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I. Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Olsztyńskim  

 

  

 W roku 2016 w Powiecie Olsztyńskim objęto opieką 229 rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka, w których wychowywało się 409 dzieci, w tym:  

- 134 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 186 dzieci, 

- 74 niezawodowe rodziny zastępcze, w których wychowywało się 102 dzieci, 

- 8 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 29 dzieci, 

- 3 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, w których wychowywało się 4 dzieci, 

- 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których wychowywało 

się 24 dzieci, 

- 7 rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 64 dzieci. 

 W roku sprawozdawczym nawiązano współpracę z 26 nowymi rodzinami zastępczymi.                  

Po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu roku umieszczono 67 dzieci. 

W ciągu roku 65 dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą, z czego: 

- 11 dzieci powróciło do rodzin naturalnych, 

- 10 dzieci zostało umieszczonych w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej, 

- 16 dzieci przekazano do adopcji, 

- 6 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

- 2 dzieci opuściło rodziny zastępcze z innego powodu, 

- 20 dzieci osiągnęło pełnoletność i weszło w proces usamodzielnienia. 

 W ciągu roku rozwiązało się 20 rodzin zastępczych.  

 Sporządzono: 597 okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 369 planów pomocy dziecku; 38 ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny 

dom dziecka. Przekazano do sądów 605 sprawozdań z całokształtu sytuacji osobistej dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zawarto 12 porozumień z innymi powiatami, z których 2 dotyczyły zwrotu kosztów                      

za pobyt dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

innych powiatów, 10 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 23 opinie o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym 21 

pozytywnych i 2 negatywne. 

 Rozpoczęto szkolenie programem PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza dla 19 osób (12 

rodzin) – kandydatów na niezawodowych opiekunów zastępczych. Dla 6 osób – przeprowadzono 

indywidualne szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej. 

 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 

adopcyjnego; rejestry posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych                     

w rodzinnej pieczy zastępczej; rejestr wniosków przekazywanych do sądów celem uregulowania 

sytuacji prawnej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 
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 Przygotowano i przesłano 11 zgłoszeń do prokuratury w sprawie podejrzenia stosowania 

przemocy wobec 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 10 razy organizowali i brali udział w wykonywaniu postanowień sądów, 

dotyczących przekazywania dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Przygotowano i przesłano do sądów 15 pozwów o ustalanie alimentów rodzicom 

biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W przypadku posiadania dochodu przez 

dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej cyklicznie sporządzano notatki służbowe, 

zawierające źródło i wysokość tego dochodu oraz sposób zarządzania nim przez opiekunów 

zastępczych, w szczególności na co jest przeznaczany i czy na przyszłość dziecka opiekunowie 

gromadzą jakieś środki na jego imiennej lokacie. 

 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 80 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Przygotowano i przesłano                    

do sądów 73 wnioski o uregulowanie sytuacji prawnej 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. Przekazywano 

rodzinom zastępczym informacje i dokumentację rekrutacyjną dotyczącą programów 

stypendialnych. 

 Pracownicy Centrum współpracowali z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkiem adopcyjnym i innymi specjalistami. 

 W ciągu roku 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęło wsparciem                       

i opieką 182 rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których wychowywało 

się 345 dzieci. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 2525 razy odwiedzili rodziny zastępcze                            

i prowadzących rodzinne domy dziecka w ich miejscu zamieszkania oraz 69 razy spotkali się                        

z nimi w siedzibach ośrodków pomocy społecznej. Koordynatorzy 79 razy spotkali się                                  

z pełnoletnimi wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej celem wsparcia przy sporządzaniu 

programów usamodzielnienia i wyznaczeniu opiekunów procesu usamodzielnienia. 

 Koordynatorzy 137 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 107 razy uczestniczyli w posiedzeniach 

sądów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej; w 21 przypadkach współpracowali z kuratorami 

sądowymi; 821 razy podejmowali współpracę ze szkołami, w których uczą się dzieci umieszczone 
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w rodzinnej pieczy zastępczej; 151 razy współpracowali z innymi instytucjami tj. policją, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi. W 84 przypadkach koordynatorzy udzielili 

pomocy rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w umożliwieniu 

nawiązania wzajemnego kontaktu.  

 Psycholog udzielił 58 rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                      

87 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego. Psycholog sporządził 92 opinie 

specjalistyczne, w tym 53 opinie dotyczące diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych                     

w rodzinnej pieczy zastępczej, 6 opinii dotyczących więzi dzieci, 5 opinii dotyczących procesów 

zaprzyjaźniania przyszłych opiekunów zastępczych z dziećmi, 4 opinie dotyczące ewentualnych 

uchybień w opiece nad dziećmi i podejrzenia stosowania przemocy, 24 opinie dotyczące 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 83 opinie psychologiczne 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 

rozpoczęto  cykliczne spotkania w ramach grup wsparcia.  

 We współpracy z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i pracownikami Centrum 

pedagog zorganizował I Sportowy Piknik Rodzin Zastępczych Powiatu Olsztyńskiego, który    

odbył się dnia 10.09.2016 r. na Stadionie Klubu Sportowego KKS Warmia Olsztyn. Celem 

imprezy było m. in. zintegrowanie rodzin zastępczych oraz upowszechnianie sportowego, 

zdrowego stylu życia. W wydarzeniu wzięło udział około 250 osób, w tym 130 dzieci. Podczas 

pikniku zostały m. in. rozegrane trzy mecze piłki nożnej pomiędzy drużynami: dzieci                             

z rodzin zastępczych, rodzinami zastępczymi oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olsztynie oraz drużynami dzieci z rodzin zastępczych z rodzinami zastępczymi. 

Uczestnicy wszystkich zwycięskich drużyn zostali uhonorowani dyplomami i medalami, których 

pomysłodawcami byli pracownicy Centrum. 

 W dniu 22 października 2016 r. z inicjatywy pedagoga w akcji „Bieg na sześć łap”                            

w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach wzięli udział pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz rodziny zastępcze i ich wychowankowie. Celem akcji było m. in. 

uwrażliwienie na potrzeby bezdomnych zwierząt. Pracownicy Centrum oraz rodziny zastępcze 

przekazali prezenty na rzecz podopiecznych schroniska w postaci karmy, koców, maskotek itp.  

 Pedagog motywował małoletnich wychowanków pieczy zastępczej do podejmowania 

aktywności fizycznej poprzez udział w zajęciach organizowanych przez sportowe kluby działające 

na terenie powiatu olsztyńskiego. Przekazywał rodzinom zastępczym informacje na temat 

istniejących w regionie klubów sportowych, m. in. warunków naboru do grup treningowych,  

terminów treningów, informacji kontaktowych itp. 

 W zakresie edukacji zdrowotnej pedagog rozpowszechniał wiedzę wśród rodzin 

zastępczych na temat badań profilaktycznych: Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi                    

– program adresowany do kobiet między 50-69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

nie miały przeprowadzonego tego typu badania finansowanego przez NFZ; Program Profilaktyki                   

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy program adresowany do kobiet między 25-59 

rokiem życia, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały przeprowadzonego tego typu badania 

finansowanego przez NFZ. 

 Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz różnego 

typu placówki wymienione w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
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ustawie o pomocy społecznej, po osiągnięciu pełnoletności wspierani byli w procesie 

usamodzielnienia w następujący sposób: 

- współpracowano i świadczono stałą pomoc i wsparcie dla 133 osób, które w roku 2016  

korzystało z pomocy tut. Centrum (57 osób z placówek oraz 76 osób z rodzin zastępczych); 

- pomocy na naukę udzielano dla 120 osób (71 osób z rodzin zastępczych i 49 osób z placówek).  

W  roku 2016 19 osób miało po raz pierwszy przyznaną pomoc (11 osób opuszczając rodziny 

zastępcze oraz 8 osób opuszczając placówki); 

- udzielano pomocy i wsparcia oraz kompletowano dokumentację dla osób składających wnioski                    

o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.  Rozpatrzono pozytywnie 21 takich wniosków (10 

osób z rodzin zastępczych oraz 11 osób z placówek); 

- udzielano pomocy i wsparcia oraz kompletowano dokumentację  dla  osób składających wnioski 

o przyznanie pomocy na usamodzielnienie. Rozpatrzono pozytywnie 15 takich wniosków (8 osób 

z rodzin zastępczych i 7 osób z placówek); 

- 20 osób korzystało z  pomocy dotyczącej poprawy warunków mieszkaniowych – 19 osób                           

z dofinansowania do stancji (15 osób z placówek i 4 osoby z rodzin zastępczych) oraz 1 osoba 

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. W 2016 r. przeprowadzono 54 wywiady dla 36 osób.                           

Z wychowankami spisywano indywidualne programy usamodzielnienia, przeprowadzano 

aktualizacje indywidualnych programów usamodzielnienia oraz sporządzano oceny końcowe 

indywidualnych programów usamodzielnienia. 

 W ramach działalności zespołu pieczy zastępczej sporządzono następujące sprawozdania                        

i informacje: 

- PS - 02 za rok 2015; 

- WRiSPZ za II półrocze 2015 r. oraz I półrocze 2016 r.; 

- ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015; 

- sprawozdanie roczne z realizacji wykonywanych w dziale zadań za rok 2015; 

- sprawozdania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015; 

- sprawozdanie MPiPS – Monitoring działań w zakresie bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej 

– asysta policji – za rok 2015; 

- przygotowano ankietę dotyczącą działań podejmowanych w ramach realizacji „Wojewódzkiego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko -                           

- Mazurskim na lata 2013-2017” – dane na dzień 31.12.2015 r.; 

- przygotowano i przesłano ankietę konkursową dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej                  

do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej; 

- przygotowano na potrzeby Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 

informacji dotyczącej procentowego zainteresowania rodzin biologicznych odzyskaniem opieki 

nad dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu olsztyńskiego                                               

w związku z przyznaniem świadczeń 500+; 

- na prośbę Sądu Rejonowego w Olsztynie przygotowano dane dotyczące liczby wydanych przez 

w/w sąd postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu olsztyńskiego, 

z podziałem na postanowienia stałe i w drodze zabezpieczenia – za okres 01.01.2015 r.                              

- 30.06.2016 r. 
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Organizacja  instytucjonalnej  pieczy zastępczej w Powiecie Olsztyńskim w roku 2016 

 

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 2016 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. 

Uchwałą Nr XVI/158/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26.08.2016 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej przeznaczonej do realizacji funkcji placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, nastąpiła zmiana nazwy Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem” Nr 2                          

w Olsztynku na Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku. 

W dniu 15.09.2016r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski wydał decyzję znak:                                 

PS-VI.9423.1.2.2016 zmieniającą ostateczną decyzję z dnia 11.01.2013 r. znak:                                        

PS-IV.9423.2.3.2012 w części dotyczącej nazwy placówki opiekuńczo - wychowawczej, z: Dom 

dla Dzieci „Nad Jeziorem” Nr 2 w Olsztynku na Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku 

(placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego). 

Uchwałą Nr XVI/15872016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26.08.2016 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi dla Dzieci „Nad Jeziorem” w Olsztynku nastąpiła 

zmiana nazwy Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem” w Olsztynku na Dom dla Dzieci „Zgoda”                    

w Olsztynku. 

W dniu 15.09.2016r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski wydał decyzję znak:                             

PS-VI.9423.1.1.2016 zmieniającą ostateczną decyzję z dnia 15.02.2008 r. znak: PS.II.9033-015/07 

w części dotyczącej nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej, z: Dom dla Dzieci „Nad 

Jeziorem” w Olsztynku na Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku (placówka opiekuńczo -                            

- wychowawcza typu interwencyjnego). 

Według stanu na dzień 31.12.2016 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 1/2016 Starosty Olsztyńskiego z dnia  25 lutego 2016 r.                   

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu Olsztyńskiego w 2016 r.,  

koszty utrzymania wychowanków Domów dla Dzieci wynosiły: 

Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach                                           3 827,00 zł 

Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu                                                   3 719,00 zł 

Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami”  w Olsztynku                                  4 349,00 zł  

Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku                                   4 947,00 zł  
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W roku 2016 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego wydano                       

35 skierowań, w tym:  

- 19 skierowań do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego: 8 do Domu                    

dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach, 4  do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu, 7  

do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku.       

- 16 skierowań do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego tj.: do Domu                        

dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku.  

W roku 2016 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego skierowano po raz 

pierwszy 14  dzieci: 

- 1 do Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach (z naszego powiatu), 

- 1 do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu (z naszego powiatu), 

- 1 do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku (z naszego powiatu), 

- 11 do Dom dla Dzieci „Zgoda”  w Olsztynku (w tym 9 z naszego powiatu). 

W roku 2016 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego z  innych placówek 

opiekuńczo  - wychowawczych przeniesiono 14 dzieci,  w tym: 

- 7 do Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach (z naszego powiatu), 

- 2 do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu (z naszego powiatu), 

- do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku                    5 dzieci 

(w tym z naszego powiatu: 5) 

W roku 2016 do Domów dla Dzieci na terenie powiatu olsztyńskiego  z  rodzinnej pieczy 

zastępczej przeniesiono 7 dzieci,  w tym: 

- 1do Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu (z naszego powiatu), 

- 1 do Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku (z naszego powiatu),  

- 5 do Dom dla Dzieci „Zgoda”  w Olsztynku (w tym 4 z naszego powiatu). 

W roku 2016 wysłano 6 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 (3 wnioski) oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (3  wnioski), w tym: 

uzyskano 6 pozwoleń od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na umieszczenie małoletniego 

dziecka na miejsce wychowanka przebywającego w MOS/MOW. 

W roku 2016 przeciętna liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach opiekuńczo -                

- wychowawczych na terenie powiatu olsztyńskiego wynosiła 75 osób, w tym: 

- 16 dzieci w Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu,                                     

- 32 dzieci w Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach,                 

- 17 dzieci w Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku,                                   

- 10 dzieci w Domu dla Dzieci „Zgoda”  w Olsztynku.                          

  W 2016 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu 

olsztyńskiego umieszczono 33 dzieci: 

- 9 dzieci z rodziny naturalnej,            

- 7 dzieci z  rodzinnej pieczy zastępczej,        

- 14 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej,          

- 3 dzieci z innych powodów.           

  W 2016  roku z placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego 

odeszło 27 wychowanków do 18 roku życia, w tym: 

- 6 powróciło do rodziny naturalnej,                        

- 6 zostało umieszczonych w  rodzinnej pieczy,  
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- 14 zostało  umieszczonych w  instytucjonalnej pieczy zastępczej.    

W 2016 roku z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego 

odeszło 23 wychowanków powyżej 18 roku życia, w tym: 

- 4 powróciło do rodziny naturalnej,  

- 13 założyło własne gospodarstwo domowe.  

Głównymi powodami umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                   

na terenie powiatu olsztyńskiego, według stanu na 31.12.2016 r. (64 wychowanków) były: 

sieroctwo (2 dzieci), półsieroctwo (1 dziecko), uzależnienie rodziców biologicznych od alkoholu 

(34 dzieci), bezradność opiekuńczo - wychowawcza opiekunów (19 dzieci), małoletnie matki                     

(1 dziecko), przemoc domowa (4 dzieci), inny powód (3 dzieci). 

Wiek wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu 

olsztyńskiego, według stanu na 31.12.2016 r.: 1 dziecko poniżej pierwszego roku życia, 1 dziecko 

w wieku od 4 do 6 lat, 11 dzieci w wieku od 7 do 13 lat, 44 dzieci w wieku od 14 do 17 lat,  7 osób 

w wieku od 18 do 24 lat.  

W roku 2016 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 31.12.2016 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 

powiatu olsztyńskiego  nie były umieszczone dzieci z innych powiatów.    

 Według stanu na 31.12.2016 r. Powiat Olsztyński posiada jedno dziecko umieszczone                            

w placówce opiekuńczo – wychowawcze na terenie innego powiatu, w tym: w Powiecie 

Kętrzyńskim - liczba dzieci – 1, które usamodzielniło się dnia 08.01.2017 r. 

Podczas 2016 roku odbyły się dwa zaplanowane spotkania 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 

2016 współpraca z pracownikami poszczególnych domów  dla dzieci odbywała się na bieżąco. 

W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie przeprowadziło dwie 

wizytacje placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu olsztyńskiego (w Domu                 

dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku oraz w Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu) 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.  

  

 

II. Nadzorowanie świadczenia usług w domach pomocy społecznej  

 

 W 2016 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. 
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 W roku sprawozdawczym nie uległa zmianie ilość domów pomocy społecznej,                          

nie zmieniła się również liczba miejsc w w/w Domach. Zmianie uległ profil Domu Pomocy 

Społecznej w Jezioranach, który dotychczas przeznaczony był dla dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.11.2016 r. 

w/w Dom przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.  

 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 2/2016 Starosty Olsztyńskiego z dnia 23 marca 2016 r.   

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy 

społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2016 r., koszty utrzymania mieszkańców 

DPS wynosiły: 

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie                                         - 2.919 zł  

Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście                                        - 3.366 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach                                        - 3.016 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach                                        - 2.904 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie                                        - 3.291 zł 

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku                                        - 2.837 zł 

 W roku 2016 rozpatrzono 94 wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej, z czego 

20 zostało załatwionych odmownie.  

 W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zwizytowało 4 Domy 

Pomocy Społecznej  w: Jonkowie, Olsztynku, Grazymach i Dobrym Mieście. Podczas wizytacji 

nie stwierdzono nieprawidłowości, w tym w zakresie sprawowania opieki nad mieszkańcami. 

 W Domu Pomocy Społecznej w Grazymach i Jezioranach w roku sprawozdawczym zostały 

przeprowadzone kontrole przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko -                    

- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Aktualnie oczekujemy na przekazanie 

protokołów z przeprowadzonych kontroli od służb Wojewody.   

W roku sprawozdawczym w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach została 

przeprowadzona kontrola przez sędziego Sądu Rejonowego w Biskupcu – p. Leszka Wojtunia                   

w zakresie legalności przyjmowania i przebywania w w/w Domu osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków, w jakich te osoby przebywają. W raporcie z przeprowadzonej 

kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na fakt, iż nie stwierdzono żadnych 

nieprawidłowości.   

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 wynosiło: 

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie                                           - 145,46   

Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście                                           -   15,68 

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach                                           -   93,78 

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach                                                                                 - 144,60 
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Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie                                           -   53,92 

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku                                           - 193,81 

                                              RAZEM: 647,25 

 Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez 

Powiat Olsztyński przebywało 646 osób, z tego: 

osoby umieszczone na starych zasadach                                                - 304 

osoby umieszczone na nowych zasadach                                               - 342 

                                                                                 RAZEM: 646 

W roku sprawozdawczym wydano następujące decyzje administracyjne w sprawach 

umieszczenia, skierowania bądź ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w domach pomocy 

społecznej: 

o umieszczeniu                                                -  69 

inne (uchylające, przeniesienia)                                                 -  10 

o odpłatności za pobyt                                                -  12 

                                                               RAZEM: 91 

 W roku 2016 do domów pomocy społecznej została przyjęto 70 osób, w tym:                                       

1 umieszczono na tzw. starych zasadach i 69 na podstawie nowych przepisów.  

W roku 2016 z domów pomocy społecznej odeszły 72 osoby, z czego 23 umieszczone                     

na starych zasadach oraz 49 umieszczonych na nowych zasadach. 

 Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na liście oczekujących na umieszczenie w domach 

pomocy społecznej znajdowało się 35 osób, z czego: 7 w DPS w Barczewie, 5 w DPS w Dobrym 

Mieście, 3 w DPS w Grazymach, 4 w DPS w Jezioranach, 2 w DPS w Jonkowie, 14 w DPS 

„Zacisze” w Olsztynku.                                                         

 Czas oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej prowadzonych przez 

Powiat Olsztyński wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 

DPS Barczewo                            - do 1,5 miesiąca   

DPS Dobre Miasto                          - około 6 miesięcy  

DPS Grazymy                          - około 6 miesięcy  

DPS Jeziorany                          - około 6 miesięcy  

DPS Jonkowo                          - około 3 miesiące 

DPS „Zacisze” Olsztynek                                - około 1 roku. 

 

   

 



ZESTAWIENIE 

danych o  pracy domów pomocy społecznej za 2016 r. w oparciu o sprawozdania 

MIEJSCA  RZECZYWISTE, OCZEKUJĄCY  
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Osób w podeszłym wieku                 

i przewlekle 

somatycznie chorych 

Osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

Osób przewlekle 

psychicznie chorych 

M
ie

js
ca

  

rz
ec

zy
w

is
te

 

O
cz

ek
u

ją
cy

 n
a 

u
m

ie
sz

cz
en

ie
 

w
g

. 
st

an
u

 n
a 

3
1

.1
2
.2

0
1

6
 r

. 

U
m

ie
sz

cz
o

n
e 

  
  

  
  
  

  
  
  

 

w
 c

ią
g

u
 r

o
k

u
 

M
ie

js
ca

 

rz
ec

zy
w

is
te

 

O
cz

ek
u

ją
cy

 n
a 

u
m

ie
sz

cz
en

ie
 

U
m

ie
sz

cz
en

i 
w

 

ro
k

u
 

M
ie

js
ca

 

rz
ec

zy
w

is
te

 

O
cz

ek
u

ją
cy

 n
a 

u
m

ie
sz

cz
en

ie
 

U
m

ie
sz

cz
o

n
e 

w
 

ro
k

u
 

M
ie

js
ca

 

rz
ec

zy
w

is
te

 

O
cz

ek
u

ją
cy

 n
a 

u
m

ie
sz

cz
en

ie
 

U
m

ie
sz

cz
o

n
o

  
  

  
  

  
  
  

  

w
  

ro
k

u
 

1. 
DPS                                                                                                         

Barczewo 
146 7 33 146 7 33 - - - - - - 

2. 
DPS  

Dobre Miasto  
16 5 7 16 5 7 - - - - - - 

3. 
DPS 

Grazymy 
94 3 3 - - - 94 3 3 - - - 

4. 
DPS 

Jeziorany 
145 4 5 - - - 145 4 5 - - - 

5. 
 DPS 

Jonkowo 
54 2 8 54 2 8 - - - - - - 

6. 

DPS 

„Zacisze” 

Olsztynek 

194 14 14 - - - - - - 194 14 14 

 

RAZEM: 
649 35 70 216 14 48 239 7 8 194 14 14 
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ZESTAWIENIE 

danych o pracy domów pomocy społecznej za 2016 r. w oparciu o sprawozdania 

 

                      MIESZKAŃCY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                          
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1. 
DPS                                                                                                         

Barczewo 
145 33 33 145 0 3 21 40 81 124 21 0 0 0 41 

2. 
DPS  

Dobre Miasto  
16 7 7 16 0 0 2 5 9 13 3 0 0 0 1 

3. 
DPS 

Grazymy 
94 3 5 92 0 24 41 23 4 86 6 0 0 0 1 

4. 
DPS 

Jeziorany 
145 5 5 145 0 22 62 50 11 143 2 0 0 0 13 

5. 
 DPS 

Jonkowo 
54 8 8 54 0 1 4 14 35 49 5 0 0 0 20 

6. 

DPS 

„Zacisze” 

Olsztynek 
194 14 14 194 0 8 78 75 33 165 29 0 0 0 8 

 

RAZEM: 
648 70 72 646 0 58 208 207 173 580 66 0 0 0 84 
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ZESTAWIENIE 

danych o pracy domów pomocy społecznej za 2016 r. w oparciu o sprawozdania 

ZATRUDNIENIE W OSOBACH 

 

L.p. Nazwa Domu 
Ogółem 

zatrudnienie 

z tego Ogółem na 

podstawie 

umowy  

o pracę 

z tego w działalności 

na pełnym 

etacie 

w 

niepełnym 

wymiarze 

inne formy 

zatrudnienia 

kierujący 

jednostkami 

organizacyjnymi 

opiekuńczo-terapeutycznej                      

i medyczno-rehabilitacyjnej 

administra -

cyjnej 
gospodarczej 

i obsługi 

1. 
DPS                                                                                                         

Barczewo 
95 90 3 2 93 1 68 6 18 

2. 
DPS  

Dobre Miasto  
13 11 2 0 13 1 9 1 2 

3. 
DPS 

Grazymy 
54 50 4 0 54 1 35 5 13 

4. 
DPS 

Jeziorany 
81 75 6 0 81 1 24 5 51 

5. 
 DPS 

Jonkowo 
40 32 8 0 40 1 28 5 6 

6. 

DPS 

„Zacisze” 

Olsztynek 
115 102 13 0 115 1 21 8 85 

RAZEM: 398 360 36 2 396 6 185 30 175 



III. Pomoc cudzoziemcom  

 

W roku 2016 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.  

 

 

 

IV. Działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz  

Punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemami uzależnienia 

i  przemocy domowej 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 Praca POIK w 2016 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. 

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 2016 r. z tej 

formy pomocy skorzystało 10 osób  to ofiary przemocy domowej (4 osoby dorosłe i 6 dzieci). 

W ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pracownik tut. 

Centrum uczestniczył w interwencjach w miejscu zamieszkania rodzin patologicznych, 

zagrożonych patologią (liczba wyjazdów w teren: 25), udzielał indywidualnych porad                           

i przeprowadzał rozmowy wspierające osobiście w siedzibie  PCPR, oraz przeprowadzał 

rozmowy telefoniczne w trakcie całodobowego dyżuru telefonu interwencyjnego. Ponadto 

dwukrotnie brał udział z zespołach interdyscyplinarnych na terenie powiatu olsztyńskiego, 

oraz uczestniczył w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w domach dla dzieci.  

             W 2016 r. w  ramach  Punktów Interwencji Kryzysowej – w Biskupcu, Olsztynku, 

Dobrym Mieście, wydane zostały 4 skierowania dla osób umieszczonych w punktach,                          

w sprawie osób korzystających z tej formy pomocy tutejsze Centrum podejmowało działania 
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mające  na celu wyjście z sytuacji kryzysowej z innymi instytucjami współpracującymi 

(zespoły interdyscyplinarne).  

W dniu 25 listopada 2016 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie została 

zorganizowana kampania w formie przypinania „Białych Wstążek” w ramach 

Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy wobec Kobiet. W dniu 3 grudnia 2016r wspólnie 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w ramach kampanii „Biała 

Wstążka” została zorganizowana akcja „Otwarte Drzwi”. 

 

Realizacja  programów oddziaływań  korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

 W roku 2016 oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone były w formie 

programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy. W 5 programach korekcyjno -                         

- edukacyjnych uczestniczyły 104 osoby, w tym 12 kobiet i 92 mężczyzn, z terenu gmin: 

Olsztynek, Jeziorany, Barczewo, Purda i Biskupiec. 

 

L.p.           Grupa Okres trwania programu Ilość uczestników 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Olsztynek  gr. I 

Olsztynek gr. II 

Jeziorany 

Barczewo  

Purda 

Biskupiec I 

Biskupiec II 

Biskupiec (grupa kobiet) 

 

Kwiecień - czerwiec 

sierpień - listopad 

maj - lipiec 

maj - sierpień 

maj - sierpień 

czerwiec - sierpień 

wrzesień - listopad 

czerwiec - sierpień 

 

 

 

17 

16 ( w tym 3 kobiety) 

8 

21 

5 

15 

13 

9 kobiet   

Razem: 104 osoby, 

w tym 12 kobiet i 92 

mężczyzn) 

 

 Po raz pierwszy w powiecie olsztyńskim do programu korekcyjno - edukacyjnego 

przystąpiło 12 kobiet. Programy odbyły się w gminach Biskupiec – 9 kobiet i Olsztynek – 3 

kobiety. 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 kobiet 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 1463 rodzin (osoby), 

które zgłosiły się na konsultacje specjalistyczne: psychologiczne i prawne związane                               
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z uzależnieniami i przemocą. Niejednokrotnie  każda z w/w rodzin wymaga więcej niż 

jednorazowego spotkania ze specjalistami PK. 

 W 2016 r. specjaliści przyjęli 26 osób w tym: 

- 18 osób skorzystało z pomocy psychologa. Były to porady z zakresu: przemocy w rodzinie; 

uzależnienia od alkoholu, komputera i hazardu; konfliktów małżeńskich; trudności 

wychowawczych, 

- 8 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.  

 

 

V. Działalność Działu Świadczeń i Sprawozdawczości 

 

 Na potrzeby rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka  sporządzono 508 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 112 list płac dotyczących pomocy na kontynuowanie nauki,                   

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do stancji, 

na zagospodarowanie, na usamodzielnienie. Sporządzono 94 listy 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 

Rodina 500+ sporządzono 218 list płac. 

 W ciągu roku sprawozdawczego sporządzono 559 decyzji administracyjnych 

dotyczących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, z czego: 87 przyznających 

świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych                       

i rodzinnych domach dziecka; 29 przyznających świadczenia pieniężne na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka; 9 przyznających 

świadczenia pieniężne wypłacane na skutek zdarzenia losowego lub innego zdarzenia 

mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 1 w sprawie zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia pieniężnego; 30 przyznających świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów 

utrzymania lokalu mieszkalnego; 1 uznającą świadczenie za nienależne; 9 przyznających 

świadczenia na przeprowadzenie niezbędnego remontu; 27 przyznających świadczenia                         

na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka; 18 przyznających 

dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego; 348 przyznających 

dodatek wychowawczy. 

 Sporządzono 74 decyzje administracyjne dotyczące usamodzielnianych 

wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 13 dotyczących przyznania pomocy                                     

na kontynuowanie nauki; 9 zawieszających pomoc na kontynuowanie nauki; 23 uchylające 
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przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki; 5 żądających zwrotu wypłaconego świadczenia, 

6 przyznających pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez 

dofinansowanie do stancji; 10 przyznających pomoc na zagospodarowanie; 8 przyznających 

jednorazową pomoc na usamodzielnienie.  

 Sporządzono 88 decyzji administracyjnych dla usamodzielnianych wychowanków  

z instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym: 12 dotyczących przyznania pomocy                               

na kontynuowanie nauki; 4 zawieszające pomoc na kontynuowanie nauki, 20 uchylających 

przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki; 1 uznająca przyznaną pomoc na kontynuowanie 

nauki za świadczenie za nienależnie pobrane; 8 żądających zwrotu wypłaconego świadczenia; 

20 przyznających pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez 

dofinansowanie do stancji; 3 uchylające przyznanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do stancji; 3  przyznające pomoc                     

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez umożliwienie zamieszkania 

w mieszkaniu chronionym; 11 przyznających pomoc na zagospodarowanie;                                      

6  przyznających jednorazową pomoc na usamodzielnienie. 

 Sporządzono 67 decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców  

biologicznych  za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka                              

i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w tym 66 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 2016 r. dot. świadczeń dla osób usamodzielnianych (pomoc 

społeczna), 

              - MPiPS 05 sprawozdanie półroczne za rok 2016 r. dot. świadczeń dla osób 

usamodzielnianych (pomoc społeczna), 

 - WRiSPZ za I półrocze 2016 r. dot. świadczeń wypłaconych rodzinom 

zastępczym/rodzinnym domom dziecka, usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. 

Łącznie w 2016 r. przekazano za pośrednictwem CAS 70 sprawozdań i meldunków.  
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Świadczenia wydatkowane na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w 2016 roku 

stanowiły kwoty:   

Świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci*: 

Jednorazowe 

świadczenie 

na pokrycie 

wydatków 

związanych                              

z przyjęciem 

dzieci: 

jednorazowa 

pomoc 

losowa: 

Środki 

finansowe na 

utrzymanie 

lokalu 

mieszkalnego 

Koszty 

związane 

z 

remontem 

Dofinansowa-

nie do 

wypoczynku 

Razem: 

3 502 298,39 40 001,38 4 760,00 142 862,85 17 850,00 7 700,00 3 715 472,62 

 

 

Świadczenia wydatkowane na pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili  rodziny 

zastępcze/rodzinne domy dziecka, wynosiły:  

Wychowankowie 

Rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 

Pomoc na 

kontynuowanie 

nauki 

Pomoc na 

usamodzielnienie 

Pomoc na 

zagospodarowanie 

Pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 

(stancje) 

Razem: 

Kwota w zł 310 943,09 40 464,00 25 978,22 8 351,68 385 736,99 

 

 Świadczenia wydatkowane na pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili  

instytucjonalną pieczę zastępczą,  wynosiły: 

 

 

Wychowankowie 

Instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

 

 

Pomoc na 

kontynuowanie 

nauki 

Pomoc na 

usamodzielnienie 

 

Pomoc na 

zagospodarowanie 

Pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 

(stancje) 

Razem: 

Kwota w zł 196 855,34  34 152,00  27 311,33  29 085,20 287 403,87  
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VI. 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 2016 r. i spełniały kryteria 

obowiązujących przepisów prawa zostały rozpatrzone pozytywnie do momentu wyczerpania 

środków finansowych. 

Liczba  przyjętych wniosków w 2016  r. ogółem                             1 026 

-  z tego  wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                              138 

I tak:  

wnioski rozpatrzone pozytywnie i wypłacone dofinansowanie, w tym                           775 

-   wnioski: dzieci niepełnosprawnych                                   109 

-   mieszkańcy wsi                                                                                                                   444 

-   kobiety                                              372 

wnioski rozpatrzone negatywnie, w tym:                                                            239 

-   z tytułu brak środków                       236 

-   inne przyczyny, np. niespełnienia ustawowych kryteriów           3 

wnioski pozostawione bez rozpatrzenia, w tym:                                 12 

- z tytułu niedostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie                                      11 

- rezygnacja                                                             1 

 Kwota na jaką złożono wnioski w 2016 r.  wyniosła ogółem 778 429  zł, z tego:   

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                               141 500 zł 

- dla dorosłych osób niepełnosprawnych                                636 929 zł 

  Wydatki  2016 r. na realizację zadania wyniosły łącznie 634 816 zł i kształtowały się  

następująco: 

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                      120 261 zł     

dla dorosłych  osób niepełnosprawnych       -                32 981 zł 

 

Realizacja zadania: dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych   

Wszystkie kompletne wnioski, które wpłynęły w 2016 r. i spełniały kryteria 

obowiązujących przepisów prawa zostały rozpatrzone pozytywnie do momentu wyczerpania 

środków finansowych. 

Liczba  przyjętych wniosków w 2016  r. ogółem                                  24 

-  z tego  wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                10 

I tak:  

wnioski rozpatrzone pozytywnie i wypłacone dofinansowanie:                                         19 

w tym: 

-   wnioski: dzieci niepełnosprawnych                                       9 

-   mieszkańcy wsi                                                                                                                     14 

-   kobiety                                                  8 

wnioski rozpatrzone negatywnie:                                                                                    3 
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w tym: 

-   z tytułu brak środków                2 

-   inne przyczyny, np. niespełnienia ustawowych kryteriów, niespełnienia przyjętych zasad 

dofinansowania w 2016 r.                                      1 

wnioski pozostawione bez rozpatrzenia, w tym:                                             2 

- rezygnacja                                                             2 

 Kwota na jaką złożono wnioski w 2016 r.  wyniosła ogółem 95 442  zł, z tego: 

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                  40 916 zł 

- dla dorosłych osób niepełnosprawnych                                   54 526 zł 

 Wydatki  2016 r. na realizację zadania wyniosły łącznie 46 381 zł kształtowały się  

następująco: 

- 13 400 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                       

- 32 981 zł dla dorosłych  osób niepełnosprawnych                     

   

Realizacja zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                   

w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób 

niepełnosprawnych    

              W 2016 r. do PCPR w Olsztynie wpłynęło ogółem 148 wniosków na łączną kwotę:    

1 304 595 zł, w tym na: 

likwidację barier architektonicznych: 

- 50 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych, 

-  4  wnioski dzieci i młodzieży      niepełnosprawnej; 

likwidację barier w komunikowaniu się: 

-  56  wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych, 

- 20  wniosków dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej; 

likwidację barier technicznych 

- 16 wniosków osób dorosłych niepełnosprawnych, 

- 2  wnioski dziecka niepełnosprawnego. 

 Na realizację zadania zaplanowano kwotę ogółem: 393 562 zł. Wydatkowanie 

środków kształtowało się następująco: 

- 92 325 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,                     

- 32 981 zł dla dorosłych  osób niepełnosprawnych.                    

 

Likwidacja barier architektonicznych 

            Z 54 wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież 

niepełnosprawna) na łączną kwotę: 954 282 zł: 

- 13  wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych, 

- 4 wnioskodawców złożyło rezygnację, 

- 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia dokumentów                                    

w wyznaczonym terminie, 

- 34 wnioskodawcom wydano odmowę z powodu niespełnienia kryteriów lub przyjętych 

zasad dofinansowania w 2016 r. 

 W roku 2016 zostało zawartych  13  umów. Łącznie  na zadanie wydatkowano kwotę:  

332.628 zł.  
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Likwidacja barier  w komunikowaniu się  

Z 76 wniosków złożonych przez  osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież 

niepełnosprawna) na łączną kwotę: 288 191 zł: 

- 22  wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, 

- 8 wnioskodawcom wydano odmowę z powodu braku środków, 

- 45 wnioskodawcom odmówiono dofinansowania z powodu niespełnienia przyjętych zasad 

dofinansowania w 2016 r., 

- 1 wnioskodawca  złożył rezygnację.  

 W roku 2016 zostało zawartych  22  umów. Łącznie  na zadanie wydatkowano kwotę:  

28 633 zł.  

 

Likwidacja barier technicznych 

Z 18 wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież 

niepełnosprawna) na łączną kwotę:  62 121 zł: 

- 8  wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych, 

- 2 wnioskodawców złożyło rezygnację, 

- 4 wnioskodawcom wydano odmowę z powodu braku środków, 

- 4 wnioskodawcom odmówiono dofinansowania z powodu niespełnienia przyjętych zasad 

dofinansowania w 2016 r., brak związku przedmiotu dofinansowania z likwidacją barier 

technicznych.  

 W roku 2016 zostało zawartych  8  umów. Łącznie  na zadanie wydatkowano kwotę:  

32 301 zł.  

 

Realizacja zadania: dofinansowanie  organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych w 2016 r. 

W 2016 roku do PCPR w Olsztynie wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 

dofinansowania: 7 790 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. 

 Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełno – 

Sprawnych w Jezioranach przyznano dofinansowanie w wysokości: 4 000 zł, natomiast 

Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski w Olsztynie przyznano 

dofinansowanie w wysokości 720 zł. Na  powyższe zadanie  wydatkowano kwotę: 4.720 zł. 

 

Realizacja zadania:  dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych   

W roku 2016 na realizację zadania: dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano kwotę  

ogółem 108 749 zł. 

 W roku sprawozdawczym wpłynęło 339 wniosków o dofinansowanie ze środków 

PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Liczba osób niepełnosprawnych 

ubiegających się o to dofinansowanie wraz z opiekunami wyniosła  466  osób (w tym  127 

opiekunów).    
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W roku 2016 ogółem wypłacono dofinansowanie  dla  105 osób niepełnosprawnych 

wraz z opiekunami na łączną kwotę 108 749 zł. Powyższa kwota została wypłacona 

wyłącznie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (wraz z opiekunami). Szczegółowo  

kształtowało się to w następujący sposób:  

- dzieci i młodzież niepełnosprawna -  57 osób   na   kwotę 69 642 zł,  

- opiekunowie  dzieci i młodzieży-  48 osób  na   kwotę 39 107 zł,  

z tego dofinansowanie dla 37 niepełnosprawnych mieszkańców wsi na kwotę 69 601 zł.       

 

Finansowanie kosztów działalności  warsztatów terapii zajęciowej 

Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie powiatu olsztyńskiego 

 Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonowały  

trzy warsztaty terapii zajęciowej a mianowicie: 

- 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 terminie 01.01.2016 r. – 29.12.2016 r. w warsztacie uczestniczyło 39 

osób niepełnosprawnych, a od dnia 30.12.2016 r. 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 2016 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 2016                             

w WTZ uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych. 

 Kwoty dofinansowania działalności WTZ w roku 2016 ze środków PFRON                              

wyniosła łącznie 1 903 524 zł, z czego: 

- 623.844 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.                                                       

W dniu 04.11.2016 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Biskupcu złożyło Wniosek dot. dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze 

zwiększenia o dziesięć osób z dniem 30.12.2016 r. liczby uczestników warsztatu terapii 

zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Biskupcu. W dniu 05.12.2016 r. zespół powołany przez Starostę Powiatu 

Olsztyńskiego do dokonania merytorycznej i formalnej oceny przedmiotowego wniosku 

pozytywnie go zaopiniował. Kwota dofinansowania wynikająca ze zwiększenia liczby 

uczestników WTZ:7. 219,10 zł. 

 W roku 2016 sporządzono dziesięć aneksów do umów o dofinansowanie ze środków 

PFRON kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. 

 W roku 2016 wykorzystano środki PFRON w kwocie: 1 910 743,10 zł. Z budżetu 

Powiatu Olsztyńskiego zapłacono kwotę: 212 305,12. 

Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące poza terenem powiatu olsztyńskiego, którego 

uczestnicy pochodzą z powiatu olsztyńskiego 

W 2016 roku 15 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu 

olsztyńskiego uczestniczyło w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących poza terenem 
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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 2016 roku 18 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                      

1 porozumienie oraz 12 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 – 13 kontroli; 

- warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób                                     

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu i Koło Dobrym Mieście oraz 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Olsztynku – 3 kontrole.  

Wydane zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane  w wyznaczonym  terminie. 

- w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - 11 kontroli                      

(w zakresie umów zawartych w 2015 roku) w następujących obszarach:  

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

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 kontrole, 

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

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

jakości – 1 kontrola, 

-  Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 8 kontroli. 

 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 2016” 

W roku 2016 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”.   
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Wystąpienie dotyczyło projektu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Biskupcu – Obszar B Likwidacja barier w komunikowaniu się z 

osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami mowy poprzez zakup 

sprzętu specjalistycznego wspomagającego komunikację, oraz projektu Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu – Obszar D  

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego autobusu przystosowanego 

do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestn ikami Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Biskupcu.  

 Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania: 238 916,79 zł, w tym: 

- projekt w ramach obszaru B programu:   10 916,79 zł 

- projekt w ramach obszaru D programu:   228 000,00 zł. 

 Pismem z dnia 05.09.2016 r. Warmińsko - Mazurski Oddział PFRON poinformował                 

o podjęciu przez Pełnomocników Zarządu PFRON negatywnej decyzji dot. złożonego 

wystąpienia. Przyczyną takiego stanowiska był ograniczony limit środków finansowych 

przyznanych przez Zarząd PFRON na realizację zadania w 2016 r. 

 

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  

W roku 2016 Powiat Olsztyński reprezentowany przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Olsztynie przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. W dniu 16.03.2016 r. podpisano Aneks nr 8 do Umowy                                                    

nr AS 3/000016/14/D z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd”. Kolejne aneksy zostały zawarte w dniach 12.05.2016 r., 

06.12.2016 r. i 22.12.2016 r. 

W 2016  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, 

           – 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; 
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MODUŁ II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane w terminach: od 04.05.2016 r.                             

do 30.08.2016 r. w ramach Modułu I oraz od 21.03.2016 r. do 10.10.2016 r. w ramach 

Modułu II. 

           Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie dostarczono osobiście oraz 

za pośrednictwem poczty 131 wniosków na łączną kwotę: 411 282,50 zł, z czego 5 

wniosków wpłynęło po wyznaczonym terminie. Na prośbę wnioskodawców przywrócono 

termin do złożenia wniosku. 

           Sposób rozpatrzenia wniosków:  

- 122 wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, z czego 1 osoba 

niepełnosprawna zrezygnowała z dofinansowania po zawarciu umowy, oraz 1 osoba 

niepełnosprawna nie dotrzymała warunków umowy - umowa rozwiązana, 

- 8 wniosków otrzymało negatywną ocenę formalną - nie spełniały kryterium 

uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania, 

- 1 wniosek przekazany do Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 

Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, zgodnie z właściwością miejscową. 

            Zawarto 120 umów na łączną kwotę 316 769,00 zł. Wszystkie umowy z Modułu I 

zostały zrealizowane i wypłacono dofinansowanie. Umowy z Modułu II- dofinansowanie 

kosztów nauki za 1 półrocze 2016 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 Wnioski pozytywnie rozpatrzone 

Liczba 

złożonych 

wniosków  

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania  

Liczba 

dofinansowanych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 
Liczba  

A1 4 19 250,00 4 19 250,00 4 
samochodów, do których zakupiono i zamontowano 

oprzyrządowanie 

A2 5 6 247,00 4 5 069,00 4 osób, które uzyskały prawo jazdy kat. B 

B1 21 113 426,00 18 96 507,00 18 
zakupionych sprzętów elektronicznych wraz                               

z oprogramowaniem 

B2 3 6 000,00 3 6 000,00 3 
osób korzystających ze szkolenia obsługi sprzętu                         

i oprogramowania 

C2 9 17 447,50 7 13 448,00 7 
serwisowanych wózków inwalidzkich o napędzie 

elektrycznym 

C3 1 28 200,00 1 28 200,00 1 zakupionych nowoczesnych protez  

C4 0 0 0 0 0 serwisowanych nowoczesnych protez 

D 4 5 402,00 4 5 263,00 4 osób objętych pomocą w utrzymaniu aktywności zawodowej 

Moduł 

II 
84 215 310,00 79 143 032,00 79 

udzielonych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym 

Razem 131 411 282,50 120 316 769,00 120 

  W 2016 roku zgodnie z zapisem ust.7 dokumentu pn.: „Kierunki działań (…)”                                  

- Załącznik do uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 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:   
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- ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej (17.03.2016 r.,25.08.2016 r.) i Przeglądzie Warmińskim                 

( nr 20/2016 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 okresie grudzień 2015 r. -  czerwiec  2016 roku przeprowadzono ewaluację wśród 

beneficjentów (65 osób), którzy  otrzymali dofinansowanie w ramach programu Aktywny 

Samorząd. Celem badania było pozyskanie informacji dotyczących efektywności programu 

oraz oceny jego rezultatów na terenie naszego powiatu.   

Po dokonaniu analizy zebranego materiału sporządzono raport z ewaluacji. 

 

Przygotowywanie projektów uchwał dot. podziału środków PFRON 

W roku 2016 przygotowano projekty uchwał: 

-   Uchwały Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie określenia zadań i przeznaczenia  środków  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 wraz                           

z uzasadnieniem podziału środków,  

- 2 Uchwał 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, 

- 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 2016 r. 

 W 2016 r. sporządzono 14 wniosków o przekazanie środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. 

 

Sprawozdawczość 

-  sprawozdania rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania 

osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2016 r. W 2016 r. 

sporządzono 4 kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze  środków PFRON w 

2016 r.; 

- monitoring „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania                        

osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”. W 2016 r. sporządzono i przekazano                             

do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie informacje z realizacji zadań na rzecz osób 
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niepełnosprawnych w roku 2015 oraz plan działań na rok 2016 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 2012-2015”. 

 

Plan kontroli w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r. 

- „Aktywny Samorząd” – nie mniej niż 10% umów zawartych w danym roku -  

wnioskodawcy wybrani losowo. Termin kontroli: do 30 września 2017 r.  

 

 

VII. Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Olsztynie 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2016 

prowadził działalność na terenie powiatu olsztyńskiego i lidzbarskiego. 

Zespół zorganizował ogółem 188 posiedzeń składów orzekających, w tym 12 

posiedzeń wyjazdowych na terenie dwóch powiatów. 

W 2016 r. do Zespołu wpłynęło 4028 wniosków, w tym dzieci do lat 16                                             

– 638 wniosków. Z terenu powiatu olsztyńskiego wpłynęło 2925 wniosków, w tym dzieci                      

do lat 16 - 470 wniosków. 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności 

Ogółem w roku 2016  wydano 3860 orzeczeń, w tym dzieci do lat 16 – 613 orzeczeń. 

Z terenu powiatu olsztyńskiego wydano 2805 orzeczeń, w tym dzieci do lat 16                              

- 460 orzeczeń. Od wydanych orzeczeń wniesiono 481 odwołań, z których 479 przekazano                            

do rozpatrzenia przez II instancję. Pozostałe 2 po ponownym rozpatrzeniu uznano                               

za uzasadnione. 

 

Legitymacje osób niepełnosprawnych  

W roku sprawozdawczym wydano 734 legitymacje osobom niepełnosprawnym,                          

w tym: 142 legitymacje dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia (powiat 

olsztyński - 119 legitymacji); 592 legitymacje dla osób niepełnosprawnych po 16 roku życia 

(powiat olsztyński - 471 legitymacji). 
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Karty parkingowe  

 W roku sprawozdawczym wydano ogółem 359 kart parkingowych, w tym – 354 karty 

parkingowe upoważniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych 

znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu i postoju (powiat olsztyński- 302 karty) oraz 5 

kart parkingowych dla instytucji (powiat olsztyński- 4 karty). 

      Najczęściej składano wnioski w celu odpowiedniego zatrudnienia 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 Liczba 

   1 Odpowiednie zatrudnienie 821 

2 Szkolenie 7 

3 Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 20 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 285 

5 
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji / korzystanie                    

z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 
481 

6 Zasiłek pielęgnacyjny 300 

7 Korzystanie z karty parkingowej 126 

8 Inne:  415 

  Razem 2455 

 

 

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności   - Osoby po 16 roku życia  - powiat lidzbarski + powiat olsztyński 

Lp.  Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Odpowiednie zatrudnienie 1143 

2 Szkolenie            9 

3 Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 39 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 346 

5 
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji / korzystanie  z usług 

socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 
691 

6 Zasiłek pielęgnacyjny        418 

7 Korzystanie z karty parkingowej        155 

8 Inne:        589         

  Razem      3390 

 

 

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności - Osoby przed 16 rokiem życia  -   powiat olsztyński 
Lp.  Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Zasiłek pielęgnacyjny        408 

2 Świadczenie pielęgnacyjne         46 

3 Inne         16         

  Razem        470 
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Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności - Osoby przed 16 rokiem życia   - powiat lidzbarski+ powiat olsztyński 

Lp.  Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Zasiłek pielęgnacyjny        551 

2 Świadczenie pielęgnacyjne          63                 

3 Inne          24         

  Razem        638        

 

 

Liczba wydanych legitymacji  - powiat olsztyński 
Lp.  Wyszczególnienie Liczba 

1  Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności        119                

2  Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności        471   

3  
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i 

uprawnień 
0 

  Ogółem         590    
 

 

 Liczba wydanych legitymacji  - powiat lidzbarski + powiat olsztyński           
Lp.  Wyszczególnienie Liczba 

1  Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności        142 

2  Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności        592 

3  
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i 

uprawnień 
0 

  Ogółem         734   

 

 

 

 

 

 

VIII. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Olsztyńskim na lata 2016 – 2025.   

 

 

 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 930                   

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. 

Dotychczasowa Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie 

Olsztyńskim do 2015 roku  przyjęta Uchwałą Nr XI/119/2007 Rady Powiatu w Olsztynie                  

z dnia 21 grudnia 2007 r. obowiązywała do końca 2015r.  

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. 
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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 2016 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, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej                   

w Olsztynie,  Dom Pomocy Społecznej Barczewie, DPS w Grazymach, DPS w Jezioranach, 

DPS w Jonkowie, DPS w Olsztynku, DPS w Dobrym 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 2016 po raz 

pierwszy. Zebrane dane ilościowe z w/w instytucji będące źródłem informacji o stanie 

realizacji założonych celów, opisują działania, które udało się zrealizować w przebiegu 

pierwszego roku wdrażania Strategii (załącznik nr 1). Jednakże dane te, z uwagi na brak 

możliwości odniesienia, nie będą jeszcze odzwierciedlały informacji na temat postępu jaki 

osiągnięto w bieżącym roku w zakresie  realizacji poszczególnych działań.  
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Mając na uwadze przedstawione w poszczególnych obszarach wskaźniki realizacji 

działań za rok 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nie rekomenduje,                      

na rok 2017, dokonywania zmian lub aktualizacji opisanej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025. 

 

 

 

IX. Wykonanie planu budżetowego 

 

Dochody  budżetowe           

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 r.  Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie przedstawia się następująco: 

1/ rozdział 85201 p. 0970 – 200,00 zł – wpłata z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń na kontynuowanie nauki wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej                          

za lata ubiegłe; 

2/ rozdział 85201 p. 2900 – 748 677,36 zł – wpłaty z powiatów i gmin za pobyt dzieci                                

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /plan – 700 000 zł./ - 107%; 

3/ rozdział 85204 p. 0920 – 13,16 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez 

rodziny zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych; 

4/ rozdział 85204 p. 0970 – 1 931,34 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez 

rodziny zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych za lata ubiegłe;  

5/ rozdział 85204 p. 2900 – 1 055 603,24  zł – wpłaty z powiatów i gmin za pobyt dzieci                        

w rodzinach zastępczych / plan – 950 000,00 zł - 111%/; 

6/  rozdział 85218 p. 0920 – 3,36 zł  –  odsetki bankowe;  

7/ rozdział 85220 p. 0830 - 1 575,96 zł  z  tytułu  odpłatności  za  mieszkania  chronione                     

/plan  - 1 576,00 zł/ - 100%; 

8/ rozdział 85311 p. 0920 – 2,05  zł – odsetki od środków przekazanych dla WTZ;  

9/ rozdział 85321 p. 2360 – 366,45 zł – 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za karty 

parkingowe /plan – 660,00 zł/ - 56%; 

10/ rozdział 85324 p. 0970 – 98 466,37 – środki na koszty obsługi PFRON /plan – 110 000 zł/ 

- 89%. 

Razem  1 906 839,29 zł. co stanowi 108 % planu, który wynosił  1 762 236 zł.  

 

Wydatki  budżetowe 

 Ogólna kwota wydatków poniesionych w 2016 roku przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie wyniosła 9 748 849,06 zł. Wydatki zostały zakwalifikowane do 10 

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 11 821,49 zł. (98% planu). 

Dział  852 

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
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W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została                         

w  rozdziale  85201  kwota  330 332,00 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 327 784,77 zł. co stanowi 99 % planu.  

Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób: 

-   udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej  na usamodzielnienie 6 osobom w łącznej    

kwocie  34 152 zł, 

-   na kontynuowanie nauki dla 48 wychowanków wydano 196 855,34 zł,  

-  21 osób otrzymało pomoc w wysokości 29 085,20 zł na uzyskanie odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, 

- 11 osób pomoc  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej  w  wysokości 27 311,33 zł.   

             Ponadto w budżecie  PCPR  zaplanowana została kwota 40400,00 zł na koszty 

utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych 

powiatów. Wydatki na ten cel wyniosły  40380,90 zł. Środki na podstawie podpisanego 

porozumienia, zostały przekazane do powiatu kętrzyńskiego. 

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze. 

Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia 

wychowanków rodzin zastępczych w ramach wydatków rozdziału 85204 przedstawia się 

następująco: 

1/ pomoc pieniężna na dzieci                                                                         3 502 298,39   

2/ usamodzielnienia: 

      - pomoc pieniężna ( 8 osób)                                                       40 464,00 

- na kontynuowanie nauki ( 71 osób)                                                     310 943,09 

- świadczenia rzeczowe ( 10 osób)                                                                               25 978,22 

3/  wypłata świadczeń związanych z przyjęciem dziecka do  rodziny                         40 001,38                                                                                                                                                                                                                                       

4/  wypłata świadczeń losowych                                                                                     4 760,00 

5/  pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych ( 4 osoby)            8 351,68 

6/ dofinansowanie do wypoczynku  (25 dzieci)            7 700,00                                                                                              

Razem: 3 940 496,76 zł.  

 Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2016 roku następujące 

wydatki: 

1/ środki przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci  z naszego   powiatu                  

-  437 564,04 zł, 

2/wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych,  rodzin pełniących funkcję  pogotowia 

opiekuńczego, osób do pomocy, psychologa i koordynatorów /p.4010, p.4040 i  p.4170                            

–  1 159 682,37 zł, (w tym z dotacji Wojewody – 102 601,00 zł), 

3/ składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń  wymienionych  w punkcie 2                  

–  188 010,35 zł,  

4/ środki na utrzymania lokalu dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin 

zastępczych – 142 862,85 zł,  

6/ remonty lokali rodzin zastępczych – 17 850 zł, 

7/ inne wydatki – art. biurowe, paliwo, usługi obce, remont pomieszczeń, podróże służbowe, 

ZFŚS – 86 849,19 zł. 
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 W rozdziale poniesiono ponadto wydatki sfinansowane z dotacji MPiPS na wypłatę 

dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 1 276 641,61 zł,          

z tego na wypłatę świadczeń /p.3110/ - 1 264 030,58, a na koszty obsługi /p.4010, 4110, 4120 

i 4300/ - 12 611,03 zł.  

          Łączna kwota wydatków w rozdziale 85204 wyniosła 7 249 957,17 zł, co stanowi 99 % 

planu wynoszącego 7 291 813,00 zł. Z dotacji celowych z budżetu państwa udało się 

pozyskać łącznie środki w wysokości 102 601,00 zł, które przeznaczono na refundację 

poniesionych wydatków. 

Zobowiązania na 31.12.2016r. wyniosły 19 683,52 i są to zobowiązania wobec 

pracowników i ZUS wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

           Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                   

w rodzinie Wojewoda Warmińsko - Mazurski przyznał na 2016 rok dotację w wysokości                     

87 984 zł. 

 Dotacja została wykorzystana w 100%  na wynagrodzenie specjalistów realizujących 

zadanie. Program zrealizowano na rzecz 104 sprawców przemocy w powiecie olsztyńskim.  

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 PCPR  na  realizację zadań wydało  1 031 554,06 zł co stanowi  99% planu wydatków  

budżetu PCPR.  

Zobowiązania na 31.12.2016 r. wyniosły 58 583,54 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 31.12.2016 r., sześcioma mieszkaniami chronionymi  

(6 miejsc), z  których korzystała 1 osoba. W roku 2016 w mieszkaniach chronionych 

przeprowadzane były gruntowne remonty. Wydatki na utrzymanie mieszkań wyniosły  

28 835,61 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

          Na  działalność z zakresu interwencji  kryzysowej -  punkty w  Biskupcu, Olsztynku                    

i Dobrym Mieście - wydano 105 011,21 zł.  

Ogółem  wydatki w rozdziale 85220 wyniosły 133 846,82 zł /95 % planu/. 

Zobowiązania na 31.12.2016 r. wyniosły 5 120,22 zł i wynikają z naliczenia 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  

Rozdział 85295 - Pozostała działalność. 

           Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł na dokonywa-

nie 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. 

W czerwcu zakończono realizację utrzymania trwałości projektu „e - inclusion – 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” zrealizowanego w ubiegłych latach przez 

Fundację Edukacji Ekonomicznej. W związku z tym poniesione zostały wydatki w p. 4360                 

na utrzymanie 60 łączy internetowych beneficjentów projektu w kwocie 7 033,43 zł. 
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           Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85295 wyniosły 27033,43 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 2016  roku udział powiatów wynosił 10% wydatków ponoszonych przez 

warsztaty na działalność co dało kwotę 212 305,12 zł.  Środki zostały przekazane niżej 

wymienionym stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty: 

1/  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

-  Koło w Biskupcu - 70 118,12 zł, 

-  Koło w Dobrym Mieście - 88 867,00 zł. 

2/  Stowarzysz. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku -  53 320,00 zł.     

Ponadto za udział mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej 

działających na terenie innych powiatów przekazaliśmy dotacje w kwocie 26659,83 zł,                          

w tym: 

-  Powiatowi Nidzickiemu - 3 554,66 zł, 

-  Powiatowi Ostródzkiemu - 1 777,33 zł, 

-  Miastu Olsztyn - 21 327,84 zł.  

Łączne wydatki na dofinansowanie niepełnosprawnych mieszkańców naszego 

powiatu  uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej wyniosły 238 964,95 zł.           

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

 Wydatki  Powiatowego  Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w budżecie 

PCPR wyniosły 541 436,00 zł (wskaźnik wykonania planu - 100%).      

PZdsOoN  finansowany  jest  wyłącznie  z  dotacji  celowej  z  budżetu wojewody      

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku oprócz mieszkańców 

powiatu olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców powiatu lidzbarskiego. 

Zobowiązania na 31.12.2016 r. w wysokości 19 057,19 zł dotyczą naliczenia 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  

Rozdział 85324 - PFRON 

 Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydano 

98 466,37 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 

około 90 % faktycznie poniesionych wydatków. Kwota części wynagrodzeń pracowników                 

za grudzień, zakupu artykułów biurowych oraz wynagrodzenia inżyniera, zajmującego się 

sprawdzaniem kosztorysów prac budowlanych w wysokości zostało pokryte z wydatków 

PCPR. Zobowiązania na 31.12.2016 r. w wysokości 8 132,80 zł wynikają z naliczenia 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
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X. Pozostała działalność 
 

Na podstawie informacji uzyskanych od podległych domów dla dzieci i domów 

pomocy społecznej, oraz ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu 

olsztyńskiego, opracowano a następnie przekazano Wydziałowi Bezpieczeństwa                                   

i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 

wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym.  

W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie badało 

potrzeby szkoleniowe pracowników tutejszego Centrum oraz jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu olsztyńskiego tj. ośrodków pomocy 

społecznej, domów dla dzieci oraz domów pomocy społecznej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, w roku 2016, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 

2014-2020, osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działania  11.1. Aktywne włączenie,                   

w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie, złożyło 2 wnioski o dofinansowanie projektu współfinansowanego                 

z EFS w ramach w/w RPO WiM dotyczące kompleksowego i zindywidualizowanego 

wsparcia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu 

olsztyńskiego oraz osób usamodzielnionych tj. 

,,Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” w ramach Poddziałania: RPWM.11.01.01 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – projekty konkursowe –  złożony w partnerstwie z Powiatem Nidzickim, w dniu 

03.11.2016 r.; 

,,Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” w ramach Poddziałania: RPWM.11.01.02 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn                         

– złożony w dniu 08.12.2016 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia w/w konkursów przewidziany jest na marzec-

kwiecień 2017 r. 

 Celem w/w projektów jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej                 

i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

tj. osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą a także osób usamodzielnianych 

poprzez realizację różnych form aktywizacji społeczno – zawodowej wynikających                           

z indywidualnej diagnozy oraz opracowanej ścieżki reintegracji. 

  Działania merytoryczne zaplanowane w w/w projektach podzielone zostały na 9 

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. 
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XI. Kontrole zewnętrzne 
 

 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie w dniach 02.06.2016 r.                                

i 16.06.2016 r. była oceniana przez Komisję Rewizyjną. Komisja stwierdziła prawidłowość 

funkcjonowania i realizowania przez tut. Centrum zadań w/w ustawy. W ocenie Komisji 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie w sposób rzetelny                        

i prawidłowy realizuje nałożone zadania i obowiązki.  

W dniach 15-18.11.2016 r., przez inspektora ds. kontroli finansowej Starostwa 

Powiatowego w Olsztynie, przeprowadzona została kontrola problemowa gospodarki 

finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Z uwagi na niestwierdzone 

nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

W dniach 17-21.11.2016 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej 

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę 

problemową w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub                    

w rodzinnym domu dziecka oraz oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom 

dziecka. Działalność tutejszego Centrum w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie                  

z nieprawidłowościami.    

W grudniu 2016 roku, rozpoczęła się kontrola 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. Kontrola zakończyła 

się w dniu 17.01.2017 r. Aktualnie oczekujemy na protokół z przeprowadzonej kontroli.  

 

 

XII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz systemu pieczy 

zastępczej na 2017 r. 
 

 

1. Przystąpienie do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 - włączenie 

społeczne dla usamodzielnianej lub przygotowującej si e usamodzielniania młodzieży. 

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. Przeanalizować zasadność i sposób utworzenia placówki specjalistyczno -                                  

- terapeutycznej dla 3 - 6 wychowanków.  
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6. Realizacja zapisów zawartych w „Programie rozwoju pieczy zastępczej Powiatu 

Olsztyńskiego na lata 2015 – 2017” przyjętego uchwałą Nr IV/49/2015 Rady Powiatu 

w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 

2016 – 2025 za rok 2016 


