńskiego uczestniczyło w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących poza terenem
powiatu olsztyńskiego, tj. w Ostródzie, Nidzicy i Olsztynie. W związku z powyższym Powiat
Olsztyński pokrył ze środków własnych 10% kosztów rocznego utrzymania uczestników
warsztatu terapii zajęciowej w Ostródzie, Nidzicy i Olsztynie.
Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie powiatu olsztyńskiego, którego
uczestnicy pochodzą z terenu poza powiatem olsztyńskim
W 2017 roku 19 osób niepełnosprawnych mieszkających poza terenem powiatu
olsztyńskiego uczestniczyło w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie
powiatu olsztyńskiego, tj. w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku. W związku
z powyższym Powiaty: Mrągowski, Ostródzki, Bartoszycki, Lidzbarski, Kętrzyński
i Szczycieński, których mieszkańcy uczestniczyli na zajęciach warsztatów terapii zajęciowej
funkcjonujących na terenie powiatu olsztyńskiego pokryły ze środków własnych 10% kosztów
rocznego utrzymania tych uczestników. W tym celu sporządzono i podpisano 7 aneksów do już
zawartych porozumień.
Kontrole
W ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanych
ze środków PFRON przeprowadzono kontrole:
- w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Kontrole dotyczyły zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego i likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. Wszystkie
przedmioty dofinansowania znajdowały się w miejscu zamieszkania wnioskodawców, były
sprawne technicznie i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem – 10 kontroli;
- warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu i Koło Dobrym Mieście oraz
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Olsztynku – 3 kontrole;
- prawidłowości wykonania usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych – zgodnie
z umową z dnia 31 maja 2017 r. o dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
i organizacjom pozarządowym – „Świadczenie usług asystenckich dla osób
niepełnosprawnych”. Wydano zalecenia pokontrolne, które zostały spełnione;
- w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - 12 kontroli (w zakresie
umów zawartych w 2016 roku) w następujących obszarach:
- obszar A Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu – 3 kontrole,
- obszar B Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 7 kontroli,
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- obszar C Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 kontrole.
W wyniku przeprowadzonych kontroli potwierdzono zgodność posiadanego przedmiotu
dofinansowania z przedmiotem, określonym w umowie i w dokumencie finansowym,
stanowiącym podstawę wypłaty środków PFRON.
Realizacja programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”
w roku 2017
W roku 2017 złożono do siedziby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wystąpienie w sprawie
uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”. W dniu 15 września 2017 r. podpisano z PFRON stosowną umowę
o dofinansowanie ze środków PFRON projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu – Obszar D Likwidacja barier
transportowych poprzez zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 228 000 zł.
W dniu 29 września 2017 r. podpisano umowę pomiędzy Kołem PSONI w Biskupcu
a Powiatem Olsztyńskim reprezentowanym przez PCPR w Olsztynie na dofinansowanie
zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatu
Terapii zajęciowej w Biskupcu. Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przyznanych
środków finansowych PFRON wyznaczono do dnia 28 lutego 2018 r.
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
W roku 2017 Powiat Olsztyński reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Olsztynie przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisano Aneks nr 12 do Umowy nr AS 3/000016/14/D z dnia
04 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Kolejny aneks nr 13 do powyższej umowy został zawarty w dniu 12 grudnia 2017 r.
W 2017 roku program obejmował następujące formy wsparcia:
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
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– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości).
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej;
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane w terminach: od 15.05.2017 r.
do 30.08.2017 r. w ramach Modułu I oraz od 06.03.2017 r. do 10.10.2017 r. w ramach
Modułu II w zakresie dofinansowania/refundacji kosztów nauki.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie dostarczono osobiście oraz
za pośrednictwem poczty 133 wnioski na łączną kwotę: 419 477,65 zł, z czego 13 wniosków
wpłynęło po wyznaczonym terminie. Na prośbę wnioskodawców przywrócono termin
do złożenia wniosku.
Sposób rozpatrzenia wniosków:
- 126 wniosków otrzymało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, z czego 3 osoby
niepełnosprawne zrezygnowały z dofinansowania przed zawarciem umowy
- 6 wniosków otrzymało negatywną ocenę formalną - nie spełniały kryterium uprawniających
do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
- 1 wniosek przekazany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, zgodnie
z właściwością miejscową.
Zawarto 123 umowy na łączną kwotę 353 315 zł, co stanowi 99,2 % limitu
otrzymanych środków PFRON. Wszystkie umowy z Modułu I zostały zrealizowane
i wypłacono dofinansowanie. Umowy z Modułu II- dofinansowanie kosztów nauki za
1 półrocze 2017 roku zostały wypłacone w całości, natomiast za 2 półrocze są w trakcie
realizacji i sukcesywnie wypłacane po dostarczeniu przez osoby niepełnosprawne stosownych
dokumentów z uczelni, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
Realizację programu przedstawia poniższa tabela:
Obszary
wsparcia

Wnioski złożone
Liczba
Wnioskowana
złożonych
kwota
wniosków
dofinansowania

Wnioski pozytywnie rozpatrzone
Liczba
dofinansowanych
wniosków

Kwota
dofinansowania

Liczba

A1

4

19 690,00

4

19 690,00

4

A2

3

4 207,50

3

4 079,00

3

B1

28

131 575,63

24

119 488,00

24

B2

2

6 000,00

2

4 000,00

2

C2

12

19 992,02

11

17 992,00

11

C3
C4
D
Moduł
II
Razem

1
1
9

20 000,00
1 039,50
13 878,00

1
1
7

20 000,000
1 039,00
11 776,00

1
1
7

73

203 095,00

70

155 251,00

70

133

419 477,65

123

353 315,00

123

samochodów, do których zakupiono i zamontowano
oprzyrządowanie
osób, które uzyskały prawo jazdy kat. B
zakupionych sprzętów elektronicznych wraz
z oprogramowaniem
osób korzystających ze szkolenia obsługi sprzętu
i oprogramowania
serwisowanych wózków inwalidzkich o napędzie
elektrycznym
zakupionych nowoczesnych protez
serwisowanych nowoczesnych protez
osób objętych pomocą w utrzymaniu aktywności zawodowej
udzielonych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym
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W 2017 roku zgodnie z zapisem ust.8 dokumentu pn.: „Kierunki działań (…)”
- Załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r. przeprowadzone
zostały działania promocyjne programu. W ramach działań promocyjnych przekazane zostały
informacje o realizacji pilotażowego programu i o możliwości uzyskania wsparcia dla osób
niepełnosprawnych w formie:
- ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej (04.03.2017 r.,31.08.2017 r.);
- przesłano informację do: miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, domów
pomocy społecznej, urzędów miasta i gmin, stowarzyszeń, ponadgimnazjalnych placówek
oświatowych, w tym ośrodków szkolno - wychowawczych działających na terenie powiatu
olsztyńskiego;
- przekazano informację do Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa
Powiatowego w Olsztynie;
- zamieszczono informację na tablicach informacyjnych w PCPR i Starostwie;
- informacje o programie udostępnione były na stronie internetowej PCPR i Powiatu.
W dniach od 08.03.2017 r. do 26.07.2017 r. przeprowadzono ewaluację wśród
beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd, tj.
Moduł I – 34 osoby i Moduł II – 52 osoby. Celem badania było pozyskanie informacji
dotyczących efektywności programu oraz oceny jego rezultatów na terenie naszego powiatu.
Uczestnicy wypełnili kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych pilotażowego programu Aktywny
Samorząd realizowanego w 2016 r. podsumowujące program. Po dokonaniu analizy zebranego
materiału sporządzono raport z ewaluacji.
Przygotowywanie projektów uchwał dot. podziału środków PFRON
W roku 2017 przygotowano projekty uchwał:
- Uchwała Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 wraz
z uzasadnieniem podziału środków,
- 3 Uchwały Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie zmiany przeznaczenia środków
w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian,
- 2 Uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 wraz
z uzasadnieniem podziału środków.
Zapotrzebowanie na środki PFRON w 2017 r.
W 2017 r. sporządzono 12 wniosków o przekazanie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
Sprawozdawczość
- sprawozdania rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania
osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2017 r. W 2017 r. sporządzono
4 kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2017 r.;
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- monitoring „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych
na lata 2016-2020”. W 2017 r. sporządzono i przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016 oraz plan działań
na rok 2017 umożliwiające analizę realizacji zadań i osiąganych efektów „Wojewódzkiego
programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy
w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”
- monitoring „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim
na lata 2016-2025”. W 2017 r. przekazano dane zawarte w tabelach Obszaru II. Integracja
społeczna osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności, choroby lub wieku.
Plan kontroli w 2018 roku
Zadania:
- Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się - 5 kontroli w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej (w tym dzieci i młodzież) - wnioskodawcy wybrani losowo. Termin
kontroli: III, IV kwartał 2018 r.
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 5 kontroli miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej (w tym dzieci i młodzież) - wnioskodawcy wybrani losowo. Termin
kontroli: III, IV kwartał 2018 r.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej - 1 kontrola w każdym z warsztatów działających na terenie
powiatu olsztyńskiego, tj. w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku. Termin kontroli: III, IV
kwartał 2018 r.
- „Aktywny Samorząd” - nie mniej niż 10% umów zawartych w danym roku - wnioskodawcy
wybrani losowo. Termin kontroli: do 30 września 2018 r.
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VIII. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Olsztyńskim
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 69
ze zm.) do zadań własnych Powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Uchwałą Nr XIII/126/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 31 marca 2016r. została
przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata
2016 – 2025.
Cel główny obowiązującej Strategii sformułowano w następujący sposób:
,,Poprawa funkcjonowania mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w środowisku rodzinnym,
społecznym i zawodowym”.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów strategicznych oraz przypisanych
im celów szczegółowych, uporządkowanych w pięciu priorytetowych obszarach interwencji:
1. Kompleksowy i spójny system wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców oraz całych rodzin.
2. Integracja społeczna osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności, choroby
lub wieku.
3. Stymulowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
4. Kreowanie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu ludności.
5. Poprawa współpracy oraz jakości usług społecznych w powiecie.
Zgodnie z art. 112 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, jednostką koordynującą
realizację strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Jednakże
w wybranych obszarach interwencji za inicjowanie oraz koordynację działań odpowiadają inne
jednostki organizacyjne powiatu tj.:
• Starostwo Powiatowe w Olsztynie - za działania w zakresie ochrony zdrowia, oświaty,
kultury i sportu,
• Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego - za działania skierowane w zakresie aktywizacji
lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu.
Zgodnie z rozdziałem VI ,,Zarządzanie realizacją Strategii” wdrażanie założeń
Strategii w poszczególnych priorytetowych obszarach interwencji jest monitorowane
corocznie, w zakresie każdego z obszarów w oparciu o sformułowany katalog wskaźników.
Monitoring Strategii za rok 2017 odbył się z szerokim udziałem instytucji, organizacji
i podmiotów odpowiedzialnych lub przyjmujących na siebie zadania z zakresu pomocy
społecznej. Dane do monitoringu strategii przekazały następujące instytucje: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Barczewie, MOPS w Biskupcu, MOPS w Dobrym Mieście, MOPS
w Jezioranach, MOPS w Olsztynku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach
z siedzibą w Tuławkach, GOPS w Gietrzwałdzie, GOPS w Jonkowie, GOPS w Kolnie, GOPS
w Purdzie, GOPS w Stawigudzie, GOPS w Świątkach, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście, WTZ w Biskupcu, WTZ w Olsztynku,
Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu, Dom Pomocy Społecznej Barczewie, DPS
w Grazymach, DPS w Jezioranach, DPS w Jonkowie, DPS w Olsztynku, DPS w Dobrym
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Mieście, Starostwo Powiatowe w Olsztynie (Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Wydział Organizacyjny), Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Przedstawiony monitoring Strategii przeprowadzony jest w roku 2017 po raz drugi.
Zebrane dane ilościowe z w/w instytucji będące źródłem informacji o stanie realizacji
założonych celów, opisują działania, które udało się zrealizować w przebiegu drugiego roku
wdrażania Strategii z jednoczesnym porównaniem do roku ubiegłego (załącznik nr 1).
Analiza zebranych informacji wykazała 63% wzrost wskaźników realizacji działań
zawartych w opisie poszczególnych obszarów interwencji tj. m.in. liczby zorganizowanych
wydarzeń, kampanii oraz liczy osób w nich uczestniczących a także osób lub rodzin objętych
wsparciem.
Mając na uwadze przedstawione w poszczególnych obszarach wskaźniki realizacji
działań za rok 2017, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nie rekomenduje,
na rok 2018, dokonywania zmian lub aktualizacji opisanej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025.
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IX. Wykonanie planu budżetowego
Dochody budżetowe
Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 r. Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przedstawia się następująco:
1/ rozdział 85218 p.0870 – 500,00 – dochody z tyt. sprzedaży samochodu służbowego,
2/ rozdział 85218 p. 0920 – 145,63 – odsetki bankowe,
3/ rozdział 85218 p. 0970 – 3.140,00 – odszkodowanie z tyt. wypadku komunikacyjnego,
4/ rozdział 85220 p. 0830 - 1.617,00 – dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione,
5/ rozdział 85311 p. 0920 – 2,64 – odsetki od środków przekazanych dla WTZ,
6/ rozdział 85321 p. 2360 – 359,10 – 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za karty
parkingowe,
7/ rozdział 85324 p. 0970 – 109.652,61 – środki na koszty obsługi PFRON,
8/ rozdział 85508 p. 0920 – 23,23 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych,
9/ rozdział 85508 p. 0940 – 723,93 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych za lata ubiegłe
10/ rozdział 85508 p. 2900 – 1.274.164,02 – wpłaty z powiatów i gmin za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych
12/ rozdział 85510 p. 2900 – 845.836,98 – wpłaty z powiatów i gmin za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Razem 2.236.165,14 zł co stanowi 105 % planu, który wynosił 2.125.946,00 zł.
Wydatki budżetowe
Ogólna kwota wydatków poniesionych w 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie wyniosła 10.385.128,96 zł. Wydatki zostały zakwalifikowane do 11 rozdziałów
klasyfikacji wydatków budżetowych.
Dział 851
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na poradnictwo psychologiczne i prawne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przemocy domowej wydano 11 110,58 zł (90% planu).
Dział 852
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutyczne
dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał na 2017
rok dotację w wysokości 111 672 zł.
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Dotacja została wykorzystana w 100% na wynagrodzenie specjalistów realizujących
zadanie. Program zrealizowano na rzecz 132 sprawców przemocy w powiecie olsztyńskim.
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
PCPR na realizację zadań wydało 1 123 742,12 zł, co stanowi 99% planu wydatków
budżetu PCPR. W 2017r. dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 68 661,16 zł (samochód
osobowy i kserokopiarka).
Zobowiązania na 31.12.2017 r. wyniosły 60 687,70 zł. Są to zobowiązania wobec
pracowników i ZUS z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Rozdział 85220 - Mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej.
PCPR dysponuje, według stanu na 31.12.2017 r., sześcioma mieszkaniami chronionymi
(6 miejsc), z których korzystało 5 osób. Wydatki na utrzymanie mieszkań wyniosły
11 502,27 zł. Na działalność z zakresu interwencji kryzysowej - punkty w Biskupcu, Olsztynku
i Dobrym Mieście - wydano 130 912,72 zł.
Ogółem wydatki w rozdziale 85220 wyniosły 142 414,99 zł /99% planu/.
Zobowiązania na 31.12.2017 r. wyniosły 6 219,61 zł i wynikają z naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł
na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu.
Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z umową.
Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85295 wyniosły 10 000 zł, co stanowi 100%
planu.
Dział 853
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych powiaty są zobowiązane do współfinansowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej. W 2017 roku udział powiatów wynosił 10% wydatków ponoszonych przez
warsztaty na działalność co dało kwotę 229 276 zł. Środki zostały przekazane niżej
wymienionym stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty:
1/ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Koło w Biskupcu - 87 089,33 zł,
- Koło w Dobrym Mieście - 88 866,67 zł.
2/ Stowarzysz. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku - 53 320,00 zł.

34

Ponadto za udział mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej
działających na terenie innych powiatów przekazaliśmy dotacje w kwocie 29 325,82 zł, w tym:
- Powiatowi Nidzickiemu - 3 702,77 zł,
- Powiatowi Ostródzkiemu - 1 777,34 zł,
- Miastu Olsztyn - 23 845,71 zł.
Łączne wydatki na dofinansowanie niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu
uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej wyniosły 258 601,82 zł.
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budżecie PCPR
wyniosły 546 142,00 zł (wskaźnik wykonania planu - 99,8%). Niewykorzystana dotacja
w wysokości 1 025 zł została zwrócona w styczniu’2018r.
PZdsOoN finansowany jest wyłącznie z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku oprócz mieszkańców powiatu
olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców powiatu lidzbarskiego.
Zobowiązania na 31.12.2017r. w wysokości 23 781,81 zł dotyczą naliczenia
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 85324 – PFRON
Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydano
109 652,61 zł.
Środki uzyskiwane z PFRON na obsługę realizacji zadań w wysokości 2,5% i 5%
(program „Aktywny Samorząd”) od środków wykorzystanych na realizację zadań pokryły
ok 90% faktycznie poniesionych wydatków. Kwota części wynagrodzeń pracowników za
grudzień, zakupu artykułów biurowych oraz wynagrodzenia inżyniera, zajmującego się
sprawdzaniem kosztorysów prac budowlanych zostało pokryte z wydatków PCPR.
Zobowiązania na 31.12.2017r. w wysokości 8 719,48 zł wynikają z naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
W 2017r. PCPR w Olsztynie realizowało wypłaty decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka na łączną kwotę 31 800 zł.
Ponadto od września’2017r. PCPR przystąpiło do realizacji dwóch projektów
dofinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1” i „Aktywizujemy
i usamodzielniamy - 2”. Projekty obejmują realizację działań na rzecz usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniający
kompleksowe przygotowanie ich do samodzielności. Projekt „Aktywizujemy
i usamodzielniamy - 1” realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Nidzickim (PCPR
w Nidzicy). Projekty realizowane będą do końca 2019r.
W 2017r. poniesiono następujące wydatki:
- p. 3119 - 10 640,00 zł - świadczenia społeczne – udział własny w projektach
- p. 4017 - 6 992,00 zł- dodatek specjalny dla pracowników
35

- p. 4177 – 7 200,00 zł - wynagrodzenia z tyt. um.- zlecenia
- p. 4307 – 6 426,00 zł - usługi obce - diagnoza doradztwa zawodowego dla uczestników
projektu. Łączne wydatki z projektów w 2017r. wyniosły 31 258,00 zł.
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia
wychowanków rodzin zastępczych w ramach wydatków rozdziału 85508 przedstawia się
następująco:
1) pomoc pieniężna na dzieci

3 414 294,02

2) usamodzielnienia:
- pomoc pieniężna (6 osób)
- na kontynuowanie nauki (60 osób)

24 966,00
251 066,33

- świadczenia rzeczowe (8 osób)

19 320,56

3) wypłata świadczeń związanych z przyjęciem dziecka do rodziny

40 596,76

4) wypłata świadczeń losowych

25 769,00

5) pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (4 osoby)

7 114,20

6) dofinansowanie do wypoczynku (17 dzieci)

5 100,00

Razem

3 788 226,87

Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2017 roku następujące wydatki:
1/ środki przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu
- 449 946,57 zł,
2/ wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia
opiekuńczego, osób do pomocy, psychologa i koordynatorów /p.4010, p.4040 i p.4170
- 1 252 356,31 zł, (w tym z dotacji Wojewody - 188 335,00 zł),
3/ składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2
- 211 664,06 zł,
4/ środki na utrzymania lokalu dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin
zastępczych – 149 650,86 zł,
5/ remonty lokali rodzin zastępczych – 22 000 zł,
6/ inne wydatki – art. biurowe, paliwo, usługi obce, remont pomieszczeń, podróże służbowe,
ZFŚS – 99 887,40 zł.
W rozdziale poniesiono ponadto wydatki sfinansowane z dotacji MPiPS na wypłatę
dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 1 639 249,31 zł,
z tego na wypłatę świadczeń /p.3110/ - 1 623 019,12 zł a na koszty obsługi /p.4010, 4110,
4120, 4210 i 4300/ - 16 230,19 zł.
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Łączna kwota wydatków w rozdziale 85508 wyniosła 7 612 981,38 zł, co stanowi 98%
planu wynoszącego 7 787 509 zł. Z dotacji celowych z budżetu państwa udało się pozyskać
łącznie środki w wysokości 188 335,00 zł, które przeznaczono na refundację poniesionych
wydatków.
Zobowiązania na 31.12.2017r. wyniosły 27 839,81 zł i są to zobowiązania wobec
pracowników i ZUS wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została w rozdziale
85510 kwota 290 000 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienia wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych i wpłaty z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki wyniosły 284 884,66 zł
co stanowi 98 % planu.
Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:
1/ udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 8 osobom w łącznej kwocie
48 066,00 zł,
2/ na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków wydano 195 838,18 zł,
3/ 14 osób otrzymało pomoc w wysokości 31 980,48 zł na uzyskanie odpowiednich warunków
mieszkaniowych,
4/ 6 osób pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 9 000,00 zł.
Ponadto w budżecie PCPR zaplanowana została kwota 113 533 zł na koszty utrzymania
dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki
na ten cel wyniosły 111 868,80 zł. Środki na podstawie podpisanego porozumienia, zostały
przekazane do Miasta Olsztyna.
Łączne wydatki w r. 85510 wyniosły 396 753,46 zł, co stanowi 98% planu.
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X. Pozostała działalność
Realizacja projektów unijnych w roku 2017.
W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie rozpoczęło realizację
dwóch tożsamych projektów pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy - 1” oraz
„Aktywizujemy i Usamodzielniamy - 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę dofinansowania
1.664,151,68 zł.
Realizacja w/w projektów przewidziana jest na okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r.
Działania projektu są skierowane do 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących
na terenie 12 gmin powiatu olsztyńskiego wchodzących w skład MOF Olsztyn oraz poza MOF
Olsztyn a także powiatu nidzickiego.
Realizacją projektów objęte są dwie grupy odbiorców:
1) 30 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-16 lat, którzy przygotowują się
do usamodzielnienia.
2) 80 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.
Celem projektów jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej
oraz ograniczenie marginalizacji 110 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
Grupa ta w szczególności wymaga wsparcia społecznego ukierunkowanego
na podniesienie poczucia własnej wartości umożliwiającego podejmowanie wyzwań
związanych głównie z nauką oraz nabycia kompetencji umożliwiających profesjonalne
przygotowanie do wymogów obecnego rynku pracy. Wychowankowie opuszczający pieczę
zastępczą mają ograniczone możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. W zderzeniu
z dorosłością z koniecznością posiadają trudności odnalezienia się na rynku pracy. Wiele
młodych osób wymaga w tym okresie działań wspierających. Działania projektów mają im
to zapewnić.
Cel projektów zostanie osiągnięty poprzez realizację różnych form aktywizacji
społeczno-zawodowych wynikających z indywidualnej diagnozy oraz opracowanej ścieżki
reintegracji dla każdej osoby. Działania aktywizacyjne podzielone zostały na dziewięć bloków
tematycznych jak: wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
i umiejętności społecznych, rozwój osobisty, trening zastępowania agresji, trening kompetencji
wychowawczych, planowanie swojej kariery zawodowej, indywidualne poradnictwo
zawodowe, szkolenia, staże, mieszkania treningowe, promocja zdrowia i aktywnego stylu
życia. Efektem działań projektów będzie poprawa jakości życia, nabycie lub zwiększenie
umiejętności społecznych, kompetencji wychowawczych umiejętności i kwalifikacji
zawodowych oraz samodzielności w dorosłym życiu.
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XI. Kontrole zewnętrzne

W dniach 18-21.04.2017 r., przez inspektora ds. kontroli finansowej Starostwa
Powiatowego w Olsztynie, przeprowadzona została kontrola problemowa gospodarki
finansowej tutejszego Centrum. Z uwagi na niestwierdzone nieprawidłowości zaleceń
pokontrolnych nie wydano.
W maju 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przeprowadził kontrolę
w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy osób wykonujących
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Działalność tutejszego Centrum w zakresie
objętym kontrolą oceniono pozytywnie.
W dniu 17.05.2017 r. zakończyła się kontrola (rozpoczęta dnia 20.12.2016 r.),
przeprowadzona przez audytora wewnętrznego oraz głównego specjalistę Wydziału
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie w zakresie realizacji zadań związanych
z nadzorem nad domami pomocy społecznej oraz wykonywaniem zadań związanych z pieczą
zastępczą. Działalność tutejszego Centrum w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie
z nieprawidłowościami.
W dniach 29-31.05.2017 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę
kompleksową z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku
z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą odstąpiono
od wydania zaleceń pokontrolnych.
W okresie od 02.10.2017 r. do 02.11.2017 r. została przeprowadzona kontrola przez
inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie w zakresie
prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zgłaszania do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń i dokonywania
rozliczeń z tego tytułu, oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów
ubezpieczeń społecznych. Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
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XII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz systemu pieczy
zastępczej na 2018 r.
1. Realizacja projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 - włączenie społeczne dla
usamodzielnianej lub przygotowującej si e usamodzielniania młodzieży – 110 osób.
2. Opracowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 celem dokonywania skutecznej
reintegracji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
3. Pozyskiwanie z projektów zewnętrznych środków finansowych na zatrudnianie
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych działań wspierających system
pieczy zastępczej i pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Podejmowanie działań w celu skutecznego pozyskiwania i kwalifikowania kandydatów
na rodziny zastępcze.
5. Realizacja zapisów zawartych w „Programie rozwoju pieczy zastępczej Powiatu
Olsztyńskiego na lata 2018 – 2020”.

Załącznik:
Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata
2016 – 2025 za rok 2017
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